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Presentació

L’objectiu que ens vam proposar des de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona amb la creació de l’Institut de Formació Política per a Dones, l’any 2008,
va ser afavorir l’apoderament, el lideratge i la permanència de les dones amb responsabilitats polítiques dins els governs locals.
Pensàvem que la millor manera de superar la bretxa que hi ha entre el nombre d’homes i el nombre de dones que són al capdavant dels equips consistorials, d’evitar
l’abandonament prematur del compromís polític per part de les dones, i de minimitzar
la feminització de certes regidories, era oferir formació. Perquè la formació, quan proporciona els coneixements que les persones necessiten, esdevé el millor recurs per
dotar-les de seguretat, confiança i autoestima. És per això que l’oferta formativa de
l’Institut s’ha centrat en les àrees que permeten adquirir les habilitats de comunicació,
de gestió i de lideratge requerides per a la plena participació en les estructures de poder i en l’adopció de decisions.
El balanç de la tasca realitzada en els tres anys d’existència de l’Institut de Formació
Política per a Dones –una iniciativa que ha estat pionera al nostre país– és molt positiu, no sols pel nombre d’alumnes que han passat per les seves aules, sinó també per
l’acceptació que han rebut els cursos que s’hi han impartit, l’edició dels quals, en alguns casos, hem hagut de repetir per atendre’n la demanda.
Tanmateix, les alumnes, en moltes ocasions, ens heu plantejat la dificultat d’assistir a
classe malgrat l’interès que us suscita l’oferta formativa. La manca de temps causada
per la sobrecàrrega de responsabilitats i les dificultats d’harmonització de les agendes polítiques amb els horaris dels cursos dificulta de vegades l’assistència a algunes
de les classes, quan no al curs sencer.
Els materials didàctics que us presentem en aquest volum, el primer recull que neix
amb l’ambició d’aplegar tot el currículum formatiu de l’Institut, us ha de permetre, a
les persones que us trobeu amb dificultats, accedir de manera individual al contingut
dels cursos. A més, de ben segur, ajudarà també a totes les que els heu pogut seguir
a reforçar els coneixements adquirits amb una reflexió personal més acurada.
Els materials han estat elaborats per les mateixes docents que imparteixen les classes i, per tant, s’han fet tenint en compte els interessos, les inquietuds i les necessitats de totes les dones que us dediqueu a la política. Abasten tres de les àrees d’ensenyament de l’Institut: comunicació, lideratge de gènere i competències directives, i
gestió estratègica.
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Estic convençuda que en aquest llibre trobareu totes les eines conceptuals i instrumentals que requereix la intervenció en els afers polítics dels municipis. Amb aquesta
il·lusió, us els presentem.
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Introducció

L’any 1979 es van constituir els primers ajuntaments democràtics després d’una llarga
dictadura que va durar gairebé quaranta anys. La il·lusió amb què els primers consistoris van emprendre la tasca de transformació dels pobles i ciutats, i la seva vocació
de servei a la ciutadania van ser decisius, en un moment històric compromès, a l’hora
de compensar la seva manca d’experiència en la resolució dels problemes de l’Administració local.
Des de l’inici, però, es van desenvolupar iniciatives formatives per permetre a les persones electes desenvolupar les funcions dels seus càrrecs amb la professionalitat i
l’eficiència que el govern dels afers municipals demanava. Tanmateix, els càrrecs electes eren majoritàriament homes. Les regidores constituïen el 4% del total, i les alcaldesses tan sols l’1%.
El camí recorregut en aquests anys ha permès avançar cap a una societat més democràtica on el principi de la igualtat d’oportunitats guia l’acció política. No obstant això,
les discriminacions no han desaparegut. Encara avui no s’ha aconseguit la paritat en
els càrrecs públics que marca la llei. Sobretot en els governs locals les dones estan
subrepresentades: les regidores són el 31%, i les alcaldesses, el 12,7%.
Tots els estudis que s’han dut a terme per aclarir les causes d’aquesta baixa representació incideixen en el fet que una de les dificultats més grans amb què ensopeguen
les dones en la seva carrera és la de disposar de poc temps, cosa que limita tant la
seva formació personal com el seu ascens polític, perquè es troben atrapades entre
les urgències dels seus deures polítics i les necessitats dels seus deures familiars.
En aquest sentit, no sembla inútil recalcar, d’una banda, que les dones constitueixen
la meitat de la població, i que, en canvi, no gaudeixen d’una representació proporcional en les instàncies on es prenen les decisions que els afecten. I, de l’altra, que, malgrat les profundes i positives transformacions que han tingut lloc en els nostres pobles
i ciutats, i a pesar de l’augment i la universalització dels serveis de què gaudeixen ciutadans i ciutadanes, una societat cada cop més complexa per origen o cultura, pels
canvis esdevinguts en els sistemes de producció mundial, en les estructures familiars,
en l’educació o en el món laboral, fa que emergeixin nous reptes als quals no es pot
fer front des de paràmetres antics.
Per aconseguir, doncs, una representació paritària de dones i homes en les instàncies
de poder i, alhora, encarar-se amb aquests nous reptes, es necessiten dones que, a
més d’assumir el compromís polític, siguin capaces d’escoltar la ciutadania, afrontar
els problemes, formular solucions i liderar els canvis. És a dir, persones formades amb
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rigor en els àmbits polític, social, cultural i econòmic. D’aquesta formació, en depèn
no sols l’eficiència de les polítiques públiques que s’han d’implementar, sinó també la
seva mateixa continuïtat en les responsabilitats polítiques.
Amb l’objectiu de facilitar aquesta formació va néixer l’Institut de Formació Política per
a Dones. I ara, amb l’edició d’aquest primer recull, algunes matèries d’aquesta formació es posen també a l’abast de totes les regidores de la província de Barcelona.
L’edició d’aquest llibre ha estat possible gràcies a la contribució de diverses autores
que s’han encarregat d’elaborar els materials didàctics. Totes elles són professores de
l’Institut i expertes en cadascuna de les disciplines que s’hi aborden. S’estructura en
cinc apartats que corresponen a matèries que formen part de tres àrees del programa
d’ensenyaments: comunicació, lideratge de gènere i competències directives, i gestió
estratègica.
El primer capítol, «Eines de comunicació per a dones amb responsabilitats polítiques»,
ha estat elaborat per Estrella Montolío, professora titular de la Universitat de Barcelona, experta en intercanvis comunicatius en els contextos professionals i consultora
d’estratègies de comunicació per a empreses i institucions. Ofereix material de suport
bàsic per desenvolupar mecanismes discursius i de comunicació pública en contextos professionals i polítics. En la primera part s’aborden el diferents tipus de comunicació, així com les convencions socials que dominen els usos comunicatius. En la segona es reflexiona sobre les diferències de gènere que s’aprecien en la comunicació
relatives als estereotips i els estils de lideratge. En l’última s’aporten estratègies per
ajudar a encarar amb èxit les intervencions públiques, com ara la preparació i l’elaboració dels discursos polítics o l’establiment d’una relació empàtica amb l’auditori.
El segon capítol, «Habilitats comunicatives en els mitjans de comunicació social», ha
estat elaborat per Carmen Juan Pérez, llicenciada en Ciències de la Comunicació,
subdirectora del programa de ràdio «Julia en la Onda», d’Onda Cero, i col·laboradora
en diferents mitjans de comunicació. Tracta en profunditat les limitacions i les mancances amb què les dones polítiques s’enfronten als mitjans de comunicació, i, alhora,
dóna les claus necessàries per resoldre les situacions més habituals de les intervencions públiques. Per aquest motiu, constitueix una eina imprescindible per desenvolupar l’activitat política en un moment en què l’aparença física és un valor que no es
pot menystenir i en què el tractament mediàtic i informatiu ocupa un espai fonamental
de la vida sociopolítica.
En el tercer capítol s’aborda el lideratge de gènere i les competències directives, mitjançant el material «Lideratge i participació de les dones en contextos globalitzats»,
que ha estat elaborat per Ester Barberá, catedràtica de Psicologia de la Universitat de
València. A més d’oferir un recorregut per l’evolució del lideratge a través de la història
i explicar quin ha estat el paper de les dones, analitza el context social i cultural present, marcat per la globalització i les noves tecnologies, i com, en aquest nou escenari, l’increment de la presència femenina en els espais públics qüestiona les formes
de lideratge existents i permet que la societat aprofiti el potencial de les dones.
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Pel que fa al quart capítol, «Polítiques públiques dels usos socials del temps», ha estat elaborat per Carme Freixa, psicòloga i assessora de la regidoria de Nous Usos del
Temps de l’Ajuntament de Barcelona. Aporta una visió de la innovació política que cal
emprendre des dels governs locals per fer front a les múltiples transformacions que
ha sofert la societat actual, entre les quals cal destacar els diferents usos del temps
que fan les persones en funció del sexe, del cicle vital, o de les seves responsabilitats
personals, familiars i laborals.
El cinquè i últim dels capítols, elaborat per Carmen Alonso, secretària general de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, es presenta sota el títol «Claus per a la gestió política en els governs locals». Té el valor de facilitar la comprensió de la realitat de les entitats locals, el marc normatiu que les envolta i les regles que guien el funcionament
intern dels òrgans de govern municipal. A partir de l’evolució que aquest marc legal ha
experimentat en els darrers anys, analitza el panorama actual i reflexiona sobre els
possibles canvis que poden afectar en el futur l’organització municipal. Com que permet conèixer en profunditat les àrees competencials i de gestió que tenen conferits
els òrgans de govern municipals, aquest material esdevé un eix de referència en la
formació.
En conjunt, doncs, tots aquests materials didàctics faciliten el marc conceptual i el
coneixement de les tècniques que les persones que s’enfronten amb les responsabilitats de la gestió política municipal haurien de dominar; afavoreixen la reflexió i l’anàlisi crítica sobre les diferents realitats socials que cal abordar des de l’acció política, i,
alhora, des d’un vessant més pràctic, a través d’exercicis, permeten posar a prova els
coneixements adquirits i avaluar el grau dels assoliments.
Des de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania agraïm la col·laboració de totes i cadascuna de
les autores que han fet possible l’edició d’aquest volum, així com la seva dedicació i
professionalitat any rere any a les aules de l’Institut de Formació Política per a Dones.
Gràcies a la seva col·laboració avui teniu a les mans una publicació amb la qual donem inici a una sèrie de textos l’objectiu dels quals és ajudar-vos en l’exercici de les
vostres responsabilitats polítiques. Esperem que compleixi amb escreix les expectatives que hi hem dipositat i us acompanyi en la difícil tasca de construir una societat
més justa i igualitària.
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Eines de comunicació per a dones
amb responsabilitats polítiques
Estrella Montolío Durán

Presentació: síntesi i objectius del material
Aquest material s’organitza en tres grans blocs o apartats. El primer constitueix una
introducció breu a la comunicació com a fenomen transversal present en totes les esferes de l’ésser humà i com a eina fonamental per al i la professional de l’activitat política. En el segon bloc s’analitzen les dificultats més habituals amb què es troben les
dones professionals per actuar de manera comunicativament «apoderada» en els espais públics. Igualment, es descriuen algunes manifestacions discursives, característiques de l’estil comunicatiu femení, que sovint entren en conflicte amb les regles comunicatives legitimades en els àmbits professionals, històricament ocupats pels
homes. Finalment, en el tercer bloc s’aborda el gènere comunicatiu més problemàtic
d’acord amb bona part de dones polítiques, les presentacions en públic, i es presenta el procés d’elaboració d’un discurs eficaç.
Els objectius del primer bloc són els següents:
– Conèixer els mecanismes fonamentals de la comunicació humana.
– Reflexionar sobre les convencions socials que regeixen els usos comunicatius i advertir de la seva importància tant en la vida quotidiana com en la professional.
– Aprendre els diferents tipus de comunicació i reconèixer-ne la importància en el
quefer professional diari.
Els objectius del segon bloc són els següents:
– Conèixer les diferències fonamentals entre l’actuació comunicativa en els espais
privats i en els espais públics.
– Conèixer algunes de les causes que expliquen l’habitual rebuig femení de l’escena
pública.
– Adquirir eines per manejar estratègicament alguns mecanismes comunicatius prototípics de tots dos gèneres.
Finalment, els objectius del tercer bloc són els següents:
– Prendre consciència de la importància que té dominar de manera experta la comunicació en públic.
– Posar en pràctica estratègies per reforçar la capacitat de connectar amb l’auditori.
– Conèixer a fons estratègies per elaborar un discurs eficaç.

Eines de comunicació per a dones amb responsabilitats polítiques 15

Marc teòric
Els marcs teòrics que constitueixen la base d’aquest material procedeixen, fonamentalment, de la lingüística i l’anàlisi del discurs. A més, per al segon bloc, s’han tingut
en compte els treballs realitzats des de l’anàlisi del discurs de gènere i l’antropologia
lingüística. Finalment, el tercer bloc s’ha enriquit amb les idees aportades per treballs
fets en el camp de la retòrica i l’oratòria. La selecció bibliogràfica final recull algunes
de les aportacions més importants en totes aquestes disciplines. Per tal de facilitar-ne
la consulta, els títols s’han organitzat en sis àmbits temàtics: Introducció a la comunicació; Presentacions en públic; Comunicació no verbal; Veu i respiració; Discurs i gènere i Dones, lideratge i comunicació.

Metodologia
El material s’ha plantejat essencialment pràctic i basat en la reflexivitat i l’experiència
de cada participant. L’objectiu és, per tant, aconseguir una reflexió profunda sobre:
– Les habilitats comunicatives implicades en el desenvolupament professional de les
dones polítiques.
– Els tipus d’interaccions comunicatives que es duen a terme en aquesta esfera professional.
– Els mecanismes comunicatius relacionats amb el gènere.
– Les pautes necessàries per desenvolupar un discurs d’èxit.
En aquest sentit, el material està pensat amb el propòsit que les participants parteixin de l’autoconeixement de l’estil comunicatiu propi, de quin és el tipus de comunicació habitual en el seu àmbit professional, de què consideren una bona manera de
comunicar, de quins aspectes de la interacció comunicativa els plantegen més dificultats, etc. Finalment, aquestes pàgines es conceben com a material complementari de les sessions presencials en què la formadora aportarà més informació sobre
cada aspecte i durant les quals la reflexió i la dinàmica del grup permetrà generar un
coneixement col·lectiu i elaborar un ventall de bones pràctiques comunicatives en
l’àmbit polític.

Comunicació i interacció social
El llenguatge verbal és una habilitat innata en l’ésser humà. Tots els individus, sigui
quina sigui la comunitat a la qual pertanyen, parlen. Ara bé, l’ús del llenguatge està
guiat per normes de caràcter social. D’aquesta manera, no són mecanismes innats
sinó socials; per exemple, els procediments de cortesia: demanar les coses si us
plau, donar les gràcies, presentar les nostres excuses, expressar el nostre condol
a algú, etc. I també estan controlats per normes socials aspectes com ara saber
quan podem parlar i quan resulta més adequat romandre en silenci; quan és convenient riure i en quins moments és millor no fer-ho; quan cal utilitzar una varietat
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lingüística formal i en quins contextos és preferible, en canvi, utilitzar formes més
espontànies, etc.
En la conversa, són molts i molt subtils els recursos regulats per convencions so
cials, com ara de quants segons disposem per respondre una pregunta sense semblar beneites o, per contra, excessivament precipitades; com s’ha de formular una
negativa perquè no resulti lesiva respecte a l’interlocutor; quan es pot intervenir en
una conversa i quan cal esperar el nostre torn; quina és la quantitat d’informació
pertinent per a una resposta (per sota de la qual, la resposta és inadequadament
escassa, insípida o inexpressiva; i per damunt de la qual, el parlant «s’està enrotllant
massa» als ulls del seu interlocutor). L’aprenentatge social que impliquen aquests
mecanismes resulta particularment evident si la lectora d’aquest document és mare
o ha viscut de prop el procés d’educació infantil. Si és aquest el cas, de ben segur
que sap molt bé que cal ensenyar els nens a actuar amb el llenguatge de manera
adequada a la societat. Instruccions com, per exemple, «això no es diu», «has de
donar les gràcies», «ara està parlant la teva germana; espera un momentet», «saluda la iaia de la Carmen», són frases comunes en el discurs d’adults que eduquen
nens.
Tot això demostra que l’ús socialment reeixit del llenguatge passa pel coneixement i
el respecte de les convencions socials compartides per una determinada comunitat
de parla. En aquest sentit, sovint, s’aprecien diferències culturals en la manera d’utilitzar els processos comunicatius també al si d’una mateixa comunitat lingüística.
Així, no utilitzen el llenguatge de la mateixa manera els habitants d’un poblet d’una
vall de l’interior de Catalunya o els ciutadans d’un barri multiètnic de Barcelona. En
aquest mateix sentit, avui dia, la presència important d’immigració en els nostres municipis ens permet comprovar que, malgrat que és molt extensa la comunitat de parlants que comparteix el castellà com a llengua comuna, és cert que també els uns i
els altres, a un costat i a l’altre de l’Atlàntic, percebem que la manera «adequada» de
conversar és diferent en l’espanyol europeu (l’espanyol d’Espanya) i en l’espanyol
americà.
Qualsevol professional de la política farà bé a parar atenció a totes aquestes diferències culturals en l’ús del llenguatge, en la diferent forma d’interactuar de manera «convenient» en una comunitat de parla determinada. Adequar-se discursivament al context, a l’auditori, esdevé clau per a l’èxit d’una carrera política.
El llenguatge humà constitueix l’eina socialitzadora per excel·lència, la «goma d’enganxar» que permet construir la vida en societat. El llenguatge ens defineix com a espècie, és a la base de la construcció del grup humà, és l’eina amb què duem a terme la
interacció amb els nostres semblants; és, també, la capacitat amb què ens construïm
com a individus, l’instrument que organitza els nostres pensaments. A causa, precisament, de la importància cabdal que té en la nostra vida personal i social qui exerceix la comunicació verbal, esdevé crucial per a les dones professionals, en general,
però sobretot per a aquelles l’activitat de les quals s’exerceix en l’àmbit polític –representació màxima del treball en societat i per a la societat–, fer una reflexió conscient
sobre els mecanismes inherents a l’ús de la llengua; o, dit d’una altra manera, és con-
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venient que qui té responsabilitats polítiques posi en el focus d’atenció els processos
comunicatius.

Activitat 1
Llegeix aquest fragment, escrit per dos importants psiquiatres nord-americans:
«Els humans viuen en el llenguatge. Alguns animals tenen una capacitat elegant per coordinar
el seu comportament, molt més gran que la dels humans. Els ànecs volen en bandades; els
peixos neden en bancs ordenats. Però els humans són l’única espècie capaç de coordinar la
seva conducta en el llenguatge.
»La planificació, l’organització i el canvi ocorren en el llenguatge. Si el llenguatge és la base
sobre la qual es construeix la vida humana, sobre la qual construïm les nostres interaccions
humanes i fins al nostre concepte de ser, la competència en l’ús del llenguatge ens aportarà
més satisfacció, alegria i eficàcia en el dia a dia.
»Quan la gent pren consciència del seu comportament en el terreny lingüístic, copsa major
eficàcia, major satisfacció i està de més bon humor».1
a) Què et suggereix aquesta lectura?
b) Explica amb detall una situació conflictiva de la teva experiència professional pròpia en
la qual hagis estat conscient del paper rellevant que hi ha tingut la comunicació, bé sigui
perquè ha produït el problema, bé perquè l’ha resolt, etc. Per exemple, perquè algú t’impedia parlar o no t’escoltava; perquè algun dels teus interlocutors no compartia la teva manera de dialogar; o perquè no aconseguies fer-te entendre; o perquè vas haver de mostrar-te
molt contundent o agressiva davant dels altres, etc. Explica quina era la situació i per què
era difícil, què vas fer (és a dir, per quina estratègia vas optar) i per què creus que va fun
cionar bé o no.

Activitat 2 Autobiografia comunicativa
Objectius:
• Iniciar la reflexió sobre la transcendència que la comunicació revesteix en totes les esferes
de la vida, tant personal com social i professional.
• Prendre consciència que la qualitat dels nostres intercanvis comunicatius té un paper fonamental en la imatge que els altres es construeixen de nosaltres.
• Adonar-se dels desfasaments freqüents que hi ha entre l’autopercepció comunicativa («com
crec que sóc des d’un punt de vista comunicatiu») i la percepció que els altres tenen de
nosaltres («com els altres consideren que em comunico»).
L’activitat consisteix a elaborar una autobiografia comunicativa. Agafa un paper i un bolígraf i
intenta definir-te des del punt de vista comunicatiu. Com creus que ets? Convincent?, insegura?, dialogant o impositiva?, simpàtica?, expresses autoritat o no? Ets clara?, confusa?, etc.
És important que siguis sincera. Quan ja tinguis redactada aquesta primera autodefinició co-

1. M. Budd i L. Rothstein, Tú eres lo que dices, Madrid/Mèxic: Edaf, 2001. [Traducció pròpia.]
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municativa, posa’t en contacte amb els teus pares. Pregunta’ls –millor si ho fas per separat–
quina imatge tenen de tu des d’aquesta mateixa perspectiva comunicativa. Per a ells, probablement continuïs sent «la seva nena», així que no et sorprenguis si les seves impressions
sobre el teu funcionament comunicatiu no coincideixen plenament amb les teves.
Repeteix el mateix exercici amb els teus germans i germanes, i també amb la teva parella i els
teus fills, si els tens. Recorda que sempre és millor fer-ho per separat. Busca, també, l’opinió
d’algun amic home i d’alguna bona amiga; d’una companya i d’algun company de la feina.
Igualment, d’algun superior i d’algun subordinat, també.
Quan hagis aplegat totes aquestes impressions de les persones del teu entorn, que hi ocupen
una posició diferent, podràs comparar-les amb la teva descripció inicial de la teva personalitat
comunicativa. Para especial atenció a com et consideren en l’àmbit de la feina.
Quines conclusions extreus d’aquesta comparació?

Comunicació escrita i oral
En el desenvolupament diari de la seva professió, una dona dedicada a la política s’enfronta amb la necessitat de produir diferents tipus de textos escrits. En aquests casos,
cal tenir en compte que la comunicació escrita es caracteritza per:
– El distanciament entre escriptor i receptor (lector), tant en el temps com en l’espai.
– La manca de context compartit, a causa de la no simultaneïtat presencial.
– L’absència d’elements d’entonació i de senyals gestuals.
Així doncs, en escriure, cal considerar que el lector només disposarà de la paraula escrita per «guiar-se» a través del text i interpretar correctament el missatge; no disposarà dels senyals de retroalimentació, lingüístics o gestuals, del seu interlocutor. Cal,
per tant, utilitzar els procediments adequats per redactar un text llegible que permeti
a qui el llegeixi fer-ne una lectura còmoda i no ambigua.
Per adquirir competències en la redacció de textos, pot anar bé recopilar alguns textos que estiguin ben elaborats i siguin efectius. Qualsevol procés d’escriptura ha de
passar per tres fases:2
a) La planificació. Consisteix a seleccionar les idees que volem transmetre. En qualsevol moment s’ha de tenir present l’objectiu que es persegueix, així com el tipus de
lector a qui va dirigit el text.
b) La redacció.
c) La revisió de l’escrit.

2. Per a totes les qüestions relacionades amb l’escriptura planificada remetem a l’obra de referència:
E. Montolío (coord.), Manual práctico de escritura académica, Barcelona: Ariel, 2000, tres volums; espe
cialment el capítol «Planificación», vol. II.
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D’altra banda, com bé sabem, la comunicació escrita no és l’única forma d’interacció
en el desenvolupament diari de l’activitat política, sinó que aquest tipus de comunicació es combina contínuament amb situacions comunicatives orals, més o menys
ritualitzades.
La salutació breu a un col·lega en el passadís, la conversa a la màquina de cafè, una trucada de telèfon, una reunió amb el teu equip, una conferència, un debat televisat, una
entrevista per a la premsa..., són situacions que tenen un element en comú: en totes s’utilitza la comunicació oral per interactuar amb altres persones. Ara bé, cada una segueix
uns patrons discursius propis, que cal conèixer per comunicar-se de manera eficaç.
La comunicació oral es caracteritza, d’entrada, per la participació simultània de les
persones que hi intervenen i per produir-se en presència, és a dir, els interlocutors solen compartir temps i espai, en una interacció cara a cara. D’acord amb això, la conversa telefònica, per exemple, és un tipus de comunicació oral no prototípica, ja que
no comporta la presència dels interactuants, i per aquesta raó presenta unes pecu
liaritats pròpies. Igualment, una videoconferència, un debat televisiu, una entrevista
radiofònica són exemples de interaccions orals no prototípiques, amb especificitats
pròpies que cal conèixer.
Per l’alt grau de «risc» que corre la imatge social de l’emissor, la presentació en públic
sol ser el gènere de comunicació oral que més por i inseguretats crea en l’emissor poc
exercitat. És per això que el tercer bloc d’aquest material s’ocupa específicament
d’aquest tipus concret de comunicació oral pública.
En la distinció entre comunicació oral i comunicació escrita s’ha de tenir en compte,
a més, el concepte de «planificació», que constitueix el grau de preparació previ a
l’emissió d’un missatge. Així, la comunicació oral pot estar molt planificada (com en
una conferència) o pot ser totalment espontània (com en la conversa familiar); igualment, un text escrit pot estar molt planificat (com un informe) o escassament planificat, com, per exemple, el post-it que deixem enganxat a la pantalla de l’ordinador del
nostre company de despatx per tal de recordar-li que ha de trucar a un mitjà de comunicació local. Amb tot, és important subratllar que una bona planificació resulta fonamental en el 95% dels textos que s’elaboren en l’àmbit professional. De fet, com
més feble és la planificació, més alt és el grau de probabilitat que el text resulti, finalment, fallit. D’aquí que dediquem un bloc, el tercer, a exposar diferents estratègies per
planificar un discurs o un text. En efecte, la base d’un discurs convincent, d’una intervenció solvent o d’un article persuasiu rau en una bona planificació.

Comunicació verbal i comunicació no verbal
Una altra de les distincions més habituals en l’anàlisi de la comunicació és la que separa la comunicació verbal de la no verbal.
Per comunicació verbal entenem la que se sustenta en un codi lingüístic. Es considera verbal qualsevol missatge format per paraules, que segueix les regles gramaticals.
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La comunicació no verbal, d’altra banda, consisteix a utilitzar signes no lingüístics per
transmetre informació. Usualment, quan produïm un discurs, recorrem a la combinació de recursos verbals i no verbals. Així, una professional no ha de descuidar aspectes tan rellevants informativament com els gestos, les postures, la qualitat de la veu,
la distància adequada entre les persones, les imatges utilitzades en una presentació
en PowerPoint, etc.
Tot seguit especifiquem els elements de comunicació no verbal que cal considerar en
el discurs oral, especialment en els intercanvis de caràcter públic.
La proxèmica o distribució de l’espai entre els participants d’un intercanvi comunicatiu: el lloc que ocupen, com també la distància que separa les persones que participen en la interacció. La gestió de l’espai en la comunicació varia en funció de la qualitat del tipus d’esdeveniment, de la relació existent entre els participants, de la
cultura a què pertanyin, i també segons si són dones o homes. Així doncs, per exemple, la conversa entre dones sol generar espais interpersonals més reduïts que la conversa masculina, si més no en les societats occidentals.
La cinèsica, és a dir, els moviments corporals (gestos, maneres i postures) amb valor
comunicatiu. Diversos estudis demostren que dones i homes no «puntuen» el seu discurs utilitzant els mateixos gestos.
El parallenguatge inclou aspectes com la qualitat de la veu, el ritme lingüístic, els sons
i els silencis rellevants (sospirs, rialles, espetecs dels llavis, etc.).
Tots aquests aspectes es tractaran de manera pràctica al llarg de les sessions presencials.
És evident que aquests aspectes paralingüístics estan molt relacionats amb el grau
de poder que es té. No cal dir que també tenen una dimensió de gènere: el to femení,
per exemple, es caracteritza, si més no en les nostres cultures, per ser agut i pretesament suau; mentre que l’estil masculí acostuma a ser greu, ferm i robust.
La gestió òptima del silenci, d’altra banda, és un aspecte fonamental de l’apoderament, encara molt escassament abordat pels especialistes.
Hi ha també altres factors associats, com l’aspecte físic o el vestuari dels participants,
així com l’escenari en què es produeix la interacció.

Comunicació formal i comunicació informal
Pel que fa al to, concepte que es refereix al reflex lingüístic del tipus de relació que
mantenen els interlocutors, la comunicació pot ser formal o informal. Tanmateix, no
cal entendre això en termes de dicotomia, sinó com un continu que va des del to més
solemne, com la presa de possessió d’un càrrec públic, fins al to més col·loquial o familiar, com la comunicació entre passadissos amb companys i companyes de la institució.
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El to de la conversa –i, per tant, el tipus de relació entre els interactuants i la seva corresponent manifestació lingüística– es fa evident a través de marques lingüístiques,
com les fórmules de tractament (tu/vostè) o la selecció lèxica (ser força car / ser tope
car / costar un munt de pasta / costar un ull de la cara); i també mitjançant marques
no lingüístiques (una encaixada de mans en comptes de fer un parell de petons o donar copets a l’esquena). A més, està estretament relacionat amb aspectes culturals i,
fins i tot, amb aspectes de gènere.

Activitat 3
Objectius:
• Potenciar la reflexió sobre la realitat comunicativa més immediata en l’àmbit laboral.
• Prendre consciència del paper fonamental que desenvolupa la comunicació en el quefer
laboral.
• Advertir la riquesa, la varietat i la importància dels intercanvis comunicatius orals en els
contextos professionals.
Fes una llista d’activitats interpersonals de l’àmbit polític que tu fas per mitjà del llenguatge
oral. Inclou-hi tant les més quotidianes i aparentment senzilles (saludar la gent en arribar a la
feina, xerrar amb les col·legues als passadissos o a la màquina de cafè, trucar per telèfon a
algú de la teva mateixa categoria, entre moltes altres), com també aquelles activitats més
complexes, com ara coordinar una reunió, sotmetre’s a una entrevista amb el responsable de
recursos humans, negociar el sou amb la direcció, participar en un programa de ràdio, etc.
Intenta organitzar-les en un ordre creixent de menys a més necessitat de preparació prèvia.

Interaccions orals característiques de l’activitat política
Caire solemne

Caire formal

Caire semiformal

Caire informal

1. Discurs davant un
gran auditori

1. Reunió amb
delegats d’un altre
país

1. Reunió amb
representats d’altres
àrees de la nostra
institució

1. Conversa amb els
col·legues a l’hora
del cafè

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.	4.	4.	4.

Activitat 4
Un(a) professional de la política ha de dominar també les formes de comunicació escrites, atès que un nombre important d’actuacions comunicatives característiques de
l’àmbit polític es fa mitjançant el canal escrit, tant si és en un to més o menys informal
(un missatge electrònic a un o una col·lega del mateix nivell), com si és en un to clara-
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ment formal (elaborar un informe o un programa polític, escriure una carta oficial o
institucional, etc.).
De fet, a més, és important que la major part de les actuacions orals professionals de
caire solemne, formal i (semi)formal es basin en un treball escrit previ que permeti organitzar les idees a fi de copsar així la màxima eficàcia comunicativa amb l’estructura
més eloqüent i el menor nombre possible de paraules.
Igual que en l’exercici anterior, amb l’objectiu de prendre consciència de la riquesa i la
rellevància que revesteixen en l’activitat política els gèneres escrits –i, per tant, la consegüent necessitat d’aprendre a elaborar-los de manera adient–, fes una llista d’activitats escrites pròpies de la teva tasca en tant que dona política. Com podràs veure,
aquest cop només hi ha previstes dues modalitats, formal i semiformal, atès que, en
general, els textos escrits d’escassa formalitat resulten molt poc comuns en l’àmbit
professional. De fet, la graella més gran està reservada a l’enumeració de textos de
tipus formal, ja que aquests són, sens dubte, els prototípics dels contextos públics.

Textos escrits característics de l’activitat política
Textos formals

Textos semi(in)formals

1. Escriure una carta adreçada a la
ciutadania

1. Respondre un SMS d’una companya del
partit

2.

2.

3.

3.

4.

4.

etc.	

etc.

Activitat 5
Llegeix, a continuació, aquest fragment que procedeix d’un llibre del famós periodista Manuel
Campo Vidal.3
«No és parlar per parlar
»Sense embuts: les classes dirigents espanyoles estan entre les que pitjor comuniquen d’Europa. Empresaris, polítics, banquers i fins i tot professors tenen dificultats evidents per fer arribar el seu missatge amb claredat. Amb un agreujant perillós: no se n’adonen i alguns fins i tot
creuen el contrari. Comparteixen, amb el gruix de la ciutadania, el convenciment erroni que els
espanyols sabem parlar bé, o fins i tot molt bé. Però una cosa és parlar molt i una altra, molt
diferent, és saber comunicar els missatges amb eficàcia. Parlar molt o, pitjor encara, parlar
massa, pot diluir el missatge, disminuir la rellevància d’allò essencial que es vol transmetre.
Observa-ho i veuràs exemples cada dia a la televisió, a la premsa o a la ràdio, i també en reu-

3. Manuel Campo Vidal, ¿Por qué los españoles comunicamos tan mal?, 2008, pàg. 13.
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nions i conferències. És una mena de malbaratament de recursos. Perdre eficàcia en la comunicació causa problemes d’imatge, de diners i de temps, i de vegades, encara més greu, pèrdua
d’oportunitats.»
Respon ara aquestes qüestions:
• Quin grau d’acord tens amb l’opinió expressada per aquest periodista? Justifica amb detall la teva resposta.
• Quines creus que són les raons que expliquen l’escassa qualitat comunicativa dels càrrecs
polítics, acadèmics i empresarials del nostre país?
• Centrant-nos en l’àmbit polític català i espanyol, quins són al teu entendre els defectes més
freqüents (o que s’haurien de solucionar amb més urgència) dels nostres representants
polítics pel que fa a la comunicació envers la ciutadania?
• Com creus que podria millorar-se la qualitat de les intervencions comunicatives de les i els
representants polítics del nostre país?

Activitat 6
Objectius:
• Desenvolupar la capacitat d’analitzar les actuacions comunicatives dels personatges públics,
identificant i descrivint els múltiples aspectes que s’entrecreuen en una actuació comunicativa
eficaç, per tal de poder-los aplicar després a la pràctica política pròpia.
El text prossegueix de la manera següent:
«No és tan difícil aprendre i els qui s’animen a millorar noten els seus progressos gairebé de
manera immediata. El que passa és que en aquestes latituds ningú no s’ha preocupat mai
d’ensenyar a comunicar, ni tan sols els que necessiten fer-ho, i matèria que no s’estudia, normalment, és assignatura que no s’aprova. [...]
»En el món de l’empresa, a França, a Holanda i a altres països del nostre entorn es concedeix
una importància a la comunicació que a Espanya o a Portugal les classes dirigents –empresaris, dirigents, professors i fins i tot periodistes– gairebé no consideren. Aquí uns parlen bé, uns
altres, de manera passable, i un grup molt nombrós, que ocupa llocs importants, té dificultats
evidents per comunicar amb eficàcia els seus missatges. Formalment, fins i tot poden ser correctes els seus discursos o declaracions, però acaben resultant irrellevants per anodins. Bona
part d’aquestes persones perd l’oportunitat de mostrar les seves veritables capacitats directives o de lideratge, simplement perquè no aconsegueixen connectar amb la seva audiència».
Pensa (no hi esmercis gaire estona) en alguna figura política del nostre entorn de qui t’atregui
el seu model comunicatiu i escriu-ne el nom.
És potser un home la figura política que primer t’ha vingut al cap? Si aquest és el cas, no resulta sorprenent –encara que sí certament trist. És evident que per a les dones polítiques esdevé més difícil que per als seus col·legues homes trobar models de líders polítiques a les quals
admirar i intentar emular, i això és degut a un conjunt de factors concomitants: la, encara avui,
inferior presència de dones en l’activitat política, la rapidesa superior de la seva «desaparició»
dels escenaris públics respecte dels seus col·legues homes, el percentatge més baix de dones
als càrrecs de direcció de les organitzacions polítiques, la seva inferior projecció mediàtica, etc.
Tanmateix, és important intentar trobar també un model femení de dona professional de la
política de la qual s’admirin o es respectin els patrons comunicatius.
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Quan l’hagis trobat, anota en un paper quines són les característiques comunicatives que et
semblen eficaces, convincents, agradables o persuasives. Aquests trets poden ser de diferent
nivell; per exemple, la claredat de la seva manera d’articular (veu), l’expressivitat o l’elegància
de la gestualitat (comunicació no verbal), el rigor dels arguments utilitzats (contingut retòric o
argumentatiu), la seguretat transmesa (conjunt d’elements comunicatius que expressen autoritat i carisma), etc.

Model d’observació de l’estil comunicatiu d’una professional de la política
Impressió global

En conjunt, transmet autoritat / desconfiança...

Comunicació no verbal

Expressivitat de la gestualitat / braços enganxats al cos...

Veu i al·locució

Articulació molt clara / poc audible...

Estructura del discurs

Les parts del discurs són ben clares / discurs confús...

Aspectes de contingut	Arguments esgrimits rigorosos / banals...
Exemples adequats / demostratius / irrellevants...

Gènere i comunicació
Les investigacions sobre la relació entre gènere i discurs mostren que homes i dones
–amb totes les diferències individuals que, sens dubte, es puguin apreciar–, malgrat
que parlin la mateixa llengua, no sempre usen el llenguatge de manera semblant. Dit
d’una altra manera, dones i homes semblen pertànyer a cultures comunicatives diferents, en un sentit semblant al fet que, per exemple, italians i suecs no mostren formes
idèntiques de conversar. Aquestes diferències culturals en l’ús del llenguatge per part
de fèmines i homes resulten consistents amb el fet que, en realitat, nenes i nens, homes i dones, se socialitzen de manera diferent, fins i tot en societats, com la nostra,
en què es persegueix la igualtat de tots dos sexes. En efecte, els estudis psicològics,
antropològics i lingüístics permeten entendre que, per exemple, la tendència entre les
dones a defugir erigir-se en la veu central d’un grup i preferir, per contra, la interacció
més «repartida» entre un nombre més petit de parlants té la seva base en el diferent
patró de socialització seguida per unes i per uns altres. Sembla que els nens tendeixen a jugar rivalitzant entre ells per ocupar el centre del grup i conservar el seu lloc;
les nenes, en canvi, habitualment interactuen entre elles amb esquemes menys unipersonals, intentant que cap no s’instauri en el focus grupal (Tannen, 1990).
Com veurem en els apartats següents, les diferències comunicatives entre homes i dones sovint coincideixen sospitosament i respectivament amb els trets verbals i no verbals
de, per una banda, els parlants jeràrquicament superiors, i, per l’altra, els subordinats.
El cert és que en l’àmbit del lideratge polític cal destacar l’aparició i el desenvolupament de noves estratègies comunicatives per part de dones que han assolit espais de
poder tant a Amèrica Llatina com Europa, estratègies vinculades a formes de relació
més «femenina», com la capacitat d’escolta i consens o l’autoritat vinculada als argu-
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ments.4 Ara bé, malgrat l’afortunada aparició d’aquestes figures, el cert és que l’estil
majoritari de l’espai públic continua sent masculí.

Estereotips comunicatius relacionats amb el gènere5
Al llarg del nostre procés de socialització, dones i homes rebem, de manera més o
menys subtil o més o menys explícita, diferents instruccions de com hem d’usar unes
i altres el llenguatge. En paraules d’una especialista,6 dones i homes reben diferents
«instruccions d’ús comunicatiu», d’acord amb les quals les dones han de:
–P
 arlar poc en societat.
– Parlar de manera «fina» (és a dir, no dir paraulotes, per contrast amb els homes,
que poden reforçar el seu rol masculí utilitzant en ocasions un llenguatge groller).
– Parlar correctament (seguint els patrons formals o cultes de pronúncia, utilitzant
paraules elegants; per exemple: «Això, una nena, no ho ha de dir», «No sembla una
dona, parlant així, tan vulgar!»).
–N
 o cridar (parlar amb veu suau, «femenina»).
– No resultar ofensiva, ni agressiva; no donar ordres directes (per tant, desterrar imperatius i presents assertius i recórrer, en el seu lloc, a perífrasis del tipus «m’agradaria», «voldria»).
– Mantenir un cert aire infantil a l’hora de parlar (to de veu agut, ús recurrent de diminutius; formular frases inacabades; balbucejar, fins i tot).
– Usar expressions «femenines», com ara diminutius («abriguet», «galeteta», «caleró»);
adjectius com «bufó», «preciós» o «mono»; expressions denominadores de colors,
com «rosa pal», «meló», «malva» o «fúcsia»; vocatius com «tresor», així com també
determinats temes de conversa (nadons i nens, moda, cosmètica i bellesa).
– Utilitzar amb profusió expressions intensificadores «elegants», com ben, tan, súper
(«ben car», «superinteressant»).
– Usar expressions emotives «fines», com «valgui’m Déu!», «no em diguis!», «mare
meva!», «ai!», etc.
– Ser cortesa, diplomàtica, defugir qualsevol mena de confrontació, somriure com a
expressió d’acord amb el interlocutor o interlocutora.
– Ampliar aquesta comprensió cortesa a l’interlocutor que li pren la paraula; cedir-la
amablement.
– No ser afirmativa (assertiva), ni exposar opinions pròpies (encara menys de manera convincent o vehement).

4. Vegeu Berbel (2008) per a una descripció de trets característics del lideratge femení.
5. Atesa la limitació d’espai, només podrem abordar aquí l’anàlisi d’uns quants trets que diferencien l’estil de conversar predominant entre els homes i el predominant entre les dones. Igualment, no podrem
tampoc tractar sobre les diferències de gènere implicades en la comunicació no verbal. Per a totes
aquestes qüestions, vegeu Montolío (2010).
6. García Mouton (2003).
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Les dones han interioritzat aquests patrons educatius, que resulten, per aquesta raó,
difícils d’esborrar del disc dur, de la memòria a llarg termini. De fet, atès que actituds
tradicionals com aquestes per part de la dona han estat aplaudides durant segles per
la societat masculina, les dones n’han fet, en part, una arma de seducció. La inserció
massiva de les dones en els àmbits laborals al llarg de les últimes dècades i, per tant,
el seu contacte quotidià en contextos socials amb parlants d’estil masculí podrien fer
pensar que elles, previsiblement, haurien abandonat de mica en mica els seus trets
tradicionals de grup femení a favor d’estratègies i mecanismes propis de l’estil viril,
atès que aquest és, en definitiva, l’establert com a habitual, correcte, legítim i de prestigi en la vida pública.
Tanmateix, no sembla que aquesta sigui la situació. Sota l’ús de patrons comunicatius
propis de l’estil femení, sembla que hi ha també, en ocasions, la recerca, potser inconscient, de l’aplaudiment silenciós dels col·legues masculins, que «premien» amb
la seva simpatia la dona que no surt del seu paper.
Cal un procés de reflexió perquè homes i dones prenguem consciència de com estan
de profundament interioritzades i arrelades les pautes i els models adquirits en èpoques primerenques, i repetits i transmesos com a naturals al llarg de generacions.
Perquè, sens dubte, els homes han rebut també normes de com han de comportar-se
lingüísticament. És evident que, sense anar més lluny, qualsevol home corre un seriós
perill de ser interpretat com a feble o efeminat si utilitza més del compte els mecanismes lingüístics esmentats abans, o bé si els usa en situacions inadequades. De fet,
els homes, per la seva part, han de:
– Parlar amb veu greu («veu d’home»).
– Parlar fort, robustament i fermament.
–S
 er assertius («tenir-ho clar», ser directes, mostrar confiança en si mateixos).
– Donar ells les ordres (mostrar, per mitjà de l’ús del llenguatge, que es té el poder
en la conversa, que es posseeixen qualitats de comandament).
– Parlar els primers i els últims. Demostrar que, quan tenen la paraula, no se’ls pot
arrabassar fàcilment.
– Recordar que, quan la situació ho requereix, poden fer ús d’un llenguatge rude, per
exemple, per intensificar expressivament («tio!», «collonut!», «de puta mare!»), tant
per marcar la seva masculinitat com el seu estatus.

Gènere, estereotips, autoritat i estils de lideratge7
Algunes especialistes han reivindicat una forma de fer diferent de les dones com a líders, alhora que assenyalaven els alts costos que per a les dones suposava la seva
presència en àmbits absolutament masculinitzats.
7. Aquest epígraf està inspirat en el treball de Berbel (2008), al qual remetem per a una informació més
detallada.
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De fet, aquestes autores han assenyalat que la suposada adaptació femenina és una
fal·làcia, i es fa sempre a costa de grans renúncies personals. Aquest és un dels motius que moltes dones no arribin a triomfar en el terreny polític o empresarial. Aquestes especialistes han posat de manifest la diferent caracterització que socialment s’ha
fet –i encara es fa avui dia– d’un home o una dona que han arribat a càrrecs de responsabilitat importants:
– Un home polític és competitiu; una dona política és impulsiva.
–U
 n home polític és detallista; ella és aclaparadora.
–D
 e vegades, ell perd la sang freda per excés de feina; ella és, senzillament, irritable.
– Ell sap com prosseguir; ella no sap quan acabar.
–E
 ll roman ferm; ella és dura.
– Ell no tem dir el que pensa; ella és una llengueruda.
– Ell exerceix l’autoritat amb diligència; ella està boja pel poder.
– Ell fa la feina de manera estricta; ella és inflexible en el tracte.
Les primeres autores que van tractar aquests temes manifestaven que només hi havia una forma d’evitar aquesta adaptació forçada i era reivindicar una altra manera
d’exercir el lideratge, una manera que reculli les particularitats femenines, la seva manera de fer i, parlant de lideratge, això vol dir de comunicar. D’altra banda, aquestes
característiques s’estan començant a valorar en les noves formes d’organització que
comporta la nova economia, ja que els trets comunicatius característics de l’estil de
report, que exposarem en epígrafs següents, resulten més adients per a les noves
estructures laborals en xarxa, menys jerarquitzades i més orientades al treball en
equip.
Les dones poden assumir perfectament el seu paper de líders si rebutgen i superen
el model tradicional autoritari, i repensen el lideratge i la comunicació que s’hi rela
ciona com:
– Tenir confiança en un mateix.
– Saber escoltar.
–S
 aber comunicar.
–S
 aber fixar objectius.
– Crear idees i opinions.
– Assumir desafiaments acceptant certs riscos.
– Tenir capacitat de resolució de conflictes.
– Suportar les crítiques.
–T
 enir gran capacitat de treball.
–S
 aber treballar en equip.
–M
 ostrar creativitat.
–G
 audir d’intuïció política.
–T
 enir capacitat de comprensió i compassió.
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–G
 enerar xarxes entre dones.
– Ser capaç de motivar el personal col·laborador.
Els primers estudis que es van fer sobre la direcció femenina apuntaven que les dones tenien capacitats demostrades per a aquest nou estil de lideratge. Les dones,
a diferència del model masculí, semblen mostrar un estil de treball cooperatiu, amb
tendència a dissenyar estructures poc jeràrquiques, en equip, amb un objectiu bàsic que no és triomfar sinó aconseguir la qualitat en el que fan. D’acord amb els treballs realitzats in situ amb dones que coordinen grups, combinen el pensament racional amb l’intuïtiu i es caracteritzen per exercir menys control sobre si mateixes i
sobre els altres. Habitualment, les dones es permeten més emocions, es mostren
més comprensives i són fermes partidàries de la col·laboració en comptes del poder. En l’apartat següent, veurem l’estreta relació que hi ha entre aquest estil femení de lideratge i la manera característicament femenina d’entendre i usar la comunicació.

Estil femení (relacional) i estil masculí (d’informe)
D’acord amb la línia d’investigació més estesa en el camp de l’anàlisi del discurs de
gènere,8 s’anomena «estil relacional» (rapport talk) l’estil predominant entre les dones,
ja que les seves estratègies conversacionals s’orienten a l’establiment de connexions
i llaços socials, a la negociació de la relació, a tenir en compte l’efecte de l’intercanvi
lingüístic en l’altra persona i a bastir una aparença d’igualtat i solidaritat quan parlen
entre elles. L’«estil informatiu» (report talk), per la seva part, característic dels homes,
es planteja com a mitjà per preservar la independència i negociar l’estatus dins una
jerarquia.
No es tracta de defensar que un estil sigui sistemàticament més adequat o convenient
que l’altre, o més eficaç, ni tampoc que les persones ens haguem d’acomodar a les
pautes comunicatives de gènere que ens corresponen segons el nostre sexe. El que
plantegem aquí és la conveniència de conèixer les característiques de tots dos estils
–el femení i el masculí–, per tal d’interpretar de manera apropiada les reaccions comunicatives dels nostres interlocutors quan aquests no pertanyen al nostre mateix
grup comunicatiu, i per tal de fer-les servir de manera estratègica, segons la nostra
conveniència i no de manera irreflexiva.
Així mateix, el desconeixement dels codis que sovint segueixen dones i homes ens
pot fer interpretar les actuacions d’uns com a agressives, lesives o intimidadores –com
sembla que les dones poden entendre certs patrons comunicatius predominants entre els homes–, o bé de poc sinceres, insegures i confuses –com els homes poden
arribar a interpretar estratègies característiques de la parla de les dones–, quan, de
fet, de vegades, aquests trets no són tant característiques individuals com més aviat
mostres d’un estil après durant el procés de socialització d’un determinat sexe.
8. Desenvolupada essencialment als treballs de la lingüista Deborah Tannen (1980, 1990, 1994a, 1994b).
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Ara bé, és cert que, sovint, les estratègies comunicatives preferents entre els homes,
sobretot quan es relacionen amb una dona, coincideixen de manera sorprenent –o
sospitosament?– amb les pautes de comportament que es fan servir en els contextos
de dominació –és a dir, de manca de simetria entre els parlants– per l’individu de més
jerarquia sobre el de menys poder. Al mateix temps, s’observa també com certs comportaments tradicionalment «femenins» concorden amb mecanismes comunicatius de
subordinació.
En aquest sentit, els estudis reflecteixen que, sovint, els homes tendeixen a imposar
més el seu tema de conversa, mentre que les dones, en les situacions quotidianes,
plantegen més preguntes afegides i, en general, opten més per la indirecció.
En relació amb la presa de torn, sembla que, generalment, els parlants esperen que
els homes interrompin més que les dones; els treballs demostren també que elles són
més interrompudes que ells (Pearson et al., 1991). D’aquest fet, fàcilment es conclou
que, quan es produeix una interrupció en l’intercanvi conversacional, l’estadística demostra que el més probable és que aquesta sigui produïda per un home i tingui com
a destinatària una dona. De fet, la interrupció indesitjada per part d’un col·lega home,
generalment percebuda per les dones com un procediment de deslegitimació de la
participant femenina, constitueix un dels motius de queixa més freqüent entre les dones polítiques, i, en general, les professionals, ja que els resulta difícil reaccionar i gestionar la pertorbació de manera efectiva, serena i assertiva.

Comunicació pública i diferències entre gèneres
És en els contextos públics –com ho són clarament el polítics– on s’observa una
diferència més marcada entre els comportaments comunicatius majoritaris entre les
dones i els característics dels homes. Sabem que històricament a les dones els ha
estat vedada l’escena pública i que, encara avui, existeixen forces socials i subjectives poderoses que impel·leixen les dones a optar per romandre al marge del que
és públic, parapetades en la seguretat d’allò que ja coneixen (és a dir, els espais
privats).
Tanmateix, fins i tot quan les dones han pres consciència de la necessitat d’actuar no
només en privat sinó també en l’àmbit social, com és el cas de les dones que han assumit el repte de tenir responsabilitats polítiques, les «regles estandarditzades del joc
comunicatiu públic» semblen actuar contra elles. En efecte, el fet de participar en l’espai públic amb un discurs propi (és a dir, no merament secundant el discurs d’uns altres) implica una sèrie de supòsits, com ara:
– Sentir-se legitimada per prendre la paraula.
– Estar entrenada per no témer fer sentir la veu pròpia en el centre del grup; estar
convençuda que serà igualment estimada i, fins i tot, més respectada.
– Estar preparada per escoltar i afrontar estils comunicatius diferents del propi i més
adversatius o agressius.
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– No difuminar en excés el que es consideren opinions i èxits propis (és a dir, dur a
terme una certa autopropaganda).
Veiem, doncs, que tots aquests principis entren en contradicció flagrant amb les «instruccions d’ús comunicatiu» que les dones reben des de la infantesa i que s’han tractat breument en l’apartat «Comunicació verbal i comunicació no verbal».
En bona part dels casos, per a una dona, sobretot si no ha pogut fer una reflexió prèvia amb altres dones i no ha pogut entrenar-se de manera conscient, actuar en públic
implica sovint posar en dubte la seva pròpia imatge.
Si analitzem novament aquestes instruccions d’ús comunicatiu, instruccions subtils,
però, fins al moment, implacables en la contundència i profunditat de la seva implementació en la consciència de la majoria de les dones, s’entén que les fèmines, en
general, intentin evitar situacions públiques de potenciació de la seva imatge.
Cal fer notar que en aquests contextos, molt particularment en l’esfera de l’activitat
política, les dones pateixen la contradicció entre dos pols oposats, de natura contrària: per un costat, les regles del comportament establertes, inculcades des del naixement, consistents a mostrar una subordinació discreta; per un altre, l’exigència que
imposa el context polític de potenciació del jo.
En efecte, per participar en una reunió o un debat públic d’una manera simètrica pel
que fa als col·legues homes, i per actuar d’acord amb els patrons del que es considera
una professional de la política eficaç, una dona ha d’«esborrar» del seu cap la major part
de les instruccions d’ús lingüístic exposades a l’apartat «Comunicació verbal i comunicació no verbal»; ha de cancel·lar la major part dels axiomes introduïts en el programa
del sistema «com actuar comunicativament com una (bona) noia». Quan una dona es
troba en una situació de centre de l’escena pública, o en una situació competitiva, no
només arrisca el que està materialment en joc; secretament també arrisca la idea de si
mateixa, i no només als ulls dels altres, sinó, en primer lloc, davant els seus propis ulls.
Per això, precisament, un dels reptes comunicatius actuals de les dones professionals
consisteix a atrevir-se a participar sense inhibicions en les converses públiques (o, per
ser més precisos, sense inhibicions derivades de la creença «una dona no ha de ferho així»). Per al cas concret de les dones dedicades a la política, el repte és més gran:
bregar sense complexos amb els embats comunicatius dels col·legues de professió i
atrevir-se a prendre la paraula per adreçar-se a un públic, directe o remot, i intentar
convèncer-lo.

La fugida femenina de l’espai públic
És evident que les dones, en més gran percentatge que els homes, sovint mostren
desinterès, temor, o fins i tot rebuig, a fer sentir la seva veu en els espais públics. Això
ho saben molt bé les directores i els directors de programes de ràdio i televisió; en
general, els responsables dels mitjans de comunicació o els organitzadors d’esdeveniments culturals. La nòmina de dones a qui consultar sobre un tema, en la seva qua-
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litat d’expertes, és reduïda. En els directoris d’experts amb què compten els mitjans
de comunicació hi ha majoritàriament noms d’homes, en una desproporció que no es
correspon amb el percentatge real de dones i homes coneixedors del tema. La cèlebre «invisibilitat» pública de les dones és, també, l’absència d’un discurs femení que
s’escolti. Encara avui el discurs femení està «mut» en relació amb el nombre i l’autoritat dels discursos masculins públics. Això és particularment evident en el cas de les
dones que es dediquen a l’activitat política.
Certament, l’argument que no hi ha dones preparades o disponibles per actuar d’expertes en una matèria –el mateix argument que s’utilitza pel que fa a l’absència de
dones en els càrrecs polítics i directius– s’explica quan els responsables dels programes o de les organitzacions són homes –com passa habitualment–, pel desinterès
mateix dels homes. Els homes no troben dones, efectivament, perquè sovint no cerquen més enllà del cercle restringit d’ells mateixos, que són els que solen prendre les
decisions.
El més curiós és que quan se sol·licita a les expertes la seva presència en els mitjans
per expressar la seva opinió autoritzada, amb freqüència refusen aquesta possibilitat. Diverses directores de mitjans de ràdio i televisió comenten que són força habituals frases com: «És que aquest tema no és exactament la meva especialitat…» o
«No sé; és que no crec que estigui a l’alçada de la resta de convidats» o bé la més
prosaica (però no desconeguda) «És que a l’hora del sopar… no sé si podré aconseguir cangur…».
El resultat, és clar, és un peix que es mossega la cua: atès que les professionals participen en els mitjans de comunicació molt menys que els seus col·legues masculins,
la societat té la impressió que existeixen menys expertes que experts en els diferents
àmbits de coneixement o en els diferents nivells d’organització política.
La raó d’aquesta tendència cap a la «fugida» de la visió pública és complexa i multifactorial, i no es pot analitzar aquí amb tota l’exhaustivitat que requereix. El cert és que
un dels seus components més importants sembla residir en el fet que, sovint, les dones temen «derrapar» en públic, aparèixer tal vegada massa saberudes, massa prominents. Sembla que els faci por que l’exterior pugui considerar-les cregudes i prepotents, o ximples i estúpides si no realitzen una actuació adequada o, fins i tot,
perfecta. En resum, sembla que, en un nivell profund, les dones temen que «no les
estimin», tant si mostren públicament i sense complexos les facetes en què són potents com si ho fan de manera imperfecta.
El rebuig temorós de l’escrutini públic s’observa també en contextos més quotidians
que les seus dels mitjans. Així, per exemple, és habitual observar en una tertúlia, en
una reunió de feina, com les dones tendeixen a prendre el torn de paraula en menys
ocasions que els homes i, quan ho fan, solen realitzar torns més breus; és a dir, parlen menys vegades i usen menys paraules que els seus companys masculins. És notori igualment el fet que són interrompudes a la meitat dels seus enunciats amb més
freqüència que els seus col·legues homes, a qui se’ls concedeix més sovint la possibilitat de finalitzar el seu torn sense destorbs.
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Resulta encara escassa –per bé que cada vegada trobem més exemples esperançadors– la probabilitat que la veu nítida d’una dona política s’erigeixi al centre del debat
i plantegi la seva proposta de manera clara, eficaç i convincent (cosa que no vol dir
tallant, ni abrupta, ni brusca).

Activitat 7
Llegeix aquest fragment de Lipovetsky:9
«En cuanto grupo minoritario, las mujeres resultan más visibles que los hombres, y se procede de manera sistemática a examinar, señalar y juzgar su comportamiento. Por temor a convertirse en el punto de mira de todos, de ver cómo socavan su identidad femenina, numerosas
mujeres evitan las situaciones conflictivas y los riesgos, y adoptan un perfil bajo, desdibujado,
conforme con el tradicional estereotipo femenino. Lo cual tiene como consecuencia que se
las pase por alto, que den una mediocre imagen de competencia y pasen inadvertidas para
los superiores. La infrarrepresentación numérica de las mujeres engendra una tendencia a
retirarse, a desdibujarse; lo que las penaliza no es el “miedo al éxito”, sino el “miedo a la visibilidad”.»
Coincideixen aquestes reflexions amb la teva experiència? Justifica la resposta.

Activitat 8
El fragment següent procedeix del mateix llibre (pàg. 260), però, de fet, està inspirat en l’obra
de dues dones polítiques: Mariette Sineau10 i, especialment, Élisabeth E. Guigou.11
Llegeix-lo i comenta’l des de la teva experiència.
«Las mujeres y la representación política
»La mayoría de los testimonios de las mujeres políticas concuerdan: ellas no poseen exactamente las mismas motivaciones que sus colegas varones, no mantienen idéntica relación que
éstos con el poder político. Tales diferencias se han descrito a menudo: las mujeres políticas
son más pragmáticas y menos arribistas que los hombres, se muestran menos fascinadas que
ellos por el juego del poder, no les preocupa tanto alcanzar puestos como imponer sus ideas
y realizar avances concretos.»

9. Lipovetsky, La tercera mujer. Permanencia y revolución de lo femenino, Barcelona: Anagrama, 1999.
10. Mariette Sineau, Des femmes en politique, París: Economica, 1988.
11. Élisabeth E. Guigou, Être femme en politique, París: Plon, 1997.
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Activitat 9 Sobre la gestió de les interrupcions
Objectius:
• Reflexionar sobre la freqüència de les interrupcions i la seva importància per a la imatge
professional.
• Aprendre tàctiques per reprendre la paraula quan aquesta ha estat arrabassada per algú altre.
• Prendre consciència de les diferències d’efectivitat de les diverses maneres de gestionar
un conflicte comunicatiu.
Vegeu l’escena següent:
Els protagonistes són dos professionals: l’Anna i en Lluís. El context: una reunió de personal a
la qual assisteixen unes vuit persones. El dos són col·legues, cap d’ells no és subordinat de
l’altre i no hi ha un moderador formal. La qüestió que l’Anna està abordant és un tema que ella
coneix molt bé:
Anna: El que crec que hem de fer [és...].
Lluís (interrompent-la): [Podem] tractar aquest tema més tard. Amb això del mercat polonès,
en canvi, ens hem de moure ràpid, si no volem que els nostres competidors ho arrepleguin tot.
Anna: Estic a punt d’acabar la meva [presentació].
Lluís (interrompent-la de nou): [M’agradaria] estar segur que solucionarem avui l’assumpte de
Polònia...
El problema: l’Anna vol recuperar el «terreny conversacional» i continuar parlant sobre el seu tema.
A continuació, es proposen diverses alternatives possibles de l’actuació següent de l’Anna.
Llegeix-les amb atenció i escull la que et sembli més eficaç per aconseguir recuperar el torn
de paraula. Argumenta la teva elecció.

1	Anna: Lluís, has tornat a interrompre’m per segona vegada. Insisteixo que vull
acabar la presentació de la meva proposta, que és... (l’Anna continua parlant
sobre el tema).	MM
2	Anna: Lluís, potser no te n’has adonat, però m’has interromput. El que jo deia
és que... (continua parlant sobre el tema).

Mf

3	Anna (estenent el palmell de la mà i assenyalant en Lluís): Lluís, quan acabi
podràs parlar. Tal com estava dient... (continua parlant del tema).	MF
4	Anna: Lluís, un minut.. (abaixa la veu i no reprèn el tema).	Fm
5	L’Anna no diu res i segueix asseguda, molt empipada, mentre en Lluís continua
parlant sobre el mercat polonès.	

FF

Activitat 10
Objectius:
• Desenvolupar l’habilitat de fer visible el background en la carrera política de la participant,
acceptar-ho com una estratègia per a l’autovaloració i el reconeixement.
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• Aprendre a incorporar-ho en els discursos polítics propis amb naturalitat.
Elabora un discurs d’un màxim de cinc minuts sobre algun afer de política local que sigui d’actualitat. En el text principal insereix-hi informació important sobre la teva carrera professional
que vols que sentin i coneguin els teus oients, però sense que es percebi en excés que estàs
parlant de tu.

L’elaboració d’una presentació o d’una intervenció en públic
La presentació en públic és un tipus més de gènere comunicatiu, com la conversa telefònica, la gestió de reunions, la negociació personal, etc. Tanmateix, això sí, requereix més preparació i exercitació que altres, ja que, d’una banda, exigeix habilitats més
complexes d’elaboració i actuació, i, de l’altra, posa en risc la seguretat i la imatge pública de la persona que parla en situar-la al centre de l’escena de grup.
Insistim en el fet que, contràriament al que se sol pensar, fer presentacions eficaces
no depèn tant de la generositat genètica –és a dir, de com una «és»– sinó de com dedicar temps i esforç a la preparació. Cal pensar que en qualsevol mena d’intervenció
en públic (conferència, debat, manifestacions als mitjans de comunicació, tertúlia, etc.)
són molts els nivells lingüístics que es posen en joc i que la dona política ha de dominar. En primer lloc, el contingut del que es diu, però també com es diu (ritme, to de
veu, absència de dubitacions), així com la comunicació no verbal (gestos, moviment,
gestió de l’espai, si és el cas). De vegades, les presentacions s’acompanyen també de
suports multimèdies, com diapositives de PowerPoint. Per fer una presentació impecable, cal dominar totes les manifestacions de multicanalitat.

La importància de la preparació
Les fases d’elaboració d’una presentació són tres: la preparació del contingut; la preparació de l’actuació i, finalment, la realització. Al llarg dels apartats següents, l’atenció es concentrarà bàsicament en la primera d’elles.
Sempre que hàgim de pronunciar un discurs, una conferència, exposar un informe,
introduir un tema o tòpic en un debat, rebatre un argument, etc., hem d’aplicar la regla
d’or següent: una bona preparació estimula la confiança en un mateix. Es diu que en
una ocasió Churchill va rebre grans elogis per un discurs improvisat molt bo, i ell va
respondre: «Només em va portar una setmana preparar-lo».
A diferència del que consideren molts professionals, les presentacions i els discursos
no consisteixen solament a presentar informació –de fet, si fos així, n’hi hauria prou a
lliurar un informe i anar-se’n cap a casa. Comprendre que qualsevol presentació en
públic constitueix un tipus d’interacció comunicativa resulta particularment crític en
l’àmbit polític, atès que, en política, més probablement que en qualsevol altre camp
professional, resulta evident que el nostre objectiu com a oradores consisteix a exercir influència. Cal no perdre mai de vista que l’audiència és un participant actiu en l’in-
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tercanvi, ja que, de manera implícita o explícita, li demanem que escolti les nostres
paraules, que les accepti i que prengui una decisió important basant-se en els arguments que li presentem (entre d’altres possibles, per exemple, votar la nostra candidatura).
Per tant, l’objectiu primer com a oradora ha de ser aconseguir implicar l’audiència,12
i l’única manera d’assolir-ho és saber des del principi quin tipus d’implicació n’esperem. Això vol dir que, en el moment d’elaborar el discurs, s’ha de tenir al cap ben clar
un propòsit, un objectiu.
Una fórmula recomanable per aconseguir discursos intensos amb objectius clars i definits consisteix a substituir les incògnites d’aquesta frase: «Els estic dient X perquè
vostès facin Y». La major part dels presentadors no tenen gaires problemes per fer-ho
amb la variable X (al cap i a la fi, aquest és el cor del discurs, la informació). Ara bé, la
variable Y (l’objectiu, el propòsit) presenta més problemes. Tanmateix, identificar Y és
un pas cabdal per aconseguir l’èxit del discurs.
Suposem que hem de fer una conferència sobre l’augment dels embarassos entre les
adolescents, sobre la història d’un barri antic del municipi o sobre el balanç de comptes de l’ajuntament o institució. En lloc de transmetre merament la informació (X) als
oients, els podem:
– Informar sobre els riscos físics i psicològics d’aquest tipus d’embarassos per tal
que prenguin les mesures preventives necessàries.
– Donar-los una visió històrica del barri perquè tots signin una petició a favor de la
preservació dels edificis històrics.
– Il·lustrar el limitat pressupost de la institució pública a fi que aquest any els ciutadans no esperin grans despeses públiques.
No cal dir, doncs, que els objectius clars requereixen que l’oradora tingui un punt de
vista sòlid. Tot el contingut de la presentació ha d’estar encaminat a aconseguir que
l’auditori comparteixi la visió que presentem i, en conseqüència, faci el que nosaltres
volem. En definitiva, si una dona política vol ser persuasiva, transmetre confiança, entretenir, resultar interessant i ser una bona oradora, ha de començar per saber amb
exactitud què vol aconseguir amb el seu discurs.
El procés clàssic d’elaboració d’un discurs distingeix tres fases:
–P
 resentar una idea o tesi.
–O
 rganitzar els aspectes fonamentals que es volen tractar.
–T
 robar arguments que sustentin la tesi.
Certament, amb aquest sistema s’aconsegueix un discurs ben organitzat, que, com a
mínim, té una estructura bàsica –característica sempre desitjable. Tanmateix, té diver-

12. La informació que es presenta en aquests apartats es pot ampliar consultant les obres incloses a
l’apartat «Presentacions en públic» de la bibliografia final del capítol, especialment, Gottesman i Mauro
(2002) i Merayo (1998).
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sos inconvenients. El més evident és que se centra completament en l’orador i no té
en compte en absolut el paper de l’audiència. També posa l’èmfasi en la informació
estàtica i les idees, en lloc de posar-lo en objectius i accions dinàmiques. Per aquest
motiu, alguns autors proposen la següent reelaboració del procés:
– Decidir què volem que faci l’audiència.
–C
 ompilar la informació que ens calgui per aconseguir-ho.
– Interpretar la informació de manera que l’audiència se senti persuadida a fer el que
proposem.
Aquest nou procés de discurs aporta la mateixa organització i claredat que el tradi
cional, però, a més, considera de manera activa la relació entre l’orador i l’audiència i,
per tant, té com a resultat una exposició més efectiva.

Activitat 11
Escull un tema que tingui interès per a la ciutadania del teu municipi i que tingui relació amb
l’activitat política que desenvolupes. Intenta organitzar el guió del discurs que has de fer seguint
aquest segon esquema dinàmic d’estructura.

Les fases de l’elaboració del discurs
1a fase. Escollir el tema: la pluja d’idees
Cal començar pensant què podem oferir. Comencem per nosaltres mateixes: anota
les teves preferències sobre la qüestió, els teus coneixements, les teves experiències;
pren nota de tot. És convenient utilitzar fitxes i escriure una idea en cada una, perquè
més endavant ens resultarà més fàcil ordenar els pensaments.
Quin tipus de coses s’han d’anotar? Tot allò que creguem que és important en relació
amb el tema, i també el que a la teva mare i al teu avi li sembli més important; la cosa
més emocionant, inusual i engavanyadora que se’ns ocorri sobre això; altres temes
que semblin estar relacionats amb aquest; anècdotes que ens vinguin al cap... En altres paraules, tot.
Ho farem durant uns minuts i després ho deixarem de banda. Quan hagi passat una
estona, ho reprendrem i escriurem algunes idees més en altres fitxes. En aquesta fase,
no s’accepta la censura; no et jutgis, limita’t a escriure. Torna a aparcar les fitxes i reprèn-les de nou al cap d’una estona. L’objectiu no és pensar en tot el que es pot dir,
sinó tenir diverses possibilitats entre les quals escollir.
Una de les coses més importants que pot reportar aquest tipus de pluja d’idees és
deixar-nos veure la quantitat de coses que sabem. Si et dónes permís a tu mateixa per
escriure amb llibertat, sense preocupar-te de si les teves idees són bones o dolentes
(silenciant el teu crític intern), de ben segur descobriràs que saps més coses que no
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pas pensaves relacionades amb el tema que has elegit, i això pot resultar molt reconfortant, especialment si ens preocupa no saber què dir.

2a fase. La documentació. Centrar el tema
Un cop hagis anotat les teves reflexions, has d’investigar, documentar-te, preguntar
als especialistes, llegir. Cal que obtinguis informació que complementi la que has anotat en el procés anterior i que, a més, després podràs presentar com a objectiva, pública, científica, amb fonts d’autoritat, etc.
Quan tinguis un bon conjunt d’idees, el pas següent és seleccionar-les. Això vol dir
escollir i descartar. Per aconseguir-ho s’han de buscar pautes en allò que s’ha escrit.
Hi ha moltes idees que encaixin en una mateixa categoria? Creus que aquesta categoria pot tenir un interès o un valor particular per a la teva audiència? S’ha de trobar
un tema que connecti algunes de les idees entre elles i les faci arribar al públic, i després cal limitar el tema a aquestes idees.

3a fase. Conèixer l’audiència
Si per a qualsevol professional que ha de fer una presentació en públic conèixer l’auditori és molt important, en el cas d’algú dedicat a l’activitat política, esdevé crític tenir
el màxim d’informació possible sobre qui serà l’audiència. L’audiència mereix la nostra
atenció. Cal recordar que no hi va per criticar-nos, sinó perquè vol inspiració, o aprendre alguna cosa, o que la convencem d’alguna cosa. No importa que els agradis molt:
si no aconsegueixes que el teu missatge els arribi, no hauràs aconseguit el teu objectiu principal com a oradora.
Quins són els desitjos i les necessitats de l’audiència i quina relació tenen amb les coses que volem dir? La resposta serà diferent en funció de l’audiència, si bé tots els
públics tenen determinats trets en comú. En primer lloc, tots volen que parlis d’ells, no
de tu; volen sentir que et prens seriosament les seves necessitats.
El públic pot estar format per persones que veiem cada dia, per estranys o per una
barreja de tots dos. Abans de dedicar més temps a pensar què direm, haurem de considerar les qüestions següents:
– Quin és el seu nivell de coneixement o familiaritat amb el tema?
–E
 stan interessats en el tema?
–Q
 uines parts de les idees que volem presentar poden resultar-los noves?
– Quina actitud és més probable que adoptin inicialment en relació amb el nostre
missatge: cordial, hostil o indiferent?
– Es tracta de persones que prenen grans decisions o de persones amb menys responsabilitats? En quin sentit pot afectar això?
– Es tracta majoritàriament d’homes o de dones? En quin sentit pot afectar això? Es
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tracta majoritàriament de persones grans o de joves? En quin sentit pot afectar
això?
–Q
 uins problemes tenen? Què els lleva el somni?
–Q
 uines objeccions poden presentar a allò que els direm?
–Q
 uè és el pitjor que podria passar-los si no sentissin el nostre discurs?
–Q
 uin és el major benefici que pot reportar-los el fet de sentir el nostre discurs?
–Q
 uè és el que més necessiten sentir i per què necessiten sentir-ho?
–Q
 uina reacció t’agradaria que mostressin mentre t’escolten?
Normalment, la manera més adequada de començar a respondre aquestes preguntes
és parlar amb les persones encarregades de coordinar l’acte. Cal preguntar-los fins
que hagin respost tot el que desitgem saber: més endavant ens ho agrairan.
El guru de l’oratòria, Dale Carnegie, assegura que la ment d’un oient no pot retenir més
de quatre o cinc idees principals en trenta minuts. Així doncs, independentment de
l’extensió del discurs, cal assegurar-se que ens centrem en el contingut que tingui més
possibilitats de despertar alguna reacció en l’audiència.

4a fase. Trobar un esquema
Existeix una realitat matemàtica fonamental subjacent al procés de creació d’un discurs: Informació + Informació + Informació = 0.
Sorprenentment, molts oradors treballen amb la falsa suposició que Informació + Informació + Informació = Alguna cosa de valor. Plantegen una idea i la defensen, i així
fins al final. El que els falta són les pautes que fan que aquestes idees i els arguments
que les defensen es relacionen entre si i amb els objectius de l’orador. Es tracta d’establir connexions. No podem esperar que l’audiència ho faci per si mateixa, perquè no
ho farà. Primer l’orador o oradora ha de crear les connexions que vol que l’audiència
percebi, i després trobar la manera d’assegurar-se que l’audiència les percep.
Cal, doncs, elaborar el «mapa» del discurs, el nivell estructural més elevat, el pla mestre.
S’ha d’intentar elaborar un primer esquema. Escollim un possible ordre per a les piles
de fitxes i agafem algunes notes sobre el motiu pel qual preferim un ordre i no un altre. No és tant un avantprojecte com una representació de les primeres idees que se’ns
ocorren sobre com poden unir-se les peces del trencaclosques. Es recomana utilitzar
aquesta fase simplement com a una oportunitat per veure el que el nostre subconscient ha estat pensant sobre les connexions més satisfactòries que es poden establir
entre totes aquestes peces desordenades.
L’ordre de les fitxes serà el nostre esquema, i sens dubte variarà parcialment o totalment quan ens endinsem en el contingut del discurs. A mesura que vagis reforçant
l’organització del discurs, probablement voldràs introduir-hi alguns elements nous, eliminar-ne d’altres i canviar-hi algunes coses. Imagina’t que ets una guia turística que
intenta trobar la millor ruta possible entre la idea amb què comences la presentació i
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les conclusions que n’extreus al final; entre la informació que exposes i el que vols que
els teus oients facin finalment. També seràs conscient del territori que travessa el teu
discurs, és a dir, de quines són les parts llargues del viatge i quines les més curtes,
així com de la relació que existeix entre aquestes parts.
Alguns models d’esquema: pautes contrastades
Si hem trobat una pauta que expliqui per què hem ordenat les fitxes de la manera com
ho hem fet, i si és aplicable a totes i cadascuna d’elles, pot ser que hàgim trobat ja la
nostra estructura ideal. Si encara no ho podem explicar, probablement hem de pensar
més profundament en les connexions possibles.
No cal dir que existeixen moltes estructures organitzatives provades i contrastades
que es poden seguir. Vet aquí algunes de les més comunes:
Problema i solució. En aquesta estructura es planteja una imatge clara d’un problema
i després es presenten els passos que condueixen a la solució.
Ordre cronològic. Si el desenvolupament històric d’un fenomen sembla que té un paper important, es pot aconseguir l’objectiu analitzant els canvis produïts des d’un punt
determinat del passat fins al present.
Bones notícies i notícies dolentes. Resultaria útil comparar aspectes positius amb aspectes negatius en el discurs?
Altres estructures organitzatives similars són: vell i nou, nosaltres i ells, present i futur,
innovacions i continuisme.
Metàfora global. Existeix alguna imatge que vinculi les nostres idees i en potenciï el
significat col·lectiu? Prendre el bosc com a discurs, els arbres com a idees, les arrels
com els arguments en els quals aquelles se sustenten i l’oxigen com el benefici que
es produeix, per exemple.
No cal dir que sempre és possible descobrir o inventar una estructura pròpia.

5a fase. Redactar el contingut de l’esquema. Alguns recursos útils
Atès que els mecanismes bàsics de l’argumentació es presenten en un altre seminari,
en aquest apartat ens limitarem a aportar alguns recursos que poden resultar molt
útils a l’hora d’elaborar la presentació.
Tàctiques i estadístiques
Si s’interpreten correctament, unes xifres reveladores poden valer el seu pes en or, ja
que posseeixen la brillantor dels fets irrefutables.
Cal escollir les estadístiques més vistoses que es puguin trobar. Per descomptat, cal
estar ben segures que les dades són correctes i presentar-les en un context que fa-
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ciliti que l’audiència n’interpreti el valor. El fet de revelar la font de les dades quan
aquesta és fiable i està legitimada reforça la credibilitat. Cal combinar les xifres de diverses maneres fins a trobar la millor forma de presentar-les.
Exemples personals
Gairebé tots els discursos, i de manera molt especial els discursos polítics, es veuen
beneficiats amb la inclusió d’alguna dada personal. El motiu principal pel qual una oradora pronuncia un discurs en lloc de lliurar-lo per escrit és que l’audiència pugui beneficiar-se de la seva interpretació humana i del seu compromís amb el tema. Es pot
enfortir la connexió amb l’audiència afegint-hi coses que ningú excepte l’oradora no
podria dir. Un toc personal també farà que el discurs resulti més divertit tant per a qui
presenta com per als qui l’escolten.
L’objectiu d’explicar una història és utilitzar la nostra pròpia experiència com un exemple de l’experiència humana universal. El motiu pel qual potser pagui la pena parlar,
per exemple, de la nostra experiència frustrant en un caixer automàtic és que pot fer
que el públic s’identifiqui amb nosaltres. En aquell moment, creem un vincle humà i al
mateix temps il·lustrem millor el tema.
Exemples
És convenient utilitzar molts exemples. Sobretot quan s’ha de comunicar una gran
quantitat d’informació abstracta, el públic vol rebre alguna il·lustració concreta de l’aplicació pràctica del material o de la repercussió que pot tenir en la seva vida.
Fer preguntes al públic
Quan la grandària de l’auditori i el tipus d’acte ho permeten, resulta molt empàtic adreçar-se al públic en algun moment; per exemple, per preguntar una dada que ells coneixen amb més exactitud –encara que això pugui no ser completament cert–, per
demanar la seva opinió sobre un aspecte d’allò que estem tractant, per sol·licitar si ells
coneixen un exemple que corrobori el que estem afirmant, etc. Usat de la manera convenient, aquest recurs pot propiciar un acostament entre l’oradora i l’audiència.
Les parts clau del discurs
No tota la topografia del discurs té la mateixa garantia de ser escoltada amb atenció
per part de l’auditori. Els experiments psicolingüístics han demostrat el que ja se sospitava: que la part inicial i la part final d’un discurs concentren els moments de màxima atenció dels receptors. Per tant, és convenient que treballem la formulació d’aquestes parts del discurs d’una manera especial.
a) La introducció
El començament d’un discurs se sol considerar la fase més difícil, i amb raó. Probablement, serà la part en la qual la persona que presenta estigui més nerviosa i
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mancada de ritme, i potser no s’haurà acostumat encara a l’entorn, la il·luminació
i les cares que l’observen. És important concentrar-se en la manera de dur a terme la transició a partir del discurs previ del presentador o d’aconseguir l’atenció
d’un públic agitat o cansat. Allò que es diu que les primeres impressions són importants és cert. En suma: és imprescindible parar una atenció especial a la introducció.
La introducció té tres propòsits:
–E
 stablir de manera clara i directa les qüestions específiques que es tractaran.
– Explicar com es tractaran.
– Convèncer els oients que el que direm els interessa.
Quan l’exposició és llarga o complexa va molt bé proporcionar un esquema al públic.
Està demostrat que els oients interioritzen la informació de manera molt més eficient
si coneixen per endavant l’estructura del que sentiran.
b) La conclusió
Igual que en el cas de la introducció, és recomanable no deixar la conclusió a l’atzar.
Cal preparar-la a consciència per tenir un control total de la impressió final del públic. Si no està preparada, és molt probable que l’oradora es limiti a repetir algun clixé molt poc efectiu, com: «Bé, en resum...» o «Veig que se’ns acaba el temps...» o
«Crec que això és tot». És convenient pensar llargament com volem indicar que
s’acosta el final del discurs –i cal assegurar-se que quan ho diguem sigui cert. S’ha
d’intentar que la nostra última frase sigui la més convincent i plena de confiança de
tota l’exposició.

Finalment, cal no oblidar donar les gràcies a l’audiència pel temps que ens ha dedicat
i la seva atenció.

Activitat 12
Objectius:
• Insistir en la necessitat de preparar a fons qualsevol intervenció en públic, fins i tot aquelles
que podrien semblar més col·loquials o informals.
• Reforçar la importància de tenir en compte el tipus d’auditori quan s’elabora un discurs (per
exemple, si els assistents són joves o grans, predominantment dones o homes, directius o
treballadors, amb estudis universitaris o d’educació bàsica, gent de ciutat o procedent del
medi rural, etc.).
Has d’escriure dos discursos que pronunciaràs en dos tipus de contextos diferents. En tots
dos casos es tracta d’elaborar discursos d’agraïment per nomenaments honorífics que has
rebut. Ara bé, les organitzacions que te’ls han concedit no són iguals, ja que estan formades
per membres culturalment, socialment i econòmicament molt diferents entre ells. Una és el
Col·legi d’Advocats, que acaba de nomenar-te sòcia d’honor. La segona, en canvi, és la comunitat de veïns del petit barri on vas néixer, que acaba de nomenar-te filla meritòria del barri.
Aquesta segona associació està formada per gent que et va conèixer de petita i que és, essencialment, de classe treballadora.
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Elabora un breu text d’agraïment formal que contingui alguna exposició i referències tant personals com públiques i institucionals; per tant, hi hauran d’aparèixer conceptes com ara la
justícia, la igualtat davant la llei, les garanties de l’estat de dret, etc.
D’altra banda, redacta el segon discurs, molt més subjectiu i personal, de manera que contingui una narració breu, així com referències interpersonals que al·ludeixin directament tant a tu
mateixa com als teus oients.

Activitats d’autoavaluació
1. La comunicació escrita es caracteritza per:
a. La presència simultània de més de dos interlocutors, la planificació i la importància
dels senyals corporals.
b. La planificació, l’ús del canal vocal-auditiu i la importància de fer-se mentalment
una imatge del lector o lectora potencials.
c. La distància en el temps i l’espai entre emissor i lector, la manca de context compartit i l’absència d’elements d’entonació i gestuals.
2. Les fases fonamentals per a l’elaboració d’un text planificat, identificades pels especialistes, són:
a. Planificació, redacció i revisió.
b. Redacció, revisió i edició.
c. Planificació, redacció i conversió en format electrònic.
3. Quan parlem de comunicació no verbal, habitualment la bibliografia especialitzada
inclou sota aquest terme els següents tipus de fenòmens:
a. Gestos, moviment i mímica.
b. Proxèmica, cinèsica, parallenguatge.
c. Gestos, rialles, espais interpersonals.
4. D’acord amb la definició anterior, el maneig de les pauses i els silencis forma part
de la comunicació no verbal:
a. No.
b. Sí.
c. Les pauses, sí; els silencis, no.
5. Assenyala quina d’aquestes afirmacions és més exacta:
a. El grau de formalitat d’un enunciat, oral o escrit, es relaciona fonamentalment amb
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el tipus de relació que mantenen els interlocutors. Habitualment, com més formal és
una relació, suposa una espontaneïtat menor i una més gran planificació del discurs.
b. El grau de formalitat d’un enunciat, oral o escrit, es relaciona fonamentalment amb
l’ús dels pronoms tu/vostè. Habitualment, una relació més formal implica l’ús d’un volum de veu més baix.
c. El grau de formalitat d’un enunciat, oral o escrit, es relaciona fonamentalment amb
l’ús d’un lèxic més precís i acurat. Habitualment, una relació més formal implica que
els interlocutors fan servir més gestos i senyals de comunicació no verbal.
6. Indica quina de les afirmacions següents recull la idea fonamental expressada en
els dos fragments del periodista Manuel Campo Vidal utilitzats a les activitats 5 i 6:
a. La classe política espanyola forma part del grup de polítics europeus que, d’acord
amb les estadístiques, més inverteix en formació en tècniques de comunicació.
b. Els homes i dones espanyols que es dediquen a l’activitat política se situen entre
els professionals europeus que presenten patrons més fluids de comunicació.
c. La classe política espanyola està entre les que pitjor comuniquen d’Europa.
7. El concepte antropològic i lingüístic d’aplaudiment silenciós com a actuació comunicativa de molts homes envers les seves col·legues es refereix a:
a. Que ells no aplaudeixen les seves companyes quan elles fan una presentació en
públic, encara que sigui perfecta.
b. Que ells mostren simpatia cap a les dones que es comporten comunicativament
«com s’espera d’una dona».
c. Que ells callen (mostren silenci) quan elles parlen.
8. Les dones es poden assumir com a líders si:
a. Són bones comunicadores, assumeixen desafiaments i accepten certs riscos, i mostren un to de veu femení.
b. Saben escoltar, assumeixen desafiaments i accepten certs riscos, i tenen capacitat
de motivar el personal col·laborador.
c. Saben fixar-se objectius, tenen capacitat de treball i accepten les interrupcions.
9. El fet que una dona participi de manera apoderada en un context públic implica:
a. Estar entrenada per no témer fer sentir la seva veu al centre del grup, estar preparada per escoltar i afrontar estils més agressius que el propi i usar abundosament els
mecanismes de minimització del discurs propi.
b. Sentir-se legitimada per prendre la paraula, estar preparada per escoltar i afrontar
estils més agressius que el propi i presentar els èxits propis de manera modesta.
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c. Estar preparada per escoltar i afrontar estils més agressius que el propi, estar entrenada per no témer fer sentir la seva veu al centre del grup i estar convençuda que
serà igualment respectada –i més respectada– si ho fa.
10. D’acord amb l’experiència de la política Élizabeth Guigou (activitat 8):
a. Els homes i les dones que es dediquen a l’activitat política mostren patrons molt similars en relació amb els jocs de poder.
b. Les dones que es dediquen a la política acostumen a mostrar-se més pragmàtiques
i més interessades que els seus col·legues homes en els avenços concrets més que
en imposar les seves idees.
c. Les dones que es dediquen a la política acostumen a mostrar-se més arribistes que
els seus col·legues homes.
11. En la fase de planificar un discurs, conèixer l’audiència vol dir:
a. Intentar obtenir el màxim d’informació possible sobre l’auditori que ens escoltarà
(edat, sexe, professió, interès en el tema, actitud que se n’espera envers la qüestió,
etc.).
b. La importància de saludar personalment totes les persones assistents a la nostra
presentació, un cop acabada.
c. La situació consistent en què ens adrecem a un públic que coneixem.
12. Les parts clau d’un discurs són:
a. Els exemples i les estadístiques.
b. La introducció i el tancament.
c. L’ordre de l’exposició i fer preguntes al públic.
Respostes correctes: c, a, b, b, a, c, b, b, c, b, a, b.
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Habilitats comunicatives en els mitjans
de comunicació social
Carmen Juan Pérez

Presentació
Fa dos anys, l’Institut de Formació Política de la Dona de la Diputació de Barcelona va
posar en marxa un curs d’habilitats comunicatives en els mitjans de comunicació. El
curs s’adreça principalment a dones amb responsabilitats públiques en la política local i respon a la demanda de moltes d’elles en el sentit de voler millorar les tècniques
comunicatives i conèixer més de prop els mitjans de comunicació, sobretot els audio
visuals.
Moltes d’aquestes dones ja han tingut l’experiència d’exercir de portaveus o han estat
convidades a entrevistes i debats i han detectat la seva inseguretat. El fet que vulguin
millorar les seves carències ja diu molt del tarannà professional de les dones que es
dediquen a la política.
Per a molts càrrecs, relacionar-se amb els mitjans ha suposat entrar en un terreny desconegut, del qual sospiten que és hostil. Res més lluny de la veritat: la política i els
mitjans de comunicació es necessiten mútuament.
Aquest va ser el punt de partida d’unes classes que s’han anat ampliant sota demanda i que han demostrat que la comunicació és una assignatura pendent a la nostra
societat. No es tracta només de saber parlar en públic, que també, sinó de saber controlar un espai, un temps, donar contingut i donar imatge, entre d’altres habilitats comunicatives.
La situació és contradictòria. Estem en una societat de la imatge, les noves tecnologies corroboren la seva importància i posen a l’abast de tothom molts canals de comunicació, però la formació en habilitats comunicatives està oblidada, quan no menys
preada. El poc interès i la manca de preparació han derivat en un ús restrictiu dels
mitjans i, fins i tot, inadequat.
Per a les dones encara és pitjor. Les dones polítiques són jutjades no només pel que
diuen i per com ho diuen, sinó també pel seu aspecte físic, per la manera de vestir,
per si tenen fills, per si no en tenen, per si surten maques o lletges a les fotografies,
pel seu pentinat, per la seva edat... I a la mínima s’aprofita la condició de dona per criticar-les.
En aquest aspecte no som diferents a les dones d’altres països. Només cal recordar
la campanya electoral als Estats Units i el tractament informatiu que van patir Hillary
Clinton o Sarah Palin, o sense anar més lluny, el tractament de Ségolène Royal a la
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campanya electoral francesa i el d’Angela Merkel a Alemanya. S’han de tenir moltes
qualitats per sobreviure a aquesta exposició pública i sortir-ne sanes i estàlvies.
Sense arribar a aquests extrems, el món de la política local pot ser igualment exigent
i unes bones habilitats comunicatives ajuden a reforçar la imatge pública i alleujar la
pressió de ser permanentment jutjada i avaluada.
Aquest escrutini malintencionat que pateixen les dones ha provocat que moltes refusin ocupar llocs de rellevància pública especial. Això, afegit al fet que tampoc no sovintegen les ofertes, malgrat les polítiques de paritat i les quotes, fa que la presència
de la dona a la vida pública no sigui gaire representativa del seu paper a la societat.
Els mitjans de comunicació reflecteixen força bé aquest problema.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha presentat un estudi molt detallat de la presència de les dones als mitjans de comunicació. L’informe es basa en l’anàlisi de sis
televisions durant un trimestre i aporta dades molt significatives:
• Escassa presència de dones en la informació. Les dones surten en insercions el
27,5% del temps, davant el 72,5% que ho fan els homes. En el cas concret de la
política, només el 15% de les declaracions polítiques són de dones, un percentatge molt per sota de la seva presència real en àmbits de govern. La durada mitjana
de les intervencions dels homes polítics gairebé duplica la de les dones polítiques:
2 minuts i 1 segon per als homes respecte a 1 minut i 12 segons per a les dones.
• Desequilibri en àmbits temàtics. Les dones tenen menys presència que els homes
en tots els descriptors temàtics de l’estudi, i es concentren en àmbits com la sanitat, l’educació i l’espai social. En notícies que fan referència al finançament autonòmic, pressupostos, eleccions o cimeres polítiques d’alt nivell, el temps dedicat a
les seves paraules no supera en cap cas el 15%.
• Rols socials estereotipats. Les dones concentren més presència en determinades
ocupacions o activitats amb menys prestigi i potser hi surten més com a receptores de serveis que com a professionals. Això es veu clarament en àmbits com el
sanitari o l’educatiu, on surten més malaltes que metgesses o més estudiants que
professores.
Aquest és un resum de com els mitjans de comunicació reflecteixen el paper públic
de les dones. Els mitjans tenen la seva quota de responsabilitat, però les dones també n’han d’assumir una part. Saber explicar quina és la nostra feina i els nostres objectius és un dret i un deure, i els mitjans de comunicació han de ser els nostres aliats
i no els nostres enemics. No som el que fem, sinó el que hom pensa que fem. Es pot
fer una bona feina, però no servirà de res si no està ben explicada; de fet, el que no
surt als mitjans de comunicació no existeix.
La política és un aparador i és necessari que ho sigui perquè els càrrecs polítics administren i gestionen els interessos dels ciutadans per delegació; per tant, cal tenir la
seva confiança i renovar-la cada quatre anys, si no abans…
Al nostre país no estem acostumats a parlar en públic, una falta de costum generalitzada en diferents sectors professionals, però que en el món polític és una mancança
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greu, perquè els mitjans de comunicació són intermediaris entre els polítics i els ciutadans i han de ser considerats un instrument més de la feina.
En època electoral es fa un esforç i proliferen les aparicions als mitjans de comunicació, moltes d’elles preparades o pregravades i amb continguts programàtics consensuats pels partits.
En canvi, moltes vegades manquen portaveus adequats quan hi ha problemes, davant
de situacions imprevistes que requereixen explicacions clares i tranquil·litzadores per
a la ciutadania. Els mitjans de comunicació es queixen sovint que quan s’han de donar
explicacions sobre un fet noticiós i molts cops compromès, ningú vol fer declaracions,
ni donar la cara, es fuig d’estudi i es recorre al comunicat oficial. També es queixen de
la dificultat de trobar veus pròpies i singulars amb discursos diferents dels oficials.
Aquest text surt de l’experiència provada i comprovada en els mitjans de comunicació
i dels dubtes i les reflexions de les dones que han participat en el curs en aquests dos
anys. És un text pràctic, que intenta plantejar totes les situacions possibles en els mitjans i dóna consells per resoldre els casos més habituals.
Conèixer els diferents mitjans de comunicació i els seus gèneres informatius serveix
per elaborar més bé el nostre missatge. Aquest text explica com parlar per la ràdio i
la televisió, com respondre a entrevistes, com fer declaracions, rodes de premsa, debats o tertúlies, com fer la preparació inicial d’una intervenció pública per fer entenedor i interessant el missatge, com estructurar el discurs per donar informació i emoció,
les tècniques bàsiques de control de la veu i del cos, consells d’imatge i nocions de
comunicació no verbal.
S’hi afegeixen alguns exercicis pràctics, exemples i una bibliografia recomanada.

Aproximació als mitjans de comunicació
El paradigma clàssic de la comunicació el va formular l’any 1948 Harold Lasswell i consisteix a preguntar-se: Qui diu què, en quin canal i amb quin efecte? Amb aquest esquema, Lasswell va crear el marc teòric de la comunicació i va delimitar els camps d’estudi
comunicatius en anàlisi de continguts, anàlisi de mitjans i anàlisi d’audiència entre d’altres.
Uns anys més tard, un altre conegut teòric, Marshall McLuhan, va dir la cèlebre frase
«El mitjà és el missatge» per definir que el que és rellevant d’un mitjà de comunicació
és l’efecte que produeix en els seus usuaris, por sobre de continguts i d’imatges. Amb
aquesta teoria es va encetar l’estudi en profunditat dels mitjans de comunicació.
De mitjans i canals de comunicació n’hi ha molts, i després de McLuhan encara n’hi
ha més: Internet, YouTube, xarxes socials, blocosfera, etc. S’han multiplicat les emissores de ràdio i els canals de televisió; per tant, també han crescut de forma exponencial les nostres possibilitats de donar a conèixer la nostra feina i els nostres missatges.
Això no significa que sigui més fàcil: els mitjans han augmentat però els criteris per
accedir-hi no ho han fet en la mateixa proporció.
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Els mitjans de comunicació demanen veus singulars i imatges que es puguin reconèixer fàcilment, i no dediquen gaires esforços a buscar-ne. Per això, sovint tenim la sensació que hi ha una gran endogàmia comunicativa i que l’opinió pública la genera un
petit grup de persones, homes majoritàriament, habituals dels programes. No només
hi ha desequilibri en la representació per sexes, també hi ha altres grups socials amb
una presència molt poc rellevant i de baixa qualificació. A més, no podem oblidar que
en el cas de les dones parlem de la meitat de la població.
Els mitjans de comunicació, públics o privats, tenen com a objectiu principal aconseguir audiència. L’audiència és el que fa un mitjà rendible econòmicament i socialment.
El «tot per l’audiència» no és només una frase enginyosa, és la fórmula de l’èxit. Com
s’aconsegueix, l’audiència? Entretenint i emocionant, i també informant... de forma entretinguda i emocionada. El sentit de l’espectacle guanya avui la responsabilitat de
servei públic de què agrada presumir als mitjans.
En els darrers anys, a mesura que ha anat creixent la confrontació política, els mitjans
han afegit un nou element a la seva fórmula: el conflicte. Els mitjans s’han tornat partidistes i les seves línies editorials es basen en la defensa de les ideologies de determinats grups polítics, empresarials o socials. L’objectivitat mai no ha existit en el periodisme; la neutralitat, ara, tampoc.
Aquest és, de forma molt resumida, l’escenari on hem d’intentar fer-nos un forat per
ser visibles en els mitjans de comunicació de masses. Com aconseguirem aquesta
visibilitat?
– Generant idees i propostes.
– Construint opinió pública sobre tots els temes.
– Comunicant i difonent iniciatives.
– Creant eines per ser protagonistes de la notícia i no només objectes passius.
– Participant en debats i tertúlies.
– No menyspreant cap invitació ni cap mitjà.
Internet ofereix a les dones moltes possibilitats de visibilitat. A la xarxa hi ha molts més
espais on fer-se escoltar, on poder comunicar-se o informar-se. De fet, les internautes
nord-americanes parlen de l’apoderament (empowerment) de les dones a través de
l’ús eficaç de les noves tecnologies. Tot i així, les dades més optimistes diuen que per
cada quatre bloquers homes, hi ha només una dona.
Els mitjans tradicionals (premsa, ràdio i televisió) són, de moment, insubstituïbles, i
amb les noves tecnologies han crescut en nombre i en penetració social. La comunicació local s’ha beneficiat força d’aquest creixement, sobretot a Catalunya, on és fàcil
trobar emissores de ràdio i televisió en petits municipis. Això obre el nombre de finestres per on sortir.
La pregunta, però, continua sent: Com podem arribar als mitjans? Tot seguit, us donem alguns consells:
– Desenvolupar contactes amb els diferents mitjans de comunicació.
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– Conèixer quins periodistes tracten habitualment els nostres temes i afavorir la relació
amb ells. Facilitar-los un número de mòbil i una adreça electrònica directa.
– Fer un seguiment de tota la informació que surt als mitjans i demanar i oferir explicacions si no és correcta.
– Tenir actualitzades les llistes dels professionals i els mitjans de comunicació, amb
telèfons mòbils i adreces electròniques.
– Oferir informació als responsables dels mitjans sobre temes específics del nostre
interès.
– Organitzar esdeveniments públics.
– Reconèixer públicament la feina feta per algun mitjà.
– Difondre comunicats de premsa explicant la feina feta o opinant sobre temes d’interès general.
– Tenir un bloc o una pàgina web actualitzada.
– Confiar en els professionals de la comunicació, gabinets de premsa o agències, en
el cas de necessitats específiques.

Preocupacions comunicatives de les dones
Parlar en públic és una de les pors més habituals dels éssers humans, i fer-ho a través d’un mitjà de comunicació pot esdevenir un autèntic malson. A les dificultats de
la retòrica, s’hi afegeixen un espai desconegut i poc habitual, l’amplificació de la nostra intervenció i la seva pervivència en el temps, perquè el que s’ha dit a la ràdio o la
televisió pot arribar a una gran audiència, ser reproduït moltes vegades i difós per tot
tipus de canals. No és el millor escenari per afrontar el repte de parlar en públic.
Ens preocupa no saber explicar bé el que volem dir, ens neguiteja quedar bloquejats,
encallats o en blanc, i sobretot ens fa por el judici dels altres. És a dir, ens espanta fer
el ridícul i el «què diran».
Aquestes preocupacions són comunes per a tothom, però, en general, les dones ho
viuen pitjor per un excés de responsabilitat. Moltes dones consideren que, a més de
ser examinades individualment, són jutjades com a dones, una situació que els homes
no pateixen. El fet de ser dones, per tant, en comptes de viure’s com un avantatge es
viu com un llast. Això es comprova en els mitjans de comunicació a l’hora de cercar
convidats o experts per a programes amb tertúlies o debats. Moltes dones, del món
acadèmic i econòmic sobretot, refusen la participació en els programes, perquè, o bé
tenen massa feina, o bé pensen que els mitjans frivolitzaran el seu discurs, o troben
que no són les persones adients per participar en la tertúlia o debat. Les dones tenen
un sentit de la professionalitat molt poc escènic i pensen que la discreció és un valor
afegit a la seva capacitat professional. Aquesta és una de les principals raons que no
siguin conegudes pel gran públic les expertes de molts àmbits acadèmics i científics
que tenim al nostre país. Malauradament, el que no surt als mitjans de comunicació
no existeix.
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En el món polític hi ha altres matisos. La por existeix, la hiperresponsabilitat també, i
el neguit pel que diran és el mateix, però la presència pública és consubstancial a la
feina i els mitjans de comunicació han de ser els nostres aliats, perquè és pitjor que
siguin els nostres enemics... i si els som indiferents tampoc no tindrem gaire futur i la
nostra feina passarà desapercebuda.
Les dones són cada vegada més conscients de la necessitat de potenciar la imatge
del col·lectiu, de crear estratègies de comunicació, d’influir en l’opinió pública i en
l’agenda política, però també són molt conscients de la necessitat d’adquirir una dimensió pública com a persones individuals i tenir noms i cognoms que es puguin reconèixer, perquè els mitjans de comunicació necessiten personificar, prefereixen personatges en lloc de portaveus.
Les dones estan creant un llenguatge de gènere, els mitjans estan començant tímidament a conèixer-lo, però també es necessiten veus singulars. Per guanyar la guerra
de la comunicació hem d’avaluar les nostres forces, reconèixer els escenaris de les
batalles i saber valorar les forces rivals. El fet que moltes dones s’hagin interessat per
aprendre habilitats comunicatives i s’hagin preocupat per conèixer els mitjans de comunicació és un bon començament.
Les dones vinculades al món polític que han participat en els cursos de l’Institut de
Formació Política per a Dones de la Diputació de Barcelona plantejaven necessitats i
carències comunes. Per intentar unificar respostes i copsar els seus sentiments envers els mitjans de comunicació vam elaborar un «qüestionari» (reproduït al final
d’aquest apartat). Se’ls demanava que responguessin preguntes com si consideraven
si hi havia trets característics de cada gènere en la forma de comunicar, si eren conscients del seu gènere quan parlaven en públic, si tenien la sensació de rebre un tracte diferent pel fet de ser dones, o quins recursos expressius i comunicatius creien que
tenien pel seu sexe. També vam preguntar què volien aprendre i amb quins dèficits
comunicatius s’havien trobat desenvolupant la seva feina pública.
Les respostes van ser molt interessants. En general, totes consideraven que eren tractades i jutjades de forma diferent pel fet de ser dones, però la gran majoria creia que no hi
havia diferències de gènere en la manera de comunicar. Una altra dada curiosa era que
moltes admetien tenir consciència del seu sexe quan parlaven en públic, però algunes ho
limitaven segons els temes que tractessin, és a dir, eren més conscients de parlar com a
dones quan els temes es referien a política social, de violència de gènere o de família.
En general, segons les respostes dels qüestionaris, les dones participaven en el curs
d’habilitats comunicatives en els mitjans de comunicació perquè volien saber com transmetre correctament el que volien dir, articular amb claredat els missatges i perdre la por
als mitjans, en especial a les càmeres de televisió. Una altra coincidència en les respostes era que confessaven tenir molta inseguretat quan s’exposaven al judici públic.
Aquestes són consideracions generals d’un qüestionari respost per una cinquantena
de dones amb una preocupació per la dimensió pública i comunicativa de la seva feina. No és el resultat d’un estudi amb metodologia i rigor científics, però les conclu
sions no semblen gaire lluny de la realitat.
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En general, les dones pensen que són jutjades amb més severitat que els homes i que
són sotmeses a un escrutini de la seva imatge i de la seva forma d’exercir la funció pública molt més despietat que els seus col·legues masculins. Els mitjans de comunicació
són l’aparador on és més evident aquest escrutini. S’elaboren llistes i rànquings d’imatge. Es critica a les tertúlies la roba, els pentinats, l’edat, fins i tot els quilos de les dones
que es dediquen a la política. Malgrat els seus càrrecs, se les tracta amb una familiaritat que les minusvalora. En els titulars dels mitjans de comunicació, elles acostumen a
figurar-hi pel nom, a diferència dels homes, que acostumen a figurar-hi pel cognom.
Aquest diferent raser que es fa servir a la vida pública per jutjar homes i dones provoca
un estrès suplementari a les dones, quan no un cert complex d’inseguretat.
La primera conseqüència de l’estrès és la conducta d’evitació, és a dir, moltes dones
eviten anar als mitjans de comunicació, parlar amb els periodistes, i fins i tot moltes
arriben a defugir parlar en públic en actes institucionals o en reunions de partit. Resulta curiós sentir dones que participen activament en els seus partits polítics explicar
el desenvolupament de moltes d’aquestes reunions; és habitual que diguin que han
deixat de parlar perquè no se les escoltava, tenen la sensació de perdre el temps perquè els homes acaparen els torns de paraula per fer aportacions que elles jutgen poc
interessants, però confessen la seva impotència per canviar aquestes dinàmiques.
Més d’una dona ha arribat a admetre que ha tingut la temptació de deixar de participar activament en moltes reunions perquè considera que està perdent el temps i té
altres coses importants a fer a casa. La temptació de tirar la tovallola per part de dones que lluiten per fer-se forats en mons encara molt masculins és un risc que hem
d’evitar costi el que costi. Per això la importància de fer-los perdre la por als mitjans
de comunicació, de convertir-los en aliats, i no en enemics, i de generar la seguretat
que moltes de les dones confessen no sentir. Comunicar és una habilitat que s’aprèn,
ningú no en neix ensenyat. Es poden tenir més o menys habilitats innates, però això
només afavorirà un aprenentatge més ràpid.
Qüestionari
Què vols aprendre?
Amb quins dèficits comunicatius t’has trobat en el desenvolupament de la teva feina?
Quines experiències has tingut amb els mitjans de comunicació?
Quina opinió et mereix la feina dels periodistes?
Tens la sensació de rebre un tracte diferent pel fet de ser dona?
Quina imatge creus que transmet el col·lectiu de dones dedicades a la política?
Tens consciència del teu gènere quan parles en públic?
Creus que els homes i les dones comuniquen igual?
Quins recursos expressius i comunicatius creus que tenen les dones?
Quina imatge pública creus que tens?
Què et preocupa de la teva imatge pública?
Quina imatge t’agradaria transmetre?
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Diferències entre homes i dones a l’hora de comunicar
Els homes i les dones es comuniquen de manera diferent. No només és diferent el
llenguatge oral, sinó també el no verbal. Això és prou evident per a qualsevol observador només aplicant el sentit comú. Ni la gestualitat, ni les expressions, ni la imatge,
ni la veu, són iguals en un home que en una dona.
No hi ha gaires estudis específics sobre les diferències comunicatives entre sexes, i
els que s’han fet pertanyen sobretot a disciplines com la psicologia i la lingüística o la
neurolingüística.
Els mitjans de comunicació de masses rarament es troben a l’avantguarda d’un pensament nou i progressista, de fet és més probable que actuïn reproduint i perpetuant
actituds estereotipades. El model imperant és un model masculí i les dones encara no
han pogut crear un model i un llenguatge propis. El que s’ha començat a generar amb
molta força són estudis i manuals sobre comunicació de gènere que han donat peu a
llibres d’estil i recomanacions als mitjans sobre com abordar i amb quin llenguatge temes de gènere com la violència masclista o la prostitució.
Els mitjans de comunicació tradicionals són de digestió lenta i canviar-ne les actituds
costa una mica. Ara mateix, les dones més actives es refugien a Internet, amb blocs i
mitjans en línia on han trobat un ecosistema força propici a les seves qualitats comunicatives, com és l’establiment de xarxes.
Els consells d’imatge tampoc no poden ser iguals per a homes que per a dones. La
forma de vestir dels homes està molt més estandarditzada i les dones tenen al seu
abast unes possibilitats d’estilisme força més àmplies i molt més acolorides.
El primer acte comunicatiu del dia és triar la roba amb què sortim al carrer, que permetrà fer als nostres interlocutors un primer judici de valor sobre nosaltres. La roba
dóna pistes sobre la nostra edat, estatus social, ocupació professional i fins i tot sobre el nostre estat d’ànim. La forma de vestir i el tipus de roba que triem revela què
som i també què volem aparentar. La tendència general de les dones amb representació pública o en càrrecs electes és la formalitat, per tant moltes dones sacrifiquen
el seu estil quan han d’aparèixer en públic.
Dones i homes també fem servir el llenguatge de manera diferent, de fet aquestes diferències són un dels principals motius d’estudi dels sociolingüistes. Segons alguns d’aquests
estudis, les dones acostumen a fer servir un llenguatge més correcte i més estandarditzat
que els homes. També s’afirma que les dones són més expressives i la seva parla acostuma a ser més íntima i personal que la dels homes, que tendeixen a fer servir en públic
un llenguatge més oficialitzat. Ens referim sempre a estudis molt generals, perquè en el
llenguatge són molt determinants factors sociolingüístics com el grau de formació o la
cultura, l’edat o la classe social. És a dir, pot haver-hi més afinitat entre la parla d’homes i
dones d’una mateixa classe social que entre dos homes amb diferent nivell cultural.
A banda de consideracions generals, les anàlisis sociolingüístiques ens donen pistes
sobre la forma de parlar de les dones que poden ser interessants per crear un discurs
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comunicatiu propi. Per exemple, les dones fan servir més adjectius que els homes en
el seu llenguatge col·loquial i prefereixen utilitzar adjectius apreciatius i refusar característiques negatives. Els homes, en canvi, a l’hora de qualificar objectes o fenòmens
fan servir més adjectius quantitatius, és a dir, parlen més de gran o petit, i les dones,
de bo o dolent. Les dones fan servir més diminutius i augmentatius, característica que
incrementa l’expressivitat del discurs.
A més del llenguatge emprat, l’estructura del discurs també varia. Les dones centren
més l’atenció en les emocions i en les persones, mentre que els homes tendeixen a
escollir fets més neutres, idees o conceptes, abans que emocions o sentiments.
Una altra diferència que cal tenir molt en compte en els mitjans de comunicació és que
els homes tendeixen a parlar de forma més categòrica, sense fer introduccions prè
vies ni preparar els interlocutors, mentre que les dones acostumen a construir les frases amb enunciats previs com si estiguessin temptejant de manera conscient o inconscient la reacció del seu interlocutor. Aquest pas introductiu subratlla la inseguretat de
les dones a l’hora de parlar en públic.
Aquestes diferències comunicatives entre els homes i les dones són importants per
parlar en els mitjans de comunicació, en general, i en els audiovisuals, en particular.
Una de les principals característiques dels mitjans és la síntesi dels missatges. Tot
acostuma a ser reduït a un titular o a un tall de veu, o una declaració de pocs segons.
Un llenguatge més categòric i més substantiu és més adient pel tipus de discurs que
prefereixen els mitjans, en especial la ràdio i la televisió.
Les diferències en el to de veu també s’han de tenir en compte. Les dones tenen una
veu generalment més aguda que els homes. Això no és modificable, però ens ha de
fer conscients que sonem més cridaneres, en especial a la ràdio, on només fem servir
la veu. El nerviosisme fa aguditzar el to, també cridar i parlar ràpid augmenta el nostre
registre d’aguts. Aquestes situacions demanen un sobreesforç per controlar el nostre
to de veu. A canvi i com a avantatge, els aguts donen claredat a la veu, per tant s’entén millor el que diem.
Les noves tendències comunicatives s’apropen cada vegada més a les habilitats comunicatives de les dones, gràcies al boom de tot allò que té a veure amb el concepte
«emocional», des de la intel·ligència fins a l’economia. La nova tendència de comunicació política que arriba des dels Estats Units es l’anomenat storytelling, i el seu màxim difusor, per la transcendència mundial de la seva campanya política, és Barack
Obama.
Storytelling vol dir literalment l’explicació d’històries petites. El truc per arribar a la gent
és l’empatia. Per a un receptor és més fàcil connectar amb l’emoció d’un discurs que
amb una dada estadística. És més eficaç parlar del veí que ha perdut la feina i és a
l’atur que donar la xifra oficial de l’Inem. L’invent no és nou, de fet la narració d’una petita història per traslladar un missatge que permeti connectar, entretenir i moralitzar ja
és a la Bíblia. El que és nou és que s’ha traslladat a la política i a l’empresa com a eina
de treball per millorar els resultats comunicatius. L’exemple més il·lustratiu el trobem
en els discursos de Barack Obama, que fa servir sovint anècdotes personals de la
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seva dona o de les seves filles per parlar dels problemes de l’educació, de la reforma
sanitària o de les polítiques d’igualtat.
A Espanya, l’storytelling va aparèixer tímidament quan Mariano Rajoy va fer servir una
nena per explicar el seu projecte de país. La «niña de Rajoy» va donar molt de joc mediàtic, però el resultat no va ser el desitjat, la qual cosa demostra que, a més de tenir
un bon instrument, s’ha de saber fer servir, i que hem de tenir en compte les nostres
habilitats per escollir les eines comunicatives.

Com elaborar els missatges
Els mitjans de comunicació són de consum ràpid i no requereixen l’atenció exclusiva
del receptor. De fet s’acostuma a veure la televisió o escoltar la ràdio fent altres activitats. També la consulta a Internet cada vegada és més multitasca. Està demostrat que
un espectador en circumstàncies de recepció òptima manté el 100% de la seva atenció durant uns 15 o 20 segons aproximadament, a l’inici o al final de cada intervenció;
això explica la durada de les entradetes dels presentadors dels informatius, per exemple, abans de donar pas a un vídeo. Si l’atenció en les millors condicions possibles és
tan breu, vol dir que els nostres missatges han de ser igualment concisos. Per corregir
aquest dèficit d’atenció, els mitjans de comunicació de masses han creat diferents instruments com la redundància, que és la repetició d’un concepte en diferents moments
d’un mateix discurs, i el titular, que és la síntesi d’un missatge en una frase.
A l’hora d’elaborar els nostres arguments hem de tenir en compte cinc regles bàsiques
del discurs:
1. Què volem dir?
2. A qui ens adrecem?
3. Quines són les idees que volem que resumeixin el nostre missatge?
4. Quines dades podem fer servir?
5. Amb quins arguments ens poden rebatre?
Sigui quin sigui el mitjà de comunicació en què hem de participar –ràdio, televisió,
premsa escrita– i sigui quin sigui l’espai al qual hàgim estat convidats –entrevista, tertúlia o debat–, hem de fer una preparació prèvia de la nostra intervenció.
Per una banda hem d’avaluar quin serà l’escenari de la nostra aparició. Per fer aquesta valoració hem de respondre tres preguntes bàsiques: la situació, el propòsit i l’audiència.
1. La situació. On, quan, i com hem de parlar? És enregistrat o en directe? No és el
mateix participar en un espai enregistrat que en un espai en directe, perquè les gravacions permeten al periodista fer muntatges posteriors, retallar les intervencions,
canviar el context i manipular el missatge. En un espai en directe nosaltres tenim més
control del que diem i de com ho diem.
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Les tres coses –on, quan i com s’ha de parlar– són importants per saber si hem estat
convidats a un espai on hi haurà més participants, si la nostra intervenció serà en un
plató de televisió o en un estudi de ràdio, o bé si serà una gravació al carrer. Saber
exactament quin serà el context ens permet preparar amb temps no sols el nostre
missatge, sinó també la nostra imatge.
2. El propòsit. Amb quin objectiu hem estat convidats a participar en un determinat
mitjà de comunicació. És important saber si hi intervindrem com a portaveus de la
nostra institució o organització o si hem estat convidades per a una entrevista més
personal en la qual ens representarem a nosaltres mateixes. També hem de preguntar
quin és el motiu pel qual hem estat convidades, si obeeix a una notícia o a una altra
declaració; això ens permetrà buscar les dades i la informació correcta per fer front a
qualsevol pregunta.
3. L’audiència. Quin és el target del mitjà de comunicació i en concret de l’espai o programa al qual hem estat convidades. No és el mateix sortir en un programa de ràdio
de continguts informatius a primera hora del matí, que en un programa de nit, que pot
ser igualment informatiu, però que tindrà un ritme més lent. També és important informar-se de quin és el perfil de l’audiència del programa en el qual hem de parlar. És
interessant tenir dades de l’entrevistador o entrevistadora i de la secció del programa.
Aquest consell és igualment vàlid no sols per a la ràdio i la televisió, sinó també per
als mitjans en línia a Internet.
Un cop avaluat l’escenari, hem de preparar el nostre paper. És fonamental dedicar un
temps a estudiar, escriure i assajar el missatge.

Els titulars
El primer pas per preparar la nostra intervenció és tenir clar quin és el nostre objectiu
comunicatiu i quin serà el missatge central. En aquesta primera fase és necessari crear
els titulars que sintetitzin la nostra opinió. Tant a la ràdio i a la televisió com a la premsa escrita o per Internet, els periodistes titularan la nostra intervenció, per tant, els facilitarem la feina en benefici nostre si els donem els titulars fets. El titular acostuma a
ser una frase que tingui un cert enginy i una certa dosi de provocació i alhora doni el
missatge del nostre interès. El titular ja preparat es pot deixar anar en qualsevol moment de l’entrevista o declaració. Amb l’objectiu clar i els titulars preparats hem d’elaborar una relació de temes d’importància que ens permetin enfilar el discurs.

El contingut
No és recomanable escriure fil per randa tot el nostre discurs, perquè es fàcil caure
en la temptació de llegir el text escrit i això elimina la naturalitat que els missatges de
comunicació de masses prefereixen. És millor preparar diferents fulls amb una relació
d’ítems o de paraules clau sobre cada tema.
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És important recollir dades, pensar exemples, fins i tot alguna anècdota que faci més
entretinguda i més interessant la nostra intervenció. Fer servir cites de persones amb
rellevància pública pot donar autoritat al discurs.
Els tòpics són un bon instrument per crear arguments perquè són llocs comuns que
tothom entén i ens remeten a marcs conceptuals de referència. Per contra, les metàfores o la ironia poden provocar confusió. Les estadístiques poden explicar-se d’una
manera o d’una altra en funció dels nostres interessos.
Cal cercar la informació adequada tenint en compte l’audiència que ens trobarem i filtrar aquesta informació perquè no disposarem de gaire temps per parlar.

L’exposició
S’ha d’intentar fer servir un llenguatge tan planer com sigui possible, triant paraules
que tothom pugui entendre, i construir frases senzilles. Les frases curtes amb una estructura gramatical de subjecte, verb i predicat permeten memoritzar millor els arguments, ordenar més bé el discurs, i mantenir un ritme més ràpid de conversa. Les idees clau han d’aparèixer de forma constant i repetida en el nostre missatge.
Parlar en públic sempre provoca nerviosisme, fins i tot als oradors més professionals,
per tant és un bon recurs tenir escrita la primera frase de la nostra intervenció i també l’última. Un dels efectes més curiosos que provoca el nerviosisme quan parlem en
públic en un mitjà de comunicació és la dificultat per deixar de parlar, cosa que provoca l’allargament artificial del discurs amb repeticions innecessàries que poden introduir confusió en el missatge. S’ha comprovat que sovint les respostes d’una entrevista a la ràdio o la televisió repeteixen de dues maneres diferents el mateix missatge,
moltes vegades amb expressions com ara «això vol dir» o «vull dir amb això» i altres
de similars com a nexes. La primera formulació de la idea acostuma a ser la més confusa, com si un cop explicat el missatge descobríssim com dir-ho de forma més entenedora.
També és molt habitual sentir expressions del tipus «ara per acabar...», «finalment,
diré...» i «només afegiré...». Això demostra que som conscients d’estar consumint massa temps i que el nostre interlocutor i la nostra audiència poden impacientar-se. La
impaciència de l’interlocutor es manifesta de forma audible i visible fent servir una tos
o una respiració profunda o mirant-nos fixament per intentar fer-nos callar. L’audiència
canvia de canal.

El control del temps
És important tenir en compte que, malgrat tota la informació que podem aportar, el
temps de la nostra intervenció serà sempre breu. Un dels problemes habituals en els
mitjans de comunicació és la manca de temps, i un dels principals requisits és que
qualsevol entrevista, debat o declaració ha de ser tan rítmica com sigui possible, per
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tant les intervencions sempre seran curtes. És aconsellable oferir una idea en cada
resposta, organitzar per ordre d’importància les idees que creiem clau per tenir temps
de dir-les, evitar les paraules innecessàries i la informació irrellevant, fer intervencions
directes, posar exemples tan visuals com sigui possible, o fer servir comparacions, i
arrodonir les xifres.
Hem d’aconseguir dir el que volem dir de forma breu, clara i entretinguda.

El receptor
De la mateixa manera que preparem el nostre discurs, hem de preveure les rèpliques
del nostre entrevistador o dels altres participants. Això vol dir que hem de preveure
què ens preguntaran o amb quins arguments ens intentaran rebatre.
També podem fer servir alguns trucs per aconseguir que ens preguntin el que volem.
Els més habituals són fer servir fórmules del tipus: «ara vostè em preguntarà» o «si em
preguntés això» o «si em deixa, li diré» o formulant directament la pregunta per acabar la frase; això obliga el periodista a fer-la servir com a rebot.
Tan important és arribar al nostre públic amb la informació com amb l’emoció. Per tant,
no hem de menystenir aquells elements més emotius del nostre discurs, una habilitat
que les dones, gràcies a l’empatia, tenim molt desenvolupada.

La posada en escena i el context
Tots els actes de comunicació s’elaboren en un context. Preveure’l i conèixer-lo és
també la nostra feina. I si es tracta d’un mitjà de comunicació, encara ho és més, perquè no és el nostre entorn habitual.
Hem de saber per què ens conviden, amb quin objectiu i quin serà l’escenari. Nosaltres som les responsables de la nostre imatge i això vol dir que ens hem de garantir la
millor difusió possible. Hi ha dones que mostren una actitud crítica i distant amb les
qüestions d’imatge i pensen que és una frivolitat dedicar temps a la roba, el maquillatge o el pentinat. És una actitud respectable, igual que presumir d’ignorar els assessors
d’imatge, i és una decisió personal.
La imatge i el control que hi podem exercir ens pot donar seguretat o tot el contrari,
per tant s’ha de valorar en el context comunicatiu. La seguretat que ens dóna controlar la nostra imatge és tan important com la seguretat que ens donen les nostres conviccions ideològiques o la brillantor dels nostres arguments.
Tot seguit repassarem diversos escenaris i com controlar-los.
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Declaració
Una declaració és una opinió breu sobre un tema específic de la nostra responsabilitat, de la nostra especialitat o que nosaltres fem com a portaveus d’un organisme o
entitat. Si parlem com a portaveus ho hem de fer en tercera persona del plural, esmentar en nom de qui parlem i tenir un to i una actitud correctes. El nostre discurs ha
de reflectir una opinió consensuada amb el grup que representem i ha de defensar els
seus interessos i no hi hem d’afegir cap opinió personal, encara que la tinguem. Si
parlem en nom propi fem servir la primera persona del singular i ens podem permetre
una actitud més relaxada.
S’ha de saber quin mitjà de comunicació demana la declaració i si es tracta de premsa, ràdio, televisió o un mitjà en línia. En tots els casos s’ha de preguntar si la nostra
declaració formarà part d’una enquesta més àmplia, a qui més s’ha demanat la col·
laboració i en quina secció, pàgina o programa serà emesa o reproduïda.
Si és en directe hem de saber a quina hora serà, i si és gravat, quan s’emetrà, perquè
el públic serà diferent segons la franja horària, i ho hem de valorar a l’hora de preparar el nostre discurs.
S’ha de saber si serà dins d’un programa amb més participants, qui són aquests participants, qui presenta el programa i quins continguts i enfocament té habitualment.
Això també ho hem d’esbrinar en el cas de premsa escrita i en línia. Hem de preguntar la durada o l’extensió per ajustar el nostre missatge i que no hagi de ser retallat pel
periodista.
Si la nostra declaració és enregistrada, anirà molt bé si podem triar l’hora i el lloc de
la gravació per tenir temps per preparar-nos-la. Si la gravació és a la ràdio, hem de
procurar que el so sigui el millor possible (un telèfon fix és millor que un mòbil, per
exemple).
Si la declaració és per a la televisió, hem de saber si es farà al carrer o en un lloc tancat. Al carrer la llum serà natural, necessitarem menys maquillatge que amb llum artificial, però hi haurà més ombres a la cara. La gravació exterior també ens condicionarà la roba. Si fa fred, portar abric ens donarà una imatge poc estilitzada i si fa calor
hem d’evitar les taques de suor i les brillantors a la cara.
Ens hem de situar en un lloc arrecerat per evitar el vent, que fa soroll i despentina, i
d’esquena al sol per evitar que ens enlluerni. No s’han de fer servir ulleres de sol.
Hem de preguntar quin serà l’enquadrament i el pla que sortirà en la imatge per preveure el moviment de mans, braços i cames. Podem negociar amb l’equip de rodatge
que modifiqui les seves intencions si creiem que no ens afavoreixen.
No s’ha de mirar l’objectiu de la càmera, hem de mirar el periodista, que se situarà al
costat i a l’alçada de l’objectiu. El pla no és mai frontal. Nosaltres no ens adrecem directament a l’espectador ni als oients, sempre ho fem a través del periodista, que pot
sortir o no en imatge.
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En una gravació per televisió, el so es recollirà amb un micròfon sense fil o amb un micròfon de mà. No hem d’agafar mai el micròfon de mà. Necessitem les mans lliures
per expressar-nos i dissimular alguna tremolor fruit dels nervis.
El micròfon sense fil consta d’una petita petaca on hi ha la bateria, un cable i el micro que
es col·loca enganxat a la roba amb una petita pinça; tot i que hi ha models amb imant, la
pinça és el més habitual. Ho hem de tenir en compte per escollir la roba. És més fàcil col·
locar un micròfon pinçat en una brusa o una peça amb escot que en un jersei de coll alt.
També és més fàcil col·locar la petaca a la cintura d’una faldilla o uns pantalons que en
un vestit sencer i sense cinturó. Els collarets llargs fan soroll quan toquen els micròfons.
La declaració es pot gravar a peu dret o asseguts. Asseguts tenim la protecció de la
taula, on podem posar papers o tenir un bolígraf a la mà. Drets estem més desprotegits. Tant dempeus com asseguts hem d’evitar fer moviments de balanceig, sobretot
si estem asseguts en una cadira giratòria de despatx.
Hem de demanar de revisar la gravació un cop feta i repetir-la si no ens agrada com
ha quedat. Alguns d’aquests consells són vàlids per a tots els casos.

Entrevista
L’entrevista és més llarga que la declaració. És un intercanvi de preguntes i respostes
que pot tenir el format d’un qüestionari o d’una conversa. Totes les preguntes que hem
fet en el cas de la declaració serveixen per a l’entrevista. Afegirem només aspectes
específics d’aquest gènere.
Hem de saber qui ens farà les preguntes i si serà un o més periodistes o col·laboradors.
En el cas de la ràdio, és preferible fer l’entrevista en un estudi, la qualitat del so és millor i es crea més proximitat amb l’entrevistador i amb l’oient.
Hem de saber la durada per ordenar el nostre missatge i si cal podrem fer servir papers amb anotacions preparades.
Hem de preguntar si, a més de l’entrevistador, s’obriran telèfons o correus electrònics
per a la participació del públic.
Encara que sigui una entrevista a la ràdio, hem de cuidar igualment la imatge. Poden
fer fotos o fer un vídeo de l’entrevista per penjar-ho a la pàgina web.
Ser al davant d’un micròfon significa que tot el que diem es pot sentir i gravar; per tant,
s’han d’evitar comentaris inapropiats en locutoris de ràdio o platós de televisió quan
ens han posat el micròfon. També haurem de tenir la precaució de no dir res que ens
pugui comprometre quan l’entrevista és telefònica perquè no sabem qui ens pot estar
escoltant i gravant.
A la ràdio haurem d’evitar fer sorolls com ara cops a la taula, tocar el micròfon, jugar
amb el bolígraf o moure collarets i polseres, perquè els micròfons ho recullen tot i ho
amplifiquen.
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A la ràdio es fan servir auriculars. Els auriculars ajuden a controlar la veu, el to i la intensitat, però si no hi estem acostumats, poden ser una nosa. No és obligat fer-los
servir si qui ens parla és en el mateix estudi que nosaltres. Els auriculars estan connectats a la taula i tenen en el punt de connexió un potenciòmetre per regular el volum. Mai s’han d’apropar al micròfon perquè provoquen l’acoblament del so, un xiulet
ensordidor. Hem de parlar directament al micròfon i a un pam de distància.
En una entrevista per televisió hem de distingir si es fa en un plató o a l’exterior. Hem
de preguntar si la televisió s’encarregarà del maquillatge i de la perruqueria. Fóra bo
conèixer i tenir informació del programa al qual hem estat convidats i de qui el fa. Si
no l’hem vist mai, podem demanar que ens facin arribar imatges per veure’l en el cas
que no es pugui descarregar per Internet. Veure el programa ens ha de servir per conèixer el context en què es desenvoluparà l’entrevista, però també quin és el tractament que fan de la imatge i els colors del set, és a dir, de l’espai.
Hem de parar atenció al tipus de plans que acostumen a fer a la realització, si fan plans
molt curts o si és una realització més clàssica, això ens donarà idea de com ens mostraran quan anem a l’entrevista.
El set de l’entrevista ens indicarà com serà l’espai. Si es fa en una taula no se’ns veuran les cames i ens podem despreocupar de la nostra imatge de cintura cap avall. Si
es fa en un sofà, hem de pensar en la roba de cintura cap avall i també en les sabates. El color del fons del set també ens pot ajudar a triar el color de la roba. El consell
és triar un color que ens afavoreixi i que destaqui per sobre del fons.
Si l’entrevistadora és una dona, està bé preguntar de quin color anirà vestida per evitar coincidir o per triar un color complementari; si encara no ho saben, podem avançar nosaltres quin color portarem.
En el cas de la premsa escrita i en línia hem de preguntar si hi haurà fotografies i si les
faran els mateixos periodistes. Tenim la possibilitat d’oferir-los nosaltres les fotos si en
tenim d’oficials; així garantirem que la imatge de l’entrevista tingui el nostre vist-i-plau.
Hem de demanar una còpia de la transcripció abans que sigui publicada o com a mínim quin titular s’hi destacarà i quines imatges s’han seleccionat.

Tertúlia
El format de la tertúlia consisteix en un grup de persones que s’apleguen per conversar. Hi ha una persona que modera els participants, que prenen la paraula per torns.
Per tant, és una conversa a diverses bandes sobre un o més temes sobre els quals hi
pot haver consens o opinions contraposades. Sempre hi ha un moderador per repartir els temps d’intervenció, generar ritme i equilibrar l’espai. No hi ha torns de paraula
ni temps d’intervenció predeterminats, més enllà de la durada global de la tertúlia. El
resultat dependrà dels temes i l’actitud dels participants. És bo conèixer els nostres
interlocutors, però si no és així, hem d’informar-nos-en, saber qui són, quines opinions
tenen i quina és la seva forma habitual d’intervenir. Hi ha persones que aporten argu-
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ments molt elaborats i d’altres que es mantenen amb una sola idea formulada de diferents maneres. N’hi ha que són provocadors, altres fan l’acudit, altres fan servir cites
o estadístiques i altres expliquen anècdotes. El tertulià més complert combina tots
aquests recursos.
L’actitud dels contertulians depèn de si es coneixen, si necessiten marcar territori, si
parlen en nom propi o són portaveus, i del paper del moderador, que pot generar enfrontament o, per contra, una conversa en to distès.
A la ràdio només hi ha la veu; per tant, hem de parlar amb seguretat per mantenir el
torn de paraula, no fer frases curtes i pauses llargues perquè ens quedarem sense
parlar. Si consumim massa temps seguit, podem cedir el nostre torn enunciant i deixant en suspens un altre argument per desenvolupar-lo després, i si necessitem cridar
l’atenció, podem recórrer al moderador.
És necessari preparar argumentaris per als diferents temes, classificats en ítems i per
ordre d’importància. A la ràdio podem prendre notes i, de fet, les hauríem de prendre.
Si tenim el nostre missatge molt clar, paga la pena encetar la tertúlia per marcar la línia argumental que ens interessi; si no tenim una opinió molt clara, és millor esperar
veure quin és el posicionament dels altres. Cal tenir en compte que molts arguments
guanyen o perden força en funció de les explicacions que els precedeixen o els segueixen.
Les taules acostumen a ser ovalades o rodones; és interessant seure prop del moderador o, si més no, ser clarament visible.
A la televisió, la col·locació dependrà del set del programa. Hi ha programes que fan
servir una taula, d’altres posen una filera de cadires, i d’altres col·loquen uns sofàs. El
moderador sempre estarà centrat perquè té una càmera pròpia que necessita un espai fix. En el cas d’una taula, els participants estaran asseguts a banda i banda del
moderador, i en el cas d’una filera el periodista estarà a la banda contrària dels contertulians.
És important la col·locació, perquè en una tertúlia tots els participants són els nostres
interlocutors, cosa que vol dir que parlarem mirant en diferents direccions. Les mirades més recurrents seran per a l’interlocutor amb qui podem tenir més complicitat o,
pel contrari, més distància ideològica i per al moderador. Segons com estiguem col·
locats en relació amb aquests, donarem més un perfil o un altre. La col·locació dels
convidats a la televisió la decideix el programa segons criteris de realització, i si tenim
alguna preferència pel lloc on seure ho hem d’advertir en arribar a l’estudi. També és
aconsellable corroborar amb l’equip del programa el nom i el càrrec amb què se’ns
identificarà en pantalla per confirmar que siguin correctes.
En el control de realització del programa hi ha la imatge que donen totes les càmeres
del plató. Encara que no parlem, el realitzador pot punxar la nostra imatge; ho sabrem
perquè veurem com s’encén un pilot vermell a la càmera que ens està enfocant. El rea
litzador triarà el nostre contraplà perquè algú estarà responent a una intervenció nostra, perquè som al·ludits o perquè fem una resposta gestual a la persona que parla en
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aquest moment. L’efecte reflex en ser conscients de ser enfocats per la càmera és
quedar-nos quiets, però això ens farà desaprofitar una bona oportunitat de fer servir
el llenguatge no verbal.

Debat
El debat estricte és un cara a cara amb dues postures enfrontades sobre un tema, tot
i que han proliferat en els mitjans audiovisuals debats amb més participants per fer
més espectacle. Tots tenim la imatge dels debats electorals on els assessors passen
setmanes discutint fins a l’últim detall. Aquest tipus de debats són més un acte polític
que comunicatiu, malgrat ser espectacles mediàtics.
L’essència del debat és la confrontació i importa tant l’argument com la rèplica. Si el
debat és un cara a cara disposarem de la meitat del temps d’intervenció, i a la televisió de la meitat de temps de presència en pantalla, sigui parlant o escoltant. Un debat
no serveix per convèncer ningú de les nostres opinions i menys el nostre interlocutor,
serveix per guanyar o perdre suports, despertar simpaties o antipaties, i fixar en el públic la nostra imatge. Per guanyar un debat s’ha de trobar l’equilibri entre una actitud
agressiva i una actitud defensiva, i entre els arguments que ens donin la raó i els que
desmenteixin el nostre rival. Tot un exercici de virtuosisme comunicatiu que s’ha de
preparar molts dies abans.
Els debats s’acostumen a fer asseguts en una taula, tot i que a la televisió nord-americana prefereixen fer-los de peu dret darrere d’un faristol. De fet la majoria de compareixences públiques en el món anglosaxó es fan dempeus. Estar assegut en una
taula significa que només has de controlar mig cos i que tens un element de seguretat on agafar-te i tenir papers.
El pla televisiu del debat acostuma a ser un primer pla en què apareixen també les
mans, una part gens menyspreable en la comunicació no verbal.

La imatge
Vivim en la societat de la imatge, no només perquè els altres fan judicis de valor sobre
el nostre aspecte, també perquè ens han acostumat a satisfer les necessitats i els desitjos amb rapidesa, i dins d’aquestes necessitats hi figura la d’obtenir informació, crear
opinió i prendre decisions sense perdre temps. És més fàcil generar una opinió amb
un cop d’ull que dedicar temps a escoltar i a contrastar dades. Per tant, la imatge, l’actitud i el to de veu poden tenir tanta o més influència en els nostres receptors que el
nostre discurs.
Els mitjans de comunicació han alimentat amb voracitat aquest gust per la imatge i un
munt d’empreses es dediquen a treure’n profit sota l’ampli concepte de la comunicació. Hi ha agències, assessors, gabinets, coaching, estilistes, assistents personals...
dedicats a millorar la imatge dels seus clients, quan no a canviar-la.
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La política es tracta en el mercat de la comunicació com qualsevol producte comercial, però amb un matís important. Els electors donen molta importància a l’honestedat, entre d’altres raons perquè, un cop escollit el nostre representant, li donem poder,
diners i no és fàcil canviar-lo abans de quatre anys. L’honestedat també s’ha de reflectir en la nostra imatge.
Potser si poguéssim escollir triaríem una imatge diferent de la nostra, o ens agradaria
donar una imatge diferent de la que donem. No ens podem canviar, ni tan sols seria
una bona idea fer-ho. La impostació acaba sent falsa i acaba per traslladar aquesta
sensació de falsedat als nostres receptors. El que sí que podem fer és millorar i potenciar les nostres virtuts i amagar els nostres defectes.
Primer de tot ens hem d’avaluar per saber com som, després haurem de preguntarnos si la imatge que tenim de nosaltres es correspon a la imatge que en tenen els altres. Cap de les dues coses és fàcil de fer. Ens hem de mirar en un mirall i preguntar
al nostre entorn de més confiança. Ni el mirall ni els amics ens donaran una imatge
del tot real. El reflex del mirall està distorsionat pel nostre punt de mira, que és únic i
intransferible. És el mateix efecte que provoca la veu gravada; mai la reconeixem perquè nosaltres ens sentim quan parlem des de la nostra caixa de ressonància. Per això
se’ns fa estrany reconèixer-nos en gravacions de televisió o vídeo. El mirall, a més, no
pot reproduir la mirada acompanyant el moviment.
Els amics també tenen una visió parcial de la nostra imatge, condicionada pel grau
d’estimació que ens tinguin. La seva opinió sempre serà més benvolent que la de qualsevol altre.
Malgrat les dificultats, sempre podrem arribar a alguna conclusió interessant. Tenim
una imatge dolça o dura? Semblem més o menys joves? El nostre aspecte és modern
o conservador? Com és el nostre somriure? Fem alguna ganyota o tenim algun vici
d’expressió? Fins i tot podem avaluar quin és el nostre costat més afavoridor triangulant amb dos miralls. El mateix escrutini sobre la nostra cara l’hauríem de fer sobre el
nostre cos i el nostre armari. Amb aquesta avaluació podem pensar en quina imatge
pública volem donar, que ens sigui còmoda i respongui al que som i a les expectatives que generem.
A les classes d’habilitats comunicatives, una de les demandes més habituals de les
dones que hi participen són consells sobre la roba que s’han de posar per sortir a la
televisió. Hi ha tota una professió encarregada de resoldre aquest problema, els estilistes, la qual cosa demostra que no és fàcil encertar amb la roba i l’estil més adients.
És important que la nostra imatge no ens traeixi, que respecti el nostre estil i no esdevingui una disfressa. Cadascú pot tenir les seves preferències, però hi ha uns consells
generals que poden ser útils.
Els colors clars donen més llum que els foscos i s’han de combinar amb el color dels
cabells. Per exemple, una dona molt morena amb un jersei negre te menys contrast
de color que una dona rossa amb el mateix jersei. El contrast de color també és un
bon criteri per escollir la roba. Queda més bé la combinació d’un top amb una jaqueta, o d’una camisa amb una americana que una sola peça de colors estampats.
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Els escots en pic estilitzen més que els colls rodons, els colls alts no afavoreixen les
dones amb poc coll o amb cares grassonetes i un coll alt sense mànigues pot donar
una imatge esvelta si tenim els braços prims.
Les camises cordades al davant poden obrir-se per la panxa quan estem assegudes.
Alguns teixits es taquen ràpidament amb la suor i fan cercles sota l’aixella. Els jerseis
molt amples ens fan un cos també més ample. Les faldilles molt curtes queden encara més curtes quan seiem.
Hem de moderar l’ús de joies i bijuteria perquè reflecteixen la llum i poden distreure
els espectadors. També hem d’anar amb compte a no fer sorolls amb collarets o polseres.
Els quadres petits i les ratlles molt fines de teixits com l’ull de perdiu o les mil ratlles
creen l’anomenat «efecte moaré», que consisteix a fer l’efecte d’aigües en moviment.
Els colors primaris molt forts, com el vermell o el blanc, saturen la imatge, i alguns colors blaus o de la gama dels vermells canvien de color amb la llum dels focus.
Aquestes són petites indicacions d’estilisme, però el consell més important és triar
una roba que ens afavoreixi, ens resulti còmoda i ens faci sentir segures de la nostra
imatge.

La veu
Les paraules s’articulen amb sons i els sons els produïm fent vibrar les cordes vocals
amb l’aire que passa per la laringe. És el que anomenem veu. Cada veu té un timbre
característic, compost d’uns harmònics determinats.
Segons el timbre, hi ha veus metàl·liques, veus apagades, veus agudes, veus ronques,
etc. Les cavitats de ressonància determinen en part el timbre de la veu.
Tenir una bona veu és un valor afegit per parlar en un mitjà audiovisual, però no és un
requisit imprescindible ni tan sols suficient. El que realment és imprescindible és que
se’ns entengui quan parlem i això no és responsabilitat del timbre de la veu sinó d’altres elements que intervenen en la nostra comunicació oral:
– Una respiració correcta.
– Una dicció clara, pronunciant adequadament totes les síl·labes i paraules, el que
s’anomena vocalització.
– Una expressió apropiada amb una bona entonació, intensitat i velocitat.
És important dir-ho perquè sacralitzem excessivament la qualitat estètica de la veu i
no tenim cura d’altres factors que, en canvi, poden ser més fàcilment millorables. No
podem canviar la veu, però podem aprendre a parlar millor.
La veu és una companya estranya. Sempre que ens escoltem gravats ni ens reconeixem ni ens agradem. Això és perquè ens escoltem des de dintre i no des de fora. Les
nostres orelles són dins el nostre aparell fonador i de ressonància; per tant, quan ens
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sentim parlar és com si escoltéssim un CD amb el cap dins l’altaveu de l’aparell reproductor. Per regla general, ens pensem que la nostra veu és més greu, encara que he
trobat casos de persones amb veus molt greus que es pensaven que tenien una veu
més aguda, però és perquè apliquen una hipercorrecció quan s’escolten. En tots els
casos sempre ens sentim defraudats.
La veu és un instrument que podem controlar. Les persones que han fet cant o teatre
ja ho saben. Controlar la veu ens pot donar un plus de confiança a l’hora enfrontar-nos
a un mitjà audiovisual, i tenir confiança és bàsic per dominar i dissimular els nervis.
Parlar a la ràdio o a la televisió és una situació estressant, fins i tot per als mateixos
professionals que hi treballen. L’efecte més descriptiu és el de notar «papallones a l’estómac», però els nervis provoquen altres símptomes bastant empipadors. Enumerem,
a continuació, els més habituals:
1. Sequedat de boca. Es redueix la producció de saliva i això provoca dificultat de
pronunciació. L’acte reflex és enviar al cervell l’ordre de produir més saliva, que no ens
podem empassar perquè el mateix neguit ens tanca la gola.
Conseqüència: problemes de vocalització i un discurs entretallat per les aturades forçades per empassar que no acostumen a coincidir amb les pauses sintàctiques del
discurs.
Solució d’urgència: tenir a mà una ampolla d’aigua, no menjar res ni prendre cafè moments abans de parlar. Fer frases curtes per intentar aprofitar els punts per empassar.
2. Problemes de respiració. Notem com si ens faltés l’aire, com si ens ofeguéssim.
Aquesta sensació envia al cervell l’ordre d’incrementar la respiració, hiperventilem i
tanquem el diafragma, la respiració es torna pulmonar.
Conseqüència: ens costa parlar. No vocalitzem bé, perdem intensitat i el to és més
agut. Incrementem el ritme de les frases i perdem totalment el control del discurs.
Solució d’emergència: seure amb l’esquena recta, el pit obert i les mans sobre la taula o relaxades al costat del cos. Agafar aire pel nas i deixar-lo anar per la boca. Baixar
la respiració a l’abdomen. Tot això és més fàcil si s’han fet abans exercicis de relaxació i sabem com fer-los.
3. Descontrol facial. Els nervis contrauen tota la musculatura, inclosa la facial, els llavis es queden més rígids.
Conseqüència: és més difícil vocalitzar.
Solució d’emergència: somriure. El somriure ens fa moure la musculatura facial, sobretot els llavis, i això ens ajuda a vocalitzar. El fet de somriure ens ajudarà també de
manera inconscient a millorar la nostra actitud i l’estat d’ànim.
El nostre discurs oral es pot veure afectat també per altres símptomes d’estrès o d’inseguretat davant la situació. Els més corrents són el quequeig, les vacil·lacions, les
falques (muletillas), els «ummms», «ahhhs» amb què ens recolzem enmig del discurs
o l’allargament de paraules. També poden aparèixer rasperes, tos o riure nerviós.
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Llevat que hi hagi problemes de salut que justifiquin algunes d’aquestes manifesta
cions –la tos i la raspera són les més comunes–, la resta són controlables amb l’ensinistrament adequat. El primer pas és reconèixer quins d’aquests errors acostumem a
fer per treballar-los en conseqüència.
Els sons d’acompanyament s’han de substituir per pauses. Això s’aconsegueix treballant la base sintàctica amb què parlem. Persones que fan servir sovint subordinacions
o giren l’ordre lògic de les frases de subjecte, verb i predicat són les més propenses
a tenir aquest problema. Les persones que tenen dificultats per acabar de parlar són
les que allarguen les paraules. Per solucionar-ho han d’aprendre a col·locar punt i a
part en acabar cada idea. Cal, doncs, treballar els missatges amb esquemes i fer servir números per ordenar-los. En el cas de les falques, la millor forma de posar-hi fi és
reconeixent-les, ja que la majoria de vegades la persona que les fa servir no és conscient de fer-ho.

Altres components del discurs oral
Vocalització, intensitat, velocitat i ritme són els altres components importants de la
comunicació oral.
La vocalització. És la claredat de pronunciació i és la responsable que se’ns entengui
quan parlem. La base de la vocalització és la mobilitat de la llengua i dels llavis. Les
veus molt greus o fosques han de fer un esforç de vocalització suplementari. Hi ha
persones que tenen dificultat per pronunciar algunes lletres –la «r» és la més habitual–,
o per pronunciar fonemes –«pr» per exemple–, o en el cas del castellà, «sc». Si la dificultat és molt important cal recórrer a un logopeda, si no, el truc habitual és eliminar
del nostre lèxic el màxim de paraules possible amb les lletres conflictives i fer servir
sinònims. En el cas dels fonemes, el truc habitual és intercalar una vocal per separar-los, per exemple piscina pronunciaríem «pis-i-cina» o problema pronunciaríem
«p-o-r-oblema».
L’exercici més recomanat per millorar la vocalització és llegir subjectant un llapis amb
les dents. El llapis ens obliga a esforçar-nos amb la mobilitat de la llengua i els llavis.
També es pot fer amb un somriure forçat, però requereix més autodisciplina. El típic
joc infantil de parlar només amb una vocal també ens ajuda i, sense anar més lluny,
llegir en veu alta també és molt aconsellable.
La velocitat. És l’element que pot influir més en la claredat del missatge, després de
la vocalització. El cervell té una mitjana de cinquanta mil paraules emmagatzemades
i en parlar produeix unes tres paraules per segon, això fa una mitjana de 150 paraules
per minut. Aquesta es considera una velocitat normal. Un full acostuma a tenir unes
350 paraules; aquest contingut ha d’ocupar entre dos i tres minuts de temps.
Qualsevol alteració del nostre estat d’ànim es reflecteix en la velocitat de la parla. En
situacions d’estrès, com és la participació en un mitjà de comunicació, acostumem a
parlar més ràpid per acabar abans. En aquest cas és un símptoma de nerviosisme. La
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inseguretat també ens empeny a anar més ràpid, és el cas de les persones que parlen en un idioma que no és el seu i pensen que en parlar de pressa demostren tenir
major control sobre l’idioma, és una impostura pròpia de la inseguretat. En el cas contrari, persones que tenen un gran domini del tema que tracten, també acostumen a
augmentar la velocitat de la parla.
El principal problema de velocitat és anar ràpid, però parlar més lentament que la mitjana tampoc és recomanable, perquè avorreix, genera desinterès i, en el cas de la ràdio i la televisió, fa que la gent canviï de canal, cosa que no ens interessa ni a nosaltres ni als mitjans que ens han convidat.
Saber què fa que la nostra velocitat canviï quan parlem ens ajudarà a controlar-la. Hi
ha persones que acostumen a parlar molt ràpid en qualsevol circumstància, un error
que haurien de corregir. L’exercici més recomanable per aprendre a controlar la velocitat és llegir un text en veu alta, començant molt de pressa i alentint la velocitat progressivament fins a llegir a càmera lenta, i a l’inrevés, començar molt a poc a poc i
anar cada vegada més de pressa fins que no puguem més. Aquest exercici demostra
que podem controlar a voluntat la nostra velocitat i ens ensenyarà com fer-ho.
La intensitat. És el volum emprat en parlar i és un recurs fonamental de la comunicació oral. Parlem més alt quan volem remarcar algun contingut específic del nostre missatge, la intensitat funciona com un subratllador del discurs. També parlem més alt
quan volem imposar la nostra veu, quan hi ha dos o més interlocutors, un recurs habitual a les tertúlies i als debats. L’augment de la intensitat de la veu és una mostra de
seguretat i d’autoritat, però ha d’anar acompanyat d’un contingut que ho justifiqui, si
no podem quedar com a simples cridaners.
La intensitat de la veu ens ajuda també a transmetre emocions i canviar-la al llarg d’una
intervenció és un molt bon recurs dramàtic. Si pujar la intensitat de la veu crida l’atenció, abaixar-la obliga a la concentració, en especial si hem sabut generar expectació
sobre el que direm després.
Hi ha persones que acostumen a parlar molt alt o molt baix de manera habitual. Les
persones que són capaces de modificar la intensitat de la veu segons els seus interessos, milloren els seus recursos comunicatius. L’exercici habitual per controlar la intensitat de la veu és llegir en veu alta un text començant molt baixet, gairebé murmurant i anar pujant el volum fins a llegir a crits, i a l’inrevés.
El ritme. No s’ha de confondre amb la velocitat ni amb la intensitat, tot i que la combinació d’ambdues coses ens dóna ritme. El ritme és la cadència amb l’entonació de
les frases i és el que ens permet no caure en la monotonia i l’avorriment. Per aconseguir que la nostra forma de parlar tingui ritme és aconsellable parlar amb frases curtes
i fer servir frases amb interrogants i admiracions. Un exercici aconsellable per treballar el ritme és llegir en veu alta textos amb diàlegs i fer tots els papers. Llegir contes
als nens és una bona pràctica.
El silenci. Els mitjans de comunicació no són gaire amics dels silencis; de fet, acostumen a omplir-los amb música. Es diu que un silenci a la ràdio és etern, bàsicament
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perquè només comuniquem amb el so. A la televisió és un recurs més fàcil perquè el
silenci està suportat per la imatge.
El silenci és la interrupció voluntària del flux de paraules per crear un efecte dramàtic,
sol ser una pausa més llarga que la d’una coma. El silenci ha de fer-se servir abans de
llançar una idea que vulguem ressaltar o després d’haver-ho fet per obligar a refle
xionar-hi. En els mitjans audiovisuals és més fàcil utilitzar la primera opció, ja que un
silenci sense haver acabat una frase s’acostuma a respectar, però un silenci a final de
frase no, ja que algun dels nostres interlocutors ho aprofitarà per intervenir i nosaltres
no podrem controlar l’efecte dramàtic. El silenci té un vessant pràctic, permet ordenar
idees i ajuda a la respiració.

Saber escoltar
Ens hem preocupat molt de com hem de comunicar, però el procés no estaria complert si no tinguéssim en compte l’altra banda del binomi: escoltar.
Perquè el procés de comunicació sigui bo, hem d’escoltar activament els nostres interlocutors. Es cometen molts errors per culpa de no parar atenció als altres, tant als entrevistadors o moderadors, com als col·laboradors o altres convidats al mateix espai.
L’escolta activa és important per entendre bé les preguntes, matisar malentesos dels
nostres arguments, puntualitzar dades, captar insinuacions o dobles sentits, i poder
respondre per al·lusions.
És important tenir en compte que a la televisió es fan servir contraplans i plans, recursos que mostraran la nostra imatge quan estem en actitud d’escoltar. Dóna molt mala
imatge que se’ns vegi sense parar atenció a la intervenció dels nostres interlocutors,
distrets o pitjor encara distraient l’atenció parlant amb altres participants. Si volem respecte per a les nostres intervencions, hem de mostrar respecte davant les interven
cions dels altres.
L’escolta activa també consisteix en el següent:
– Prendre notes del que s’està dient.
– Subratllar amb gestos la reacció que ens provoquen les paraules dels altres.
– Parafrasejar alguna frase o l’argument d’un altre participant en la conversa.
– Adreçar-se als interlocutors amb el seu nom, cosa que obliga als altres a fer el mateix.
És important que es digui el nom, perquè a la televisió els rètols no surten gaire sovint
i a la ràdio és molt possible que només diguin el nostre nom al principi i al final de l’espai. Amb això no n’hi ha prou perquè se’ns reconegui, si no som persones molt conegudes.
Els contraplans i els plans-recurs són molt apreciats en la realització televisiva. Donen
ritme visual a les entrevistes, debats i tertúlies. Si mantenim una actitud d’escolta activa, donarem plans aprofitables a la realització del programa, cosa que ens garantirà
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que la nostra imatge surti encara que no parlem i s’incrementarà la nostra presència
en el programa. Això ajudarà a fixar la nostra imatge en l’espectador. És el que s’anomena vulgarment com «xupar càmera» o «robar plans». Tot és lícit per fer notar la nostra presència en un context i amb unes actituds afavoridores. En acabar el programa,
molts espectadors potser no es recordaran de què hem dit, però es recordaran que
hi hem estat i sabran si els hem agradat.
A la ràdio no hi ha imatge, per tant, és més difícil robar plans, però també es pot fer.
A més de fer servir els trucs de parafrasejar arguments o dir el nom dels interlocutors,
podem introduir intervencions de forma molt breu, aprofitant una pausa de respiració
o una pausa sintàctica. Es pot aprofitar fins i tot per dir si estàs o no d’acord amb el
que es diu, o per demanar torn de paraula. Han de ser interrupcions molt breus i en
bon to. No cal estar en permanent ús de la paraula; és més, no deixar parlar pot provocar un efecte contraproduent.

El llenguatge no verbal
Els mitjans de comunicació, sobretot la televisió, tendeixen a reduir el discurs i amplificar la imatge. Això vol dir que a més de preparar el que direm hem d’estar pendents
del que no direm amb paraules. Les actituds i la gestualitat poden comunicar amb més
èxit que la millor oratòria i serveixen per a la comunicació més primària, que és la d’expressar emocions i transmetre actituds.
Segons diferents estudis, els continguts no verbals en una comunicació tenen cinc
vegades més efecte que els continguts verbals. En un acte de comunicació social, el
llenguatge no verbal pot tenir el 60 o 65% del pes de la comunicació, i en àmbits professionals i públics encara pot ser més gran, fins a vora el 90%. Els gestos subratllen
el que diem, però també ens poden portar la contrària. Si hi ha contradicció entre el
missatge verbal i el no verbal, els nostres interlocutors es refiaran més del llenguatge
no verbal.
Hi ha persones que gesticulen més que altres, però s’ha d’intentar mantenir una certa
coherència entre el discurs oral i els gestos. Una gesticulació excessiva pot provocar
nerviosisme i fer perdre l’atenció sobre el que estem dient. Una carència de gestos pot
donar massa formalisme i serietat a la conversa.
Els primers estudis sobre el llenguatge no verbal són dels anys cinquanta i ja distingien entre llenguatge de gestos, llenguatge del cos, llenguatge dels objectes i silencis.
Hi ha molta informació sobre llenguatge no verbal i estudis elaborats des de la psicologia.
Pararem atenció al llenguatge gestual i corporal més bàsic.
El cap
Hi ha tres posicions bàsiques del cap. Tenir el cap amunt o de cara indica una actitud
neutral envers l’interlocutor. El cap inclinat a una banda és senyal d’interès, i cap avall
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és un signe negatiu i d’oposició. El moviment de cap més habitual és el d’afirmació o
de negació.
Els ulls
Mirar directament cap a l’objectiu d’una càmera i deixar anar unes quantes paraules
és un dels exercicis que troben més difícil les participants en el Curs d’Habilitats Comunicatives de l’Escola de Formació Política per a Dones de la Diputació de Barcelona. Afortunadament, són molt poques les vegades que hem de mirar directament a
càmera. En els mitjans de comunicació hem de mirar la periodista, presentador/a o
altres participants en el debat o la tertúlia, perquè no ens adrecem mai directament a
l’espectador. Els mitjans sempre són intermediaris amb el públic, per tant la comunicació no és mai en línia recta, directa, sinó, com a mínim, triangular. Una altra cosa és
la publicitat electoral o institucional, on sí que ens hem d’adreçar directament a l’espectador sense intermediaris.

El fet de no mirar directament a càmera no significa que els espectadors no puguin
avaluar la nostra mirada i treure’n conclusions. Mirar el nostre interlocutor és un exercici d’honestedat, i defugir la mirada és símptoma d’estar mentint.
A més de la mirada hi ha altres gestos típics que delaten la mentida: fregar-se els ulls,
tocar-se diferents parts de la cara com el nas o l’orella, passar-se la llengua pels llavis,
crispar les mans, i obrir i tancar les cames de manera nerviosa.
Una mirada de reüll pot significar desconfiança o inseguretat.
Els llavis
Hem de controlar els llavis sobretot quan estem en actitud d’escolta. Pessigar amb la
mà el llavi inferior pot ser una actitud de concentració sobre el que s’està dient. Posar
sobre els llavis el dit índex de la mà mentre el polze aguanta la barbeta pot indicar una
actitud d’escepticisme sobre el que s’està dient. Mossegar els llavis amb les dents pot
indicar nerviosisme i és imperdonable parlar tapant-se o tocant-se la boca.

El somriure fals és un altre gest característic. És fàcil detectar-lo perquè, quan som
riem, els ulls s’acluquen, però si el somriure és fals, els ulls no varien l’expressió.
La cara
Una cara sense gestualitat, inexpressiva, és poc natural i, per tant, poc recomanable.
Moltes vegades és fruit dels nervis o de la inseguretat. Hi ha una gestualitat que provoca una certa asimetria a la cara, un mig somriure, la cella aixecada, fer l’ullet, o escoltar amb el cap inclinat. Són gestos que reforcen l’actitud d’escolta o el nostre propi missatge. Són recursos expressius que estan bé si es fan servir apropiadament.
Les mans i els braços
Hi ha tot un codi de senyals amb les mans. Les mans obertes són sinònim de sinceritat; els punys tancats, d’agressivitat. El palmell de la mà cap avall és senyal d’autoritat. Fregar-se les mans comunica una actitud positiva, tocar-se la barbeta és un gest
de reflexió i també indica que la persona està a punt d’actuar o de prendre una deci-
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sió. Jugar amb el rellotge, polseres, anells o bolígrafs també indica manca de seguretat i de confiança.
Encreuar els braços és un gest molt habitual, és una forma de protegir-se i de posar
una barrera davant dels altres. Encreuar les mans fa el mateix efecte.
Les cames
Encreuar les cames s’interpreta com una actitud de defensa, però en el cas de les dones és més aviat una actitud estètica, en especial per l’ús de vestits i de faldilles. El protocol assenyala que les dones han de seure amb les cames juntes i rectes, però més
enllà del protocol, les dones encreuen les cames perquè és la posició més afavoridora
per ensenyar-les. Es poden encreuar per sobre del genoll, per sota del genoll i a l’alçada del turmells. És un exercici interessant provar tots els possibles encreuaments davant d’un mirall per descobrir quina posició dóna la millor imatge de les nostres cames.

El llenguatge no verbal té una especial importància a la televisió; per això hem de preguntar sempre quins enquadraments i plans ens faran per delimitar les zones del cos
que caldrà controlar.

Metodologia
Les habilitats comunicatives als mitjans de comunicació no són una ciència exacta, i
encara que la comunicació social a la ràdio i a la televisió té estructures bàsiques que
permeten establir models d’ús, també té un alt component intuïtiu.
És difícil d’establir científicament per què hi ha persones que tenen telegènia i d’altres
que no, o per què hi ha gent que comunica i gent que no comunica gens ni mica, però
de forma intuïtiva sí que sabem si algú ens agrada, i si el seu missatge ens arriba.
Sortosament, la capacitat de comunicar es pot aprendre i perfeccionar, tot i que resultarà molt més fàcil per a una persona que tingui qualitats innates o determinats trets
de personalitat que afavoreixen la comunicació, com ara l’extroversió, l’empatia, la
simpatia o l’expressivitat… La telegènia, o fotogènia, és més difícil d’aconseguir. S’ha
comprovat que correspon a rostres simètrics i amb angles marcats, però això es té, o
és difícil d’adquirir sense trair la nostra naturalesa.
Els comunicòlegs i els experts en màrqueting han fet molts estudis sobre l’emissió i la
recepció de missatges en els mitjans audiovisuals. La gran majoria d’aquests estudis
fan servir les enquestes com a metodologia bàsica. Es pregunta a una mostra de diferents targets sobre les emocions i els sentiments que els provoquen determinats
missatges, el seu contingut i la seva forma. Es valoren qualitats físiques, elements discursius i fins i tot les tonalitats de la veu.
En aquestes pàgines no es tracta de fer un estudi exhaustiu sobre els efectes dels
missatges i les capacitats dels comunicadors, sinó un recorregut pels trucs, que l’experiència d’estudiosos i professionals ha demostrat que funcionen millor davant d’un
auditori estàndard.
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La metodologia bàsica per educar les habilitats comunicatives és la pràctica conti
nuada d’exercicis. A l’escola de Formació Política per a Dones fem servir càmeres de
televisió i micròfons de ràdio per intentar reproduir platós de televisió i estudis radiofònics. La reproducció de les condicions ambientals dels mitjans audiovisuals és important perquè permet perdre la por als ambients que no són els habituals on desenvolupem la nostra feina. Sentir-nos la veu a través d’auriculars o veure la nostra
imatge gravada amb la il·luminació adequada ens permet adquirir confiança. A casa
podem fer servir material domèstic de gravació, encara que no reprodueixi les condicions més òptimes.
L’altre element fonamental és la preparació del discurs. Analitzar com parlem, quines
paraules fem servir de manera més habitual, quin és el nostre ritme i la nostra cadència, tot plegat és fonamental per polir l’estil. A les classes fem visionats conjunts,
cosa que permet sentir moltes opinions. Individualment, es tracta d’aplicar el nostre
propi criteri. Tots som capaços de valorar si ens agrada o no el resultat de la nostra
feina.
La capacitat de comunicar s’aprèn, talment com s’aprenen també altres habilitats, estudiant, provant, repetint i avaluant-ne els resultats.

Avaluació
Tot seguit proposem uns quants exercicis d’autoavaluació per posar en pràctica alguns dels continguts explicats fins aquí. Es poden repetir canviant-ne els enunciats.

Exercici 1
Ets la portaveu del teu Ajuntament i s’ha d’anunciar l’autorització per a l’obertura d’un prostíbul
al poble.
1. Quin format triaràs per fer l’anunci i per què?
a. Un comunicat escrit.
b. Una declaració institucional davant dels mitjans.
c. Una entrevista.
2. Escriu tres titulars amb els quals t’agradaria que els mitjans de comunicació es fessin ressò
de l’anunci.
3. Elabora tres arguments per defensar la decisió de l’Ajuntament.
4. Elabora tres arguments per oposar-t’hi.
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Exercici 2
El teu municipi organitza un referèndum per a la independència de Catalunya i et conviden a
un debat a la ràdio i la televisió locals.
1. Escriu la intervenció inicial i fes una relació dels arguments per defensar aquest referèndum
i per rebutjar-lo.
2. Crea tres titulars que resumeixin la teva posició i que puguis deixar anar en algun moment
del debat.
3. Escriu el resum final per concloure la teva intervenció.
4. Grava les dues intervencions d’inici i final davant d’una càmera a casa, tantes vegades com
creguis convenient, i reprodueix la gravació fixant-te en:
a. La imatge general.
b. La mirada a càmera.
c. L’entonació.
d. La intensitat.
e. La velocitat.

Exercici 3
Hi ha hagut greus incidents al teu poble entre grups d’immigrants i veïns locals que demanaven
més control de la immigració i denunciaven l’augment de la inseguretat ciutadana. Ets la portaveu del govern municipal i has de fer una entrevista.
1. Elabora dos titulars que resumeixin l’opinió oficial.
2. Prepara el qüestionari que creus que pot fer el periodista i les respostes corresponents, intentant col·locar els titulars en un mínim de dues respostes.
3. Grava les respostes davant de càmera i repassa la gravació pendent de:
a. La imatge general.
b. La seguretat de la teva actitud.
c. La credibilitat del teu discurs.
d. L’eloqüència de les respostes.
e. El llenguatge no verbal.

Exercici 4
L’Ajuntament ha de retallar les despeses per reduir el dèficit públic. S’ha de fer una declaració
institucional de menys de tres minuts.
1. Grava la declaració amb càmera o àudio i reprodueix la gravació fixant-te en:
Durada total de la declaració.
Durada de la primera i l’última frases (han de tenir menys de 21 paraules).
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2. Analitza l’estructura del discurs i valora’n la claredat.
3. Compta:
El nombre de falques (muletillas) orals i sonores.
Quantes vegades repeteixes el mateix argument.
4. Transcriu la gravació i repassa:
Quantes frases són simples o subordinades.
Quants adjectius fas servir i quins.
Quantes paraules repeteixes.
Quantes vegades has esmentat la institució a la qual representes.
Quantes vegades has dit «jo».
5. Intenta reduir la declaració a 30 segons de durada respectant el contingut més important.

Exercici 5
Grava’t amb una càmera amb trípode una presentació personal. Repeteix la gravació en diferents plans, primer pla, pla mig i pla general.
1. Reprodueix la gravació i comprova:
Quantes vegades mous els ulls cap amunt o cap avall de l’alçada de l’objectiu.
Quins moviments fas incontrolats de la cara i de les mans.
Quantes falques (muletillas) posturals has fet.
Quantes vegades has somrigut.
2. Puntua’t del 0 al 10 en les qüestions següents:
Imatge.
Proximitat.
Claredat.
Credibilitat.
Seguretat.
Confiança.
Simpatia.
Fluïdesa.

Conclusió
En aquest capítol hem pretès fer una aproximació a les diferents tècniques de comunicació i als diversos elements que conformen l’acció de comunicar en els mitjans de
comunicació, fonamentalment els audiovisuals. Algunes coses de ben segur que ja les
havíeu sentides abans, d’altres haureu vist que responen al sentit comú i d’altres potser us hauran sorprès, però totes elles han sortit de l’experiència contrastada de molts
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professionals de la comunicació que han hagut d’aplicar aquestes mateixes receptes
per moure’s als mitjans amb èxit i seguretat. Ara bé, amb les tècniques no n’hi ha prou
si no existeix un autèntic desig de comunicació i la voluntat que les nostres idees, la
nostra feina i les nostres conviccions arribin als altres.
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Lideratge i participació de les dones
en contextos globalitzats
Ester Barberá Heredia

L’objectiu d’aquesta anàlisi és presentar l’evolució del lideratge, que mostra com els
estils que demanen les organitzacions sociolaborals d’avui dia són menys esbiaixats,
des de la perspectiva de gènere, que els d’èpoques anteriors. Malgrat els avantatges
teòrics que aquesta situació ofereix a les dones, no s’han produït les transformacions
estructurals ni culturals necessàries per aprofitar-ne el talent. Aquesta necessitat esdevé cabdal en períodes de crisi com l’actual.
La hipòtesi de partida és doble i inclou, d’una banda, la idea compartida que hi ha
moltes dones capaces de dirigir amb un estil idoni i ajustat a la situació present, i, de
l’altra, que aquest potencial femení no és ben utilitzat, ja que aprofitar-lo comporta una
sèrie de canvis importants que, fins ara, no s’han produït. La finalitat d’aquest treball
és contribuir a generar aquest canvi, el qual ha d’afavorir la justícia distributiva i el principi d’igualtat entre dones i homes, i alhora ha de possibilitar la maximització dels recursos disponibles.
Prenent com a criteri bàsic l’objectiu plantejat i seguint el marc teòric exposat, l’organització de continguts presenta l’estructura següent: en primer lloc, es descriuen breument les especificitats que caracteritzen el context social i laboral a començament del
segle xxi, les dues bases sustentadores del qual són la globalització i la revolució tecnològica. A continuació, s’aborda el tema central: el lideratge. S’incideix en el significat polisèmic del concepte i en la seva evolució històrica segons les necessitats específiques de cada context. La investigació acadèmica ha classificat maneres diferents
de liderar, anomenades «estils de lideratge», i s’ha interessat per la vinculació de cada
estil amb les demandes socials.
La presència cada vegada més representativa de dones en els àmbits laborals i la seva
participació activa han portat a plantejar si les dones i els homes lideren de manera
diferent, i fins i tot si es pot parlar d’estils femenins i masculins de lideratge com a perfils amb característiques pròpies; o si, ben al contrari, la delimitació entre tots dos estils només es basa en opinions infundades, que tenen l’origen en els rols estereotipats
de gènere. Aquesta polèmica és molt productiva per les conseqüències pràctiques
que ha generat, com es veurà a l’apartat corresponent.
Malgrat tots aquests avenços, es pot afirmar rotundament, gràcies a les dades confirmatòries, que l’organització social no és equitativa en les relacions de gènere. La
discriminació contra les dones encara existeix i es manifesta molt més contundentment com més s’ascendeix en la piràmide organitzacional, de manera que la desproporció entre homes i dones que ocupen posicions directives presenta cotes molt ele-
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vades. Aquest resultat, negatiu en si mateix, ja que mostra clarament les desigualtats
existents, resulta especialment greu en un moment d’inflexió com el que es viu ac
tualment. Per això, s’insistirà en la necessitat de canvi per maximitzar el talent de les
dones, imprescindible en el món globalitzat.

Context globalitzat i revolució tecnològica
La forma de vida característica del segle xxi als països desenvolupats s’allunya força
dels usos i costums habituals d’etapes anteriors. Els processos derivats de la globalització i els avenços tecnològics han generat conseqüències importants, amb repercussions en gairebé tots els àmbits vitals i en les relacions interpersonals. Es pot parlar, per tant, de revolució tecnològica, i es pot afirmar, sense por d’equivocar-se, que
les transformacions consegüents al desenvolupament tecnològic són d’una envergadura similar, si no superior, a allò que, en el seu moment, va suposar la revolució industrial.

Moviments migratoris i diversitat humana
D’entre les múltiples transformacions vinculades als processos de globalització, algunes han produït conseqüències humanes i organitzacionals força importants. Aquest
és el cas dels moviments migratoris, de l’increment de la diversitat humana o de la revolució protagonitzada per les dones, per esmentar només uns quants exemples representatius.
Si durant la revolució industrial es va produir el trasllat massiu del camp a la ciutat, els
moviments migratoris de la revolució tecnològica són molt més distants, ja que es produeixen en un entorn globalitzat. Dones i homes es traslladen d’un país a un altre o
abandonen un continent per establir-se als antípodes del planeta. Tot i així, la causa
que motiva la migració és la mateixa. El repartiment desigual de la riquesa, ara a escala global, és el factor determinant de l’abandonament dels territoris amb pocs recursos
o amb una riquesa potencial mal gestionada, cosa que condueix al desarrelament personal i a la superpoblació dels països més avançats. Les persones van d’un país a un
altre o canvien de continent en funció de l’oferta de feina, però es mouen amb tot el seu
patrimoni cultural (llengua, ètnia, creences, costums, hàbits alimentaris, etc.) i, en molts
casos, miren d’aconseguir una nova llar mitjançant la migració dels seus familiars.
La major visibilitat de la diversitat humana, fenomen estretament vinculat al creixement
de les migracions, posa de manifest tant els valors potencials que el principi de diversitat comporta –capacitat d’innovació i creativitat– com els conflictes socials derivats
de la variabilitat humana (Barberà, 2005). D’exemples de situacions conflictives n’hi ha
molts, i presenten característiques específiques: legalitat i legitimitat de l’ús del vel per
part de les dones musulmanes que viuen a Europa, conflictes socials de joves francesos d’ascendència algeriana que no se senten integrats en el seu país o l’augment del
maltractament i la violència contra les dones.
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L’augment de l’expectativa de vida de les persones o la participació massiva de dones
entre la població activa també són factors que afavoreixen la convivència d’una major
diversitat de generacions o de gènere dins de les organitzacions laborals. Partint d’aquest
supòsit, la idea que dones i homes treballin junts, comparteixin llocs, es reparteixin responsabilitats i integrin equips hauria de suposar un valor afegit per afrontar la complexitat inherent als entorns globalitzats. Això no obstant, perquè la diversitat de gènere es
percebi com un valor positiu i no com un perill potencial, cal que les condicions de partida siguin equiparables i que el procés de desenvolupament es produeixi en un marc
d’igualtat real i no només formal (Ramos, Candela, Barberà i Sarrió, 2002). Si no és així,
el concepte de diversitat es converteix en un eufemisme del de discriminació, i l’experiència històrica ja ha posat de manifest moltes vegades que les situacions discriminatòries són generadores de conflictes socials, com els esmentats al paràgraf anterior.

Revolució tecnològica i organització laboral
La revolució tecnològica també ha transformat molts altres aspectes de la vida. Tot
seguit es descriuen les transformacions en l’organització sociolaboral i la concepció
del treball, així com en l’estructuració familiar i la funció exercida per la institució de la
família. A continuació, s’abordaran els canvis produïts en els rols de gènere.
En general, els entorns laborals actuals es caracteritzen per ser inestables, complexos
i enormement competitius. A diferència de la idea de fidelitat a l’empresa característica de la revolució industrial, actualment les persones aspiren a tenir més formació
professional perquè consideren que la preparació els pot obrir portes; però, al mateix
temps, són conscients que hauran de competir pel lloc de treball i que canviaran d’empresa diverses vegades, de ciutat o de país per motius laborals.
No obstant això, el canvi més accentuat és el que es refereix a la mateixa concep
tuació de l’activitat laboral. L’èxit professional no consisteix tant en l’aplicació dels coneixements i la consegüent adquisició d’experiència, sinó fonamentalment en el des
envolupament d’habilitats, destreses i competències que permetin resoldre problemes
nous. La capacitat d’innovació, d’una banda, i les habilitats socials, de l’altra, prenen
un valor dominant en una situació caracteritzada per la complexitat dels processos,
la possibilitat d’accedir a quantitats ingents d’informació i l’acceleració dels canvis de
tota mena (Barberà i Ramos, 2004).
A més, actualment hi ha molt poques feines que s’hagin de desenvolupar individualment. El prototip d’«activitat en sèrie», característic de la revolució industrial, representat per individus que, com autòmats, repeteixen els mateixos moviments en la part
corresponent del procés de productivitat de la fàbrica, ha quedat obsolet. Avui la imatge més freqüent és la d’una gran sala amb diverses persones situades davant d’un
ordinador i interaccionant contínuament. Treballar en equip representa la manera habitual de l’exercici professional.
L’estructuració dels grups també s’ha transformat profundament i ara mateix el format
dominant és el de xarxa, similar al de l’estructura familiar. Davant del model clàssic
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d’equip directiu vertical en què el cap mana i els subordinats obeeixen les ordres i reben una recompensa segons els resultats obtinguts, el model que a hores d’ara té més
demanda mostra una estructura horitzontal. El nucli central són les persones i cada
una intervé en la resolució dels problemes compartits aportant-hi possibles solucions.
Aquest aspecte resulta especialment rellevant en el desenvolupament dels estils de
lideratge, com es veurà més endavant.
L’estructura familiar també ha canviat i, tot i que la família nuclear prototípica, formada
per pare, mare i els fills tinguts en el matrimoni, perviu, l’espectre s’ha anat ampliant i
s’ha obert cap a una major diversitat de situacions: famílies monoparentals, segones
i terceres parelles amb fills per una banda o per totes dues bandes, famílies amb fills
adoptats, famílies homosexuals amb fills o sense, etc. Resulta interessant destacar
que, malgrat les manifestacions i les diverses formes de convivència plurals, la família
encara és l’agent social més important utilitzat com a referent d’identitat de primera
magnitud, al qual es recorre i amb el qual es compta.

Reaprenentatge dels rols de gènere
Un cop descrites les característiques dels entorns sociolaborals, la pregunta imme
diata, des de la perspectiva de gènere, és com han influït o influeixen totes aquestes
transformacions en els rols estereotipats masculins i femenins? Encara són dominants
els trets de romanticisme, emotivitat i empatia entre les dones o les preferències per
les activitats esportives i, en general, pels jocs competitius entre els homes? Persisteixen aquestes diferències? O són només creences referides a models prototípics
que s’allunyen molt de les activitats, els desitjos i els comportaments dels homes i les
dones del segle xxi? La resposta no és fàcil ni pot ser única, entre altres raons perquè
la pregunta inclou molts matisos. Sigui com sigui, com que es tracta d’un tema rellevant, mirarem de respondre seqüencialment a cadascun dels components que hi estan implicats.
En primer lloc, la investigació empírica confirma una tendència convergent entre els
rols estereotipats masculins i femenins tant per part de les dones com dels homes
(Barberà, 1998b; Helgeson, 1994). Durant la revolució industrial, amb l’aparició de la
fàbrica com a espai laboral per excel·lència, s’intensifica la separació entre treball productiu i activitats reproductives. Les dones amb una posició econòmica benestant aspiren a estar-se a casa i a responsabilitzar-se exclusivament de les feines domèstiques.
Aquest procés contribueix a augmentar la separació entre els rols de gènere. El masculí es vincula a la construcció de la individualitat i a les activitats productives, mentre
que el rol femení s’associa al suport social i a les tasques de reproducció. Aquest fet,
unit a la diferent valoració social assignada a les tasques productives i reproductives,
condiciona les asimetries en els estatus dels uns i de les altres i contribueix a reforçar
les relacions de poder entre els sexes.
Tanmateix, avui dia la divisió sexual del treball ja no respon a les demandes d’una organització tecnificada i globalitzada. En la majoria de les famílies actuals, entra al mer-
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cat laboral qui té la sort d’aconseguir un lloc de treball, sigui home o dona, i sovint és
més fàcil per a una dona signar un contracte de treball temporal amb un sou escàs o
simplement treballar sense contracte. No obstant això, aquests canvis no han significat la desaparició dels estatus asimètrics entre homes i dones. Qualsevol informe estadístic reflecteix dades desfavorables per a les dones, tant si es tracta d’índexs de
població activa, nivell de feina, desocupació i atur, percentatges salarials o tipus d’activitat efectuada (Barberà, 1998b).
En segon lloc, el procés de convergència entre rols masculins i femenins no es produeix simètricament entre homes i dones. La participació laboral de les dones en l’esfera pública és força superior al nivell d’implicació dels homes en les responsabilitats
domèstiques i familiars. La coresponsabilitat familiar encara és una aspiració més que
no pas una realitat normalitzada. El fet que moltes dones estudiïn i es preparin professionalment per exercir una feina afavoreix que s’atribueixin a si mateixes trets com
ara la independència o l’assertivitat, alhora que mantenen els estereotips femenins,
com ara l’emotivitat o l’interès pels altres. En el cas dels homes, també s’ha produït
una aproximació entre rols femenins i masculins, però en menor grau, ja que la seva
participació en les activitats prototípiques de les dones no ha estat tan dràstica com
la de les dones en les estereotipadament masculines (Maquieira, 2002).
El procés de convergència no significa, en absolut, que actualment es pugui parlar ni
de desaparició de funcions ni de confluència total d’aquestes funcions. En cercles feministes sovint se sent a dir que s’hauria de tendir a evitar la nomenclatura de masculí
o femení quan al·ludeix a trets psicològics, papers socials o conductes d’homes i de
dones, ja que quan la utilitzem en aquest sentit contribuïm conscientment o incons
cientment a assignar un pes important a les diferències intersexuals. Tanmateix, en la
mesura en què l’organització social encara considera el gènere com el criteri central en
el repartiment de recursos materials, responsabilitats professionals i preferències formatives, s’haurà de prendre en consideració aquesta dimensió a l’hora d’analitzar la relació asimètrica entre dones i homes. En l’actualitat, hi ha moltes dones que estudien a
la universitat i que exerceixen una activitat professional després de finalitzar els estudis,
però ni escullen les mateixes carreres ni tenen una presència similar en els sectors laborals ni en els estaments de la piràmide organitzacional. I, el que és més important,
les professions etiquetades com a femenines són les que tenen menys valoració social,
malgrat la repercussió de les tasques d’ajuda sobre el nivell de benestar de la població.
Finalment, val la pena esmentar l’aparició de noves demandes de rol de gènere, de
vegades difícils de compatibilitzar tant per a les noies com per als nois. Les noies d’avui
s’eduquen en els valors clàssics de la feminitat: maternitat, suport emocional, objecte
eròtic, etc., però al mateix temps aprenen a ser independents, a exercir una professió
i a tenir un espai propi en la vida pública. Sovint, les demandes ideals del rol femení
resulten excessives (Pastor, 2000). Les exigències socials –en el sentit que les dones
han d’aspirar a ser bones professionals i mares exemplars, sense perdre atractiu físic,
bona presència o eterna joventut– són contradictòries i impossibles de satisfer, a més
de tenir repercussions en el grau de frustració i en els sentiments de culpa o vergonya.
Els homes tampoc no tenen un camí fàcil per satisfer les exigències del rol masculí. El
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model clàssic de mascle dominant, assertiu i captivador ha quedat relegat, però encara no n’ha sorgit un d’alternatiu. L’ambigüitat, en aquest moment de trànsit, es tradueix sovint en comportaments indecisos i genera actituds d’una gran inseguretat
personal i grupal.

Lideratge: gestió estratègica i estils de liderar
Les transformacions descrites impliquen comptar amb líders que dirigeixin els entorns
institucionals globalitzats i que aportin nous estils de gestió (Barberà i Ramos, 2004).
Podem dir que en el moment actual es demana un perfil de lideratge específic? Per
respondre aquesta pregunta cal fer un repàs històric, malgrat que sigui breu, de les
aportacions a l’estudi de les edats i els estils de lideratge.

Etapes del lideratge
La funció del líder és dinàmica, i al llarg del temps ha anat variant per ajustar-se a les
necessitats de cada moment històric. Les etapes del lideratge evolucionen des d’un
primer període de conquesta, en què la figura del líder es correspon amb la del cap
que garanteix la seguretat del grup, fins a la situació actual, en què el centre d’atenció
són les persones i la interacció que s’estableix entre elles i el líder. Entre tots dos extrems se situen fases intermèdies, com ara la del comerç, en què el paper fonamental
del líder consisteix a augmentar el nivell de vida, l’etapa d’organització, en què la seva
funció és garantir el sentit de pertinença al grup, o les d’informació i innovació, centrades, respectivament, a resoldre problemes i a saber dirigir la celeritat del canvi. La
taula següent presenta un resum d’aquestes etapes.
Taula 1. Etapes del lideratge
Dimensió
històrica

1. Conquesta (cap)

Garantir la seguretat

2. Comerç

Augmentar el nivell de vida

3. Organització

Garantir el sentit de pertinença

4. Informació

Resoldre problemes

5. Innovació

Dirigir la celeritat del canvi

6. Persones

Liderar persones, no coses

Estils de lideratge
Si el criteri bàsic per classificar tipologies de lideratge no és el factor temps sinó el
context en què la relació s’estableix, l’anàlisi se centra en els estils de lideratge. En la
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cultura occidental, la figura del líder s’ha associat a homes joves, forts, atractius, intel·
ligents i durs. Quan ocasionalment hi ha hagut dones líders, o bé han aparegut en
l’àmbit domèstic o, si han sorgit en un altre context, han estat titllades d’homenots i
inadaptades. La psicòloga social Virginia Schein (1973) va popularitzar un eslògan que
deia: «Si penses en un líder, penses en un home». Hi ha, doncs, una llarga tradició que
vincula l’exercici del lideratge als homes i al rol masculí. Així doncs, la psicologia social ha esmentat nombrosos exemples que demostren prejudicis i actituds sexistes
cap a les dones que han ocupat posicions de poder (Morales i Cuadrado; Moya, 2004).
L’estudi clàssic de les diferències motivacionals entre dones i homes vincula els motius de consecució i poder amb el desenvolupament de la individualitat i amb els homes, mentre que el motiu d’afiliació, que prioritza el creixement de la sociabilitat humana, s’associa a les dones i al rol femení. La interpretació tradicional destaca, entre
les qualitats del líder, l’afany de domini sobre els altres, així com l’interès per fixar finalitats i assolir objectius. Quan se’n descriu el perfil característic, no es fa referència
a la necessitat humana d’afiliació. Novament s’infereix, ni que sigui implícitament, que
el lideratge està vinculat a les motivacions predominantment masculines i que no forma part dels interessos de les dones.
Les dues classificacions que la psicologia social fa servir a l’hora d’analitzar les tipologies de lideratge són, d’una banda, la que distingeix entre estil autocràtic i democràtic i, de l’altra, la que diferencia entre l’estil orientat a la tasca i l’orientat a l’equip. La
primera classificació pren com a criteri diferenciador la menor o major participació del
grup en la presa de decisions, de manera que l’estil autocràtic es caracteritza perquè
el poder està exclusivament o fonamentalment en mans del líder, mentre que l’estil
democràtic implica la participació de tot el grup en la presa de decisions. En la segona classificació, l’estil orientat a la tasca se centra en la consecució de l’objectiu, mentre que l’orientat a l’equip s’interessa bàsicament per mantenir l’harmonia de les persones que integren l’equip.
Cap d’aquestes dues classificacions no s’ha establert al marge dels rols estereotipats
de gènere. Hi ha una tendència generalitzada a vincular la modalitat democràtica i
l’orientació centrada en l’equip amb els rols de suport i ajuda estereotipadament femenins, mentre que les formes autocràtiques i l’orientació a la tasca s’associen amb
el rol masculí. La investigació metaanalítica (Eagly i Johnson, 1990) confirma diferències estadísticament significatives respecte als estils autocràtic –més freqüent entre
els homes– i democràtic –més freqüent entre les dones–, però no s’ha trobat diferències entre orientació a la tasca i orientació a l’equip. Tant els uns com les altres utilitzen
l’orientació a la tasca quan es tracta d’activitats força masculinitzades –per exemple,
les relacionades amb les enginyeries i les noves tecnologies–, mentre que la preferència per l’orientació a l’equip es dóna preferentment en les activitats en què la proporció
de dones és molt superior (Cuadrado, Navas i Molero, 2004).
La psicologia organitzacional, més interessada pel balanç entre les lleis de l’oferta i la
demanda dels mercats, distingeix entre els estils transaccional i transformacional. En
el primer, la relació entre el líder i els altres membres del grup s’estableix com una trans
acció entre aquell que dicta les regles del joc i decideix els objectius per aconseguir
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i els mitjans per assolir-los (líder) i els altres, que poden participar més o menys en el
procés de determinació d’objectius, però que, en definitiva, han d’executar les ordres
encomanades. Contràriament, l’estil transformacional es caracteritza per implicar els
membres del grup i compartir una visió comuna, transmetre sentiments de credibilitat
recíproca i desenvolupar les capacitats individuals. Per fer tot això s’ha de minimitzar
les jerarquies, desenvolupar empaties i fomentar l’acceptació de responsabilitats. Els
líders transformacionals han de tenir carisma i inspiració, ser flexibles i saber fomentar
l’estimulació intel·lectual, la innovació i la capacitat d’iniciativa de les persones.
La investigació empírica considera que l’estil transformacional és el que s’adapta més
bé a les exigències de l’organització laboral del segle xxi i arriba a la conclusió que algunes de les característiques que el defineixen (capacitat empàtica, d’escoltar, de posar-se en el lloc de l’altre, etc.) tenen certa correspondència amb els rols estereotipats
femenins (Ramos, 2005). La taula següent resumeix els estils de lideratge definits per
la psicologia.
Taula 2. Estils de lideratge
Psicologia
social

Psicologia
organitzacional

1. Estil autocràtic

Despotisme

2. Estil democràtic

Participació del grup

1. Estil orientat a la tasca

Consecució de finalitats

2. Estil orientat a les persones

Benestar del grup

1. Estil transaccional

Persones que s’uneixen per a...

2. Estil transformacional

Sentit de grup

Perfil ideal o tendències preferents
Després d’aquest breu repàs històric i després de contextualitzar els estils segons els
interessos socials, convé preguntar-se, des d’una posició pragmàtica, si hi ha un perfil ideal únic de líder. La resposta a aquesta pregunta tan general és negativa: no es
pot parlar d’un perfil universal. Cada circumstància demana modalitats diferents. Com
a molt, podem parlar de tendències preferents.
Aleshores, quines són aquestes tendències? La concepció de lideratge predominant
és la que considera que en aquest procés el més important no és la figura del líder
sinó la relació grupal i les interaccions que s’estableixen entre els integrants de l’equip.
El bon funcionament dependrà tant de les qualitats personals com dels components
situacionals en què es basi la relació de lideratge. La complicitat i el grau de confiança i seguretat entre les persones són fonamentals. Ara bé, la manera o, més ben dit,
les maneres amb què es genera la integració grupal són un misteri, ja que la investigació encara no ha aconseguit esbrinar totes les variables que operen en un procés
tan complex.
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Un altre interrogant que sovint es planteja quan es parla de la capacitat de lideratge
de les persones és: el líder neix o es fa? En aquest cas la resposta tampoc no és única ni excloent. Sens dubte, hi ha persones amb uns trets de personalitat determinats
o amb certes predisposicions per liderar, per crear esperit de grup, per marcar objectius i il·lusionar l’equip amb el projecte. Però també hi ha tècniques motivacionals per
aprendre a dirigir en funció del lloc que s’ocupa, dels objectius establerts o de la manera com s’estructuren les activitats per arribar a la finalitat última.
Tot i que no es pot parlar d’un perfil ideal de lideratge sinó de tendències transformacionals dominants, sí que podem apuntar trets conceptuals importants per exercir un
bon lideratge. En primer lloc, la capacitat per generar influència entre les persones que
integren un equip; aquesta influència s’exerceix mitjançant un procés de comunicació
i es produeix en un determinat context situacional i temporal que té un pes considerable en el procés. En segon lloc, i potser es tracta de l’element aglutinador més destacat, el grup interacciona per assolir objectius específics, la consecució dels quals
serveix d’estímul per plantejar-se nous propòsits.
La motivació, com a procés psicològic global, té una presència de primera magnitud
en aquesta concepció del lideratge. Hi ha diversos motius socials que hi estan implicats: el de consecució, ja que és l’assoliment d’objectius el que dóna cohesió al grup;
el motiu de poder, entès no tant com la capacitat de domini sobre els altres sinó com
l’habilitat d’implicar-los en activitats comunes i de generar nous projectes; el motiu
d’afiliació o sentit de pertinença, de formar part d’un grup amb el qual es comparteixen responsabilitats, però que també satisfà les necessitats personals, que escolta i
sap que és escoltat i en què les opinions personals són tingudes en compte. La concepció del lideratge ha canviat considerablement, i ara, a diferència d’etapes anteriors,
en què tot se centrava en la figura del líder i en la seva capacitat de poder sobre el
grup, incorpora el sentit de pertinença al conjunt de motivacions bàsiques i alhora reinterpreta àmpliament els motius de poder i consecució. La taula següent en resumeix
els trets més destacats.
Taula 3. Trets del lideratge actual
Capacitat
per motivar

1. Consecució d’objectius
2. Poder (sobre, per a i per)
3. Afiliació (sentit de pertinença)

Escoltar i satisfer
necessitats i desitjos
Capacitat per
projectar i innovar
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Lideratge masculí i lideratge femení
En el moment actual hi ha una proporció representativa de dones ben preparades que
exerceixen l’activitat professional en diferents sectors laborals, i n’hi ha que fins i tot
ocupen posicions de decisió. La mostra no és gaire elevada però sí suficient per establir alguna inferència que ajudi a resoldre nous interrogants.

Estils diferenciats o diferències individuals
Amb la informació de què es disposa a hores d’ara, ja es pot debatre sobre si les
dones i els homes lideren de manera diferent, és a dir, en funció del grup sexual o
dels rols de gènere adquirits en el procés d’aprenentatge, o si més aviat es tracta de
diferències individuals vinculades als trets de la personalitat. En el supòsit que la
balança s’inclinés per l’existència de diferències intersexuals ben marcades, es podria parlar d’estils masculins i femenins de lideratge, com de vegades s’anuncia en
cursos sobre competències directives o es publica en articles acadèmics i de divulgació.
Les experiències que expliquen persones que han treballat amb homes i amb dones
líders són tan variades, i de vegades antagòniques, que és molt difícil extreure’n una
conclusió clara. Algunes relaten comportaments similars. D’altres, ben al contrari, manifesten preferències a favor o en contra d’un grup sexual en concret; i aquestes preferències depenen de si els informants són homes o dones i de l’edat que tenen. Tot
plegat ens dóna una idea de la complexitat que implica aquesta qüestió i de la quantitat de variables situacionals, ambientals i contextuals que intervenen en el moment
d’emetre’n una opinió. La investigació acadèmica tampoc no és unànime ni presenta
resultats concloents sobre les hipòtesis de les semblances o de les diferències en
les maneres de liderar (Morales i Cuadrado, 2004). Tanmateix, sí que formula arguments rigorosos tant per sostenir el criteri de la diferenciació intersexual com per posar-lo en dubte.
El reconeixement teòric que entre homes i dones hi ha diferències significatives respecte dels estils de liderar, si no es justifica amb molts arguments, assumeix la creença en diferents naturaleses, la masculina i la femenina. Implica, també, la convicció
que les dones formem un col·lectiu indiferenciat i despersonalitzat en què, més que
identitats individuals, es desenvolupa una identitat col·lectiva única i sincrètica. Som
el grup de «les idèntiques», com molt bé teoritzà la filòsofa Celia Amorós (1987), per
contrast amb el dels «iguals» en què es congreguen els homes.
L’experiència, però, demostra que les dones no són un concepte universal, que no hi
ha una essència que les unifiqui, més enllà de compartir una determinada anatomia i
fisiologia vinculades amb la reproducció, que, en moments d’un elevat desenvolupament tecnològic com l’actual, té alternatives insospitades encara no fa una dècada. Si
es fa introspecció, fàcilment es pot concloure que hi ha més afinitats quant a preferències, comportaments, actituds i valors amb persones del sexe oposat que hagin

Lideratge i participació de les dones en contextos globalitzats 89

compartit família, sistema educatiu o context social, que les que hi pot haver amb altres dones amb experiències vitals diametralment oposades.
Investigacions recents amb subtipus particulars de dones, com ara les executives,
les mestresses de casa, les esportistes o les feministes, i l’anàlisi comparativa amb
els subgrups d’homes equivalents, han trobat més diferències entre els trets atri
buïts a dos subgrups ben definits de dones, per exemple, les executives i les mestresses de casa, que les que apareixen entre el subgrup de les executives i el dels
executius (Helgeson, 2002). Exemples com aquests posen de manifest que són els
rols socials i laborals, més que no pas les naturaleses masculina i femenina, els que
configuren els esquemes mentals que categoritzen grups humans en cada moment
històric.
El gènere actua com un marcador rellevant que assigna rols, estableix funcions, produeix normes i dictamina criteris particulars per a homes i per a dones. No obstant
això, sempre opera en interacció amb altres variables destacables, com ara l’edat, l’ètnia, la classe social, les creences culturals o l’accés als recursos, per esmentar-ne només algunes de les més importants. És probable que hi hagi homes i dones que liderin de maneres molt diferents perquè han estat sotmesos a experiències diverses,
perquè tenen expectatives socials diferents o perquè han interioritzat models ideals
clarament diferenciats. Però d’aquest fet no es pot deduir ni que es tracti de grups
monolítics –líders homes davant de líders dones– ni tampoc que ser home o dona,
sense tenir en compte l’edat, els recursos, l’ètnia o la cultura, produeixi un efecte diferenciador (Barberà, 1998a).

El poder comportamental de les creences
Al llarg del procés evolutiu, les persones construeixen esquemes mentals i desenvolupen sistemes de creences que serveixen per interaccionar amb el medi físic i humà
d’una manera més adaptativa. A partir de determinades experiències, de nombre limitat, i amb l’ajuda dels esquemes, s’aprenen situacions potencials de perill, de dolor o
d’ajuda que permeten conèixer més bé l’entorn i dominar-lo millor (Barberà, 2003).
Aquest procés d’aprenentatge permet categoritzar les persones en determinats grups
(homes/dones; infants/joves/vells; alts/baixos; rics/pobres; heterosexuals/homose
xuals/bisexuals) i les situacions en diverses categories (amenaçadores, satisfactòries,
ineludibles, etc.).
No es tracta només d’un procés cognoscitiu, sinó que alhora es generen afectes positius o negatius cap als grups o cap a les situacions, així com reaccions d’aproximació o rebuig i actituds de valoració o desvaloració. Aquest mateix procés és el que habitualment s’utilitza per afirmar que les dones són líders bons o dolents, que tenir una
dona de cap és millor o pitjor que tenir un home, i una llarga llista de judicis estereotipats. L’esquema es converteix en creença en la mesura en què la persona està ben
convençuda que el seu judici és l’encertat encara que no n’hagi tingut cap experiència
directa i fins i tot encara que l’experiència contradigui la creença.
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Per tant, els esquemes i les creences són, en principi, recursos funcionals que possibiliten conèixer més bé l’entorn i capaciten les persones per generar respostes amb
més validesa ecològica. Tanmateix, com a esquemes que són, també tenen servituds,
la més destacada de les quals és la simplificació de la realitat inherent a qualsevol procés d’esquematització. La simplificació no opera arbitràriament sinó que segueix determinades regles; per exemple: 1) la distorsió de la realitat (un esquema no és una
foto sinó un dibuix caricaturitzat); 2) la tendència a la familiaritat (en el procés de distorsió de la realitat, es tendeix a representar la situació com una cosa familiar i coneguda), i 3) la tendència a homogeneïtzar l’endogrup i a pensar en l’exogrup com el pol
oposat (totes les dones són unes ploramiques i tots els homes uns masclistes, al mateix temps que es construeix la representació del grup d’homes i de dones com pols
oposats), una convicció que s’aferma encara que sapiguem per experiència que les
coses no són tan simples (Barberà, 2004).
Precisament, aquests processos de distorsió són els que afavoreixen la creació de
prejudicis socials envers determinats grups, sobretot els sotmesos a la dominància
social dels més poderosos. Un exemple dels més representatius és la tendència generalitzada durant molt de temps, d’una banda, a considerar que les dones no poden
ser bones líders perquè no han desenvolupat qualitats de comandament i, de l’altra,
a valorar molt negativament qualsevol manifestació de poder provinent d’una dona,
perquè se suposa que és contrària a les qualitats femenines. D’aquesta manera, es
contribueix a mantenir-les sotmeses i a perpetuar-ne l’statu quo.
Ja fa temps que la psicologia cognitiva i sociocognitiva va demostrar el poder que les
creences exerceixen sobre el comportament i la psique humana, la qual cosa va explicitar amb «la hipòtesi de la profecia autocomplidora» (Merton, 1948). El convenciment que les dones no serveixen per liderar grups afecta el tracte amb elles, encara
que no s’hagi tingut cap experiència directa en aquest sentit. Però, i aquesta és la part
més interessant de la hipòtesi, la creença esdevé realitat quan intervé en el comportament, en les atribucions de la conducta i en les expectatives d’accions futures. Per
tant, de vegades les dones, que en principi poden liderar tan bé o tan malament com
els homes, desenvolupen una escassa capacitat de lideratge perquè no pensen en
elles mateixes com a bones líders potencials, perquè no són promocionades en les
habilitats de lideratge o perquè s’emeten judicis negatius contra elles quan actuen com
a líders. La retroalimentació afavoreix que les dones assumeixin aquesta situació com
a normal i que no tinguin aspiracions per liderar, a excepció de l’àmbit estrictament
domèstic.

Lideratge i asimetries de poder
El panorama descrit fins ara es pot resumir en els termes següents: de moment no
s’ha demostrat l’existència de diferències substancials entre les maneres de liderar
d’homes i de dones. La diversitat interindividual, més que la intergrupal, és la regla
comuna. No es pot parlar, per tant, de naturaleses diferenciades que justifiquin més
aptitud dels homes per manar i de les dones per obeir. És la divisió sexual del treball,
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característica de les societats patriarcals, la que ha generat sistemes de creences sobre les diferències intersexuals en trets de personalitat, manifestació d’emocions, conductes socials i valors.
No obstant això, la interpretació científica ha contribuït a presentar com a obra de la
naturalesa biològica aquest procés diferenciador. És el que es coneix com «naturalització del fenomen social», el qual afavoreix la creença que homes i dones desenvolupen comportaments diferenciats i assumeixen posicions socials asimètriques
perquè així ho ha dictat la mare natura, i presenta les desigualtats entre els homes i
les dones com a inamovibles i normativitzades. El fenomen de la profecia autocomplidora aprofundeix el procés, de manera que converteix les creences compartides
en fets reals i fomenta el desenvolupament de rols diferenciats i d’estils masculins i
femenins de lideratge. La taula següent sintetitza les característiques específiques de
cada estil.
Taula 4. Característiques dels estils de lideratge
Estil
femení

Escolta activa
Relació interpersonal
Creació de bon clima
Empatia
Foment de la cooperació
Gestió del temps

Estil masculí

Assertivitat
Autocontrol i control
Exercici de comandament
Presa de decisions
Orientació a la tasca
Raonament estratègic

Tanmateix, les característiques actuals són força lluny d’aquest esquema. Tenim la
generació de dones més ben formada de la història. Dones en les quals s’ha invertit molts recursos materials i humans. Dones que tenen una gran capacitat de decisió sobre la gestió econòmica en l’àmbit personal i familiar. Dones molt motivades
per exercir una professió de manera eficaç, que retarden la maternitat o que, de vegades, hi renuncien en favor del seu desenvolupament professional. Els requeriments laborals també han canviat dràsticament. La conceptuació del treball és diferent i les expectatives dels treballadors també. Es demanen equips flexibles i amb
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estructura horitzontal, es necessiten líders amb estil transformacional i es reclama
un perfil de lideratge amb trets estereotipadament femenins, igual o més que els
masculins.
Fins ara, però, cap d’aquests canvis no ha aconseguit eliminar les asimetries de gènere ni les relacions de poder entre homes i dones. A Espanya, l’any 2004, es va aprovar la Llei contra la violència de gènere, i el 2007 la Llei d’igualtat. Tanmateix, el maltractament contra les dones s’ha incrementat durant els darrers anys i el sexisme no
ha desaparegut de les relacions laborals, sinó que han sorgit noves modalitats sexistes més sofisticades i més difícils de desemmascarar (Moya i Lemus, 2004). En el següent apartat tractarem aquesta qüestió.

Discriminació i necessitats de canvi
En el procés de canvi per adaptar els comportaments i les actituds a les demandes
del món globalitzat, les dones han fet un gran pas. Les relacions familiars també s’han
modificat: qualsevol família vol que les seves filles tinguin independència econòmica i
personal i no veuen el matrimoni com una panacea vital. Fins i tot els homes joves han
evolucionat, s’impliquen més en les tasques domèstiques i, encara que la coresponsabilitat familiar no s’ha assolit, s’ocupen de criar i educar els fills.
La gran assignatura pendent és l’organització sociolaboral vigent. Ni l’estructura empresarial ni la cultura organitzacional han fet el pas necessari per adaptar-se a les exigències d’una societat tan tecnificada. El procés d’ajustament adaptatiu implica, entre
altres coses, transformar les relacions asimètriques de domini en altres de més igualitàries i cooperatives.

Sostre de vidre en el lideratge de les dones
La persistència de la discriminació de les dones en el mercat laboral no és una sensació subjectiva o una creença que sostenen les feministes per costum i tradició. És
una realitat tangible que es manifesta en dades objectives alarmants, sobretot quan
fan referència a posicions de lideratge i poder. A Europa i als Estats Units només entre un 10 i un 20% dels càrrecs directius són ocupats per dones, i només el 5% dels
llocs d’alta direcció els ocupen dones. A Espanya hi ha menys d’un 4% de dones en
els consells d’administració. Si prenem com a referència les empreses de l’Ibex 35,
perquè són les més representatives, la presència femenina en els consells d’administració resulta francament escassa. Com s’observa a la figura següent, en el 63% de
les empreses no hi ha cap dona; en el 23% només n’hi ha una; en l’11% n’hi ha dues,
i només en un 3% dels consells hi participen tres dones.
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Gràfic 1. Dones en els consells d’administració
Gràfic 1

Cap 63%

Tres 3%

Dues 11%

Una 23%

També tenim informació sobre la percepció de les dones respecte de la seva situació
laboral. Només una de cada deu afirma que no ha tingut dificultats per conciliar la feina amb les obligacions familiars; quatre de cada deu han hagut d’escollir entre promoció professional i benestar familiar, i vuit de cada deu voldrien tenir més flexibilitat
horària. N’hi ha prou amb aquestes dades quantitatives per posar de manifest que la
discriminació encara és un fet demostrable amb xifres objectives i també amb vivències subjectives.
Les ciències socials, econòmiques, jurídiques i de la salut han buscat la causa de la
discriminació, i la troben o bé en les dones mateixes (teories individuals) o bé, contràriament, en l’estructuració organitzacional i la cultura imperant, responsables del
baix estatus social i laboral de les dones (teories socials) (Ben, 1981; Deaux i Major,
1987; Eagly, 1987). Entre els principals arguments sostinguts per les teories individuals cal destacar el grau d’incompetència de les dones, argument avui en dia obsolet, així com la seva manca de motivació per ocupar determinats llocs, argument
que encara s’esgrimeix. Encara hi ha una tercera explicació, coneguda com la «hipòtesi interactiva», que considera que els factors externs i interns interaccionen entre si i formen un entramat molt atapeït en què es fa difícil delimitar on acaba l’extrínsec i on comença l’intrínsec. Per exemple, la culpabilitat i l’angoixa que moltes
dones senten quan no estan amb els seus nadons és un element intern, però aquesta culpa s’arrela en el mandat social del rol de cura com a prioritari. En el mateix
sentit, moltes professionals, en un moment determinat, renuncien a la promoció perquè perceben conflicte entre el desenvolupament de la carrera i les responsabilitats
familiars.
La revisió sobre psicologia i accés de les dones a la funció directiva, publicada en un
número monogràfic de la Revista de Psicología General y Aplicada (2004), aporta prou
evidència empírica en favor del fenomen del sostre de vidre sobre el lideratge de les
dones. Una gran part de la documentació confirma l’accés desigual d’homes i dones
a posicions directives. Les desigualtats afecten els salaris comparatius i el temps que
triguen a promocionar. Unes altres investigacions destaquen les consecucions des
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iguals. Aquest és el cas dels estudis sobre eficàcia directiva mesurada o bé mitjançant
líders reals, o bé mitjançant les avaluacions que sobre elles i ells fan els subordinats.
També hi ha prou coincidència quan es descriu el biaix d’avaluació desfavorable cap
a les dones líders en treballs tipificats com a masculins (Davison i Burke, 2000; Eagly,
Karau i Makhijani, 1995). No obstant això, resulta molt difícil demostrar que l’única causa del sostre de vidre és la discriminació explícita. Generalment, hi intervenen factors
com ara la conciliació familiar o la lliure elecció de les dones, que actuen com a condicionants de discriminació implícita o no evident.
Una de les línies d’investigació més interessants és la que analitza la persistència de
les actituds sexistes, així com també les diverses manifestacions, hostils, benèvoles
o ambivalents, amb què el sexisme es manifesta en l’organització laboral. Diversos
autors (Glick i Fiske, 2001; Moya, 2004) han descrit els trets específics de les tipologies sexistes. El sexisme hostil representa la modalitat més reactiva, agressiva i directa:
les dones són considerades inferiors i la seva funció social no té res a veure amb el
món laboral, sinó que s’ha de limitar, en el millor dels casos, a ser les reines de casa
seva. El sexisme benèvol, al contrari, és paternalista i mira de protegir les dones, a qui
no considera éssers inferiors sinó companyes que complementen els homes, però que
no han de competir amb igualtat en el món laboral. Encara que el tracte i la consideració variï en ambdues modalitats, l’actitud que hi ha al darrere és similar: la dona no
es considera mai una persona igual.
Precisament per això, les actituds sexistes exhibeixen sovint una manifestació benèvola que es pot tornar agressiva en un moment concret. D’aquí ve la denominació «ambivalent», per als casos en què coincideixen les diverses cares que té el sexisme. Davant la percepció de les dones com a possibles competidores en el mercat de treball,
s’originen creences sobre la seva manca d’adequació, interès o vàlua personal, a fi de
mantenir la posició de domini masculí, que és justificada amb arguments aparentment
convincents en lloc de presentar-se com a discriminació explícita contra les dones.
Les actituds neosexistes són l’expressió d’un conflicte entre els valors igualitaris, que
actualment van a l’alça, i els sentiments residuals negatius envers les dones, les quals
són vistes com una amenaça respecte dels seus interessos com a grup en un entorn
molt competitiu (Moya i Expósito, 2001; Tougas et al., 1995).
Una gran part dels recursos generadors de riquesa encara està sota el poder exclusiu
dels homes o d’agrupacions dirigides majoritàriament per homes. I, encara que hi ha
dones que assumeixen moltes responsabilitats socials, tant en l’àmbit públic com en
el familiar, no s’ha aconseguit un increment proporcional en l’accés al control dels recursos i al poder. És més, es podria parlar d’una clara asimetria en les relacions de
gènere entre les obligacions i els beneficis socials. El notable percentatge de dones
afectades per l’estrès i l’ansietat, a causa de les nombroses responsabilitats que han
d’assumir, està en franca desproporció amb la seva presència i representativitat en
cercles del poder econòmic, polític, religiós o militar.
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Igualtat, espais inclusius i gestió del temps
La consideració del principi d’igualtat d’oportunitats com «un valor afegit» a les organitzacions laborals la comparteixen tant la investigació acadèmica com els mateixos
avenços empresarials. Aquest valor es relaciona sobretot amb la seva capacitat innovadora respecte de les tres manifestacions bàsiques de la gestió de recursos humans:
la qualitat, la responsabilitat social i la gestió del coneixement (Dosal, 2002). Algunes
empreses plantegen l’expedició de certificats d’igualtat com a reclam empresarial,
com es va fer abans amb els certificats de qualitat. La responsabilitat social o la consciència de formar part d’una organització que s’interessa per les persones es reforça
si convergeix amb el criteri d’igualtat. Finalment, la diversitat de gènere es presenta
com la garantia per aconseguir una bona gestió del coneixement i representa, en
aquests moments, l’estratègia més nova.
Gestionar amb eficàcia la diversitat de gènere comporta necessàriament compatibilitzar el valor innovador de la variabilitat humana amb la garantia, inherent al principi
d’igualtat, que qualsevol persona, sigui del sexe que sigui, tindrà l’oportunitat de des
envolupar al màxim les seves capacitats i destreses individuals i, en definitiva, de donar el millor de si mateixa. Per això s’han de crear espais organitzacionals nous, prou
amplis per encabir-hi l’enorme variabilitat i la riquesa humana i tecnològica; també
han de ser inclusius perquè qualsevol persona pugui habitar-los amb comoditat i satisfacció.
Dones i homes estan immersos en processos de socialització diferenciats. No sempre
tenen les mateixes prioritats ni els motiven les mateixes coses. L’organització sociolaboral ha d’assumir aquesta diversitat mentre sigui així. I no podem oblidar que, ara
com ara, el gènere encara és un factor determinant en la distribució específica de l’espai social i l’espai privat (Olmeda i Frutos, 2001). S’entén per espai social el marc de
la convivència amb altres persones, ja sigui l’espai domèstic i familiar, ja sigui l’espai
púbic, on es manega l’economia, es desenvolupa la cultura i es dissenya el saber. L’espai privat, al contrari, és el que correspon al desenvolupament personal, tant des del
punt de vista psicològic –la construcció de l’autoconcepte, l’autoestima i l’autonomia
individual– com des del punt de vista del cos. És precisament en l’espai corporal on
es desenvolupen les representacions dels cossos de dona i d’home. La taula següent
resumeix aquesta classificació espacial.
Taula 5. Estructuració d’espais
Espai social
(convivència)

Espai domèstic
Espai públic

Espai privat
(desenvolupament
personal)

Espai psicològic
Espai corporal: ♀ Cos maternitat i cos eròtic per als altres
♂ Cos individual i cos per obtenir plaer
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En el discurs relatiu a la tipologia espacial vinculada a les asimetries de gènere, què
significa la incorporació d’un espai inclusiu? Es tracta d’un nou context espacial que
ha d’incorporar, en el mateix nivell i amb la mateixa importància, les necessitats de
les dones i les dels homes, que no sempre coincideixen. Actualment, les dones encara estan discriminades en l’espai públic, que és el que construeix el coneixement,
utilitza la informació i domina l’àmbit de les relacions socials. De vegades també és
important estimular les capacitats de les dones perquè construeixin la seva pròpia
identitat individual com a subjectes agents del seu destí, per a la qual cosa cal generar autonomia i desenvolupar l’autoestima. Respecte a l’espai corporal, generalment
la representació dominant del cos femení té dues cares: la del cos dedicat a la maternitat i la del cos eròtic, dedicat a despertar la libido de l’home més que a obtenir el
plaer propi. Cal individualitzar el cos femení i redirigir-lo cap endins per buscar la satisfacció pròpia.
D’altra banda, els homes han de ser més presents en l’espai domèstic i en el redisseny
de l’espai públic, a fi que coneguin i valorin la bellesa que hi ha en l’entrega i en les
activitats d’ajuda i cura. La creació d’espais inclusius potencia, en definitiva, el desenvolupament integral de dones i homes i n’emfatitza tant la individualitat i l’autonomia
com les habilitats relacionals necessàries per aconseguir una bona integració socioambiental.
La reordenació espacial comporta, alhora, una modificació profunda de la gestió del
temps. A hores d’ara, el factor temps s’ha convertit en un referent cultural de primera
magnitud. Es viu en funció del temps; disposar de temps es considera un luxe, i s’aspira a tenir-ne més, però quan se’n té no serveix per viure millor sinó per ocupar-lo
amb més activitats i ser més productiu. Des del feminisme, s’ha desenvolupat una certa literatura sobre els usos diferenciats del temps (Durán, 1998). Simbòlicament, fins i
tot s’ha teoritzat que l’organització del temps de les dones és circular, i per això no
s’acaba mai, com passa amb les feines de casa. L’exemple més recurrent per explicar-ne la circularitat és la feina de treure la pols, que així que s’acaba ja s’ha de tornar
a començar perquè en el mateix procés es van acumulant noves partícules. En canvi,
pel que fa als homes, l’organització temporal dominant és lineal, de manera que les
activitats tenen un començament i un final ben delimitats.
També s’han fet propostes alternatives al model dominant, en què el temps central és
el productiu, al qual se subordinen els temps dedicats a la cura personal, a l’ajuda i a
la comunicació amb els altres (Olmeda i Frutos, 2001). Per exemple, en lloc de tenir
més temps lliure, que de seguida s’ocuparia amb una tasca nova, es planteja l’alternativa d’apropiar-se del temps i compartir-lo en benefici de la salut i del benestar individual i col·lectiu. Una altra proposta és promoure un ús igualitari del temps, sense
especificar, però, ni els mecanismes ni els canvis necessaris per aconseguir-ho. La
taula següent presenta un esquema sobre l’organització del temps i les propostes alternatives.
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Taula 6. Gestió del temps i alternatives
Gestió del temps Temps productiu (dominant)
(ordre simbòlic)
Temps personal, de cura i domèstic (subordinats)
Organització
del temps

♀ Circular
♂ Lineal

Alternatives

Apoderar-nos del temps i compartir-lo
Promoure un ús més humà i igualitari del temps
Considerar l’ocupació familiar com a temps social

Fins ara, les institucions laborals han fet propostes encaminades a aconseguir una
gestió més eficaç dels usos del temps. Els plans d’igualtat, que a les organitzacions
de més de 250 treballadors són obligats per llei, han contribuït a desenvolupar diverses iniciatives. L’objectiu de la majoria de les propostes és la coresponsabilitat familiar
entre dones i homes, la qual cosa implica compatibilitzar les activitats laborals, familiars i personals, i això demana una reorganització temporal per part de l’empresa.
Moltes mesures s’han centrat en la flexibilitat horària, en la reducció de la jornada laboral i en una nova concepció de la feina per objectius. Les propostes de flexibilitat
horària són molt variades i van des de les més bàsiques i fàcils d’aplicar –entrades i
sortides flexibles– fins a les més complexes, com ara els horaris intensius o la jornada
comprimida. En general les reduccions horàries que s’apliquen són la feina a temps
parcial o el treball compartit. L’experiència de la feina a temps parcial ha tingut un efecte contrari a la finalitat amb la qual es va iniciar, que era contribuir al desenvolupament
laboral de les dones, ja que de fet les ha convertides en treballadores de segona o
tercera categoria. Finalment, la feina per objectius, davant de la política de la presencialitat física en el lloc de treball, sembla una alternativa prometedora i ajustada a les
necessitats actuals (per exemple, el teletreball), sempre que s’apliqui com una mesura general i no destinada exclusivament a les dones.
Per tant, és convenient ser prudents a l’hora d’implantar mesures i també controlar-ne
els efectes. Qualsevol acció ha d’anar acompanyada d’un procés d’avaluació contínua
que analitzi els resultats parcials, de manera que, en funció d’aquests resultats, s’hi
podrà incorporar les modificacions necessàries.

Síntesi i conclusions
Després d’analitzar les característiques sociolaborals dels contextos globalitzats al
començament del segle xxi, la primera conclusió és que les dones tenen un gran valor
potencial i que la societat no pot prescindir de les seves contribucions –ni ho ha de
fer– per donar resposta als canvis radicals consegüents a la revolució tecnològica. Les
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transformacions afecten gairebé tots els àmbits de la vida, però sobretot tenen repercussions en el món laboral, en el repartiment de rols i en les maneres de dinamitzar
les persones i els grups.
La complexitat creixent de l’organització del treball exigeix comportaments flexibles i
capacitat per resoldre situacions problemàtiques noves. L’estructura familiar és molt
més diversa que en èpoques anteriors i, si bé els rols de gènere no han desaparegut,
la masculinitat i la feminitat tendeixen a convergir, de manera que cada vegada més
homes i dones en comparteixen les característiques.
La concepció del lideratge també ha evolucionat cap a posicions més interactives, que
consideren que un dels valors excel·lents de la figura del líder és l’habilitat per fer partícips els membres de l’equip del procés d’elaboració i consecució d’objectius. Les
tendències dominants en les maneres transformacionals de liderar incorporen tant característiques masculines com femenines i d’altres no vinculades específicament amb
els estereotips de gènere. Per tant, el reconeixement i, sobretot, la valoració de trets
femenins en els nous perfils de lideratge col·loquen les dones en una bona posició inicial, a diferència del que passava en èpoques anteriors, en què el perfil es vinculava
exclusivament amb el rol masculí.
És veritat que els estereotips de gènere i els prejudicis persisteixen i contribueixen a
mantenir el sostre de vidre del lideratge femení. Tanmateix, la investigació només ha
aconseguit demostrar el prejudici social contra les dones líders quan conflueixen determinades circumstàncies; per exemple, mitjans professionals tradicionalment molt
masculins o organitzacions amb molt poques dones. La ideologia sexista també té un
paper decisiu en la marginació de les dones, especialment amb les manifestacions
neosexistes de to benèvol, més difícils de detectar i combatre que el sexisme hostil.
No obstant això, els canvis comportamentals i actitudinals de les persones implicades
en aquest procés han estat molt importants, però el teixit empresarial no ha evolucionat igual. Prenent «la casa» com a figura metafòrica, es pot dir que s’ha quedat petita per albergar còmodament els actors, tants i tan variats, que l’habiten. Com que les
necessitats personals i els requeriments de l’organització són nombrosos i diversos,
no n’hi ha prou d’ampliar una mica l’espai eliminant algun envà, pujant el sostre o afegint un mòdul suplementari. Per adequar la casa a les noves demandes, cal reestructurar-la completament, remodelar-la de dalt a baix, transformar-la en una de nova, més
còmoda, més àmplia i més ben airejada.
Quin significat concret té aquesta metàfora quan es refereix a l’organització sociolaboral
actual? Significa, com a mínim, que cal generar espais inclusius adaptats a les necessitats dels treballadors, a fi de potenciar el desenvolupament de les seves responsabilitats
socials i permetre, alhora, l’exercici dels drets de ciutadania i el creixement personal.
Significa, també, que s’ha de transformar la concepció del temps incorporant-hi la validesa ecològica, personal i social d’altres unitats temporals, diferents a la unitat dominant, que és el temps productiu. Finalment, també és urgent crear noves dimensions
temporals més satisfactòries, menys estressants i que permetin compatibilitzar les diverses activitats en què les dones i els homes s’impliquen en el transcurs de la vida.
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I, mentre es produeixen aquests canvis revolucionaris, convé prendre mesures, pragmàtiques, concretes i a curt termini, destinades a aconseguir la coresponsabilitat
familiar entre homes i dones, la conciliació familiar laboral i la compatibilització entre treball productiu i temps dedicat al creixement personal. La flexibilitat d’horaris,
el treball per objectius, la reducció de la jornada laboral, els horaris intensius, la jornada comprimida, el teletreball i un llarg etcètera figuren entre les propostes plantejades en els plans d’igualtat que, de mica en mica i gradualment, s’incorporen a
les empreses en un intent per adaptar els recursos humans i materials a les necessitats socials, i, en definitiva, per contribuir al desenvolupament sostenible de la humanitat.

Exercicis pràctics
Estereotips de gènere en lideratge
1. Esmenta quatre persones que coneguis personalment que siguin líders o que ocupin un lloc
d’alta responsabilitat en alguna organització. Procura que hi hagi dones i homes i que exerceixin estils de direcció diferents. Indica’n les característiques més remarcables respecte de la
seva manera d’actuar en l’exercici del seu càrrec.
2. Mira de categoritzar les característiques anteriors en masculines i femenines segons els
estereotips.
3. De totes les característiques anteriors, indica quines són les que més et defineixen.
4. Un cop finalitzat l’exercici individual, el grup de treball comença un debat.

La caixa de Pandora
1. Quins són els tres problemes que ara t’afecten més en la teva vida professional?
2. I en la teva vida familiar?
3. I en la teva vida personal?
Execució
1. Ordena les respostes de cada bloc per temes i anota’n la freqüència.
2. Debateu en grup la mena de problemes que apareixen i el significat que tenen.
3. Possibles causes i origen dels problemes.
4. Possibles vies de superació dels problemes.

Dilema. Històries de la Marina i en Marià
La meitat del grup contesta la història de la Marina i l’altra meitat la d’en Marià. Després s’han
d’analitzar comparativament les respostes.
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La Marina
La Marina treballa d’alta executiva en una multinacional coneguda. Li agrada molt la seva feina
i hi dedica molt de temps. El seu marit treballa d’administratiu en una empresa petita i té més
temps per estar a casa. Fa més de deu anys que són casats, tenen una bona relació i a casa
es respira harmonia i afecte. Viuen en una torre als afores de la ciutat i tenen prou diners per
portar una vida còmoda.
Tenen dues filles de vuit i tretze anys. La gran causa els típics problemes propis de l’edat: les
qualificacions de l’escola baixen cada trimestre i només té interès per les amigues, els xicots i les
sortides nocturnes. La seva mare no sap què fer amb ella ni com tractar-la.
Darrerament, la Marina està una mica alterada. No fa gaire va conèixer un col·lega amb qui té
una intensa i apassionada història d’amor. Aquesta relació li ha tornat l’alegria de viure. Se sent
rejovenida i feliç, encara que no pot evitar els sentiments de culpa. El seu marit, no cal dir-ho,
no en sap res. Ella no vol trencar el seu matrimoni però tampoc no vol renunciar al seu amor.
Avui ha estat un dia espantós. A primera hora, li ha telefonat el seu amant per dir-li que ho ha
explicat tot a la seva dona i que creu que el millor per a tothom seria donar per acabada la seva
aventura amorosa. Més tard, a la feina, li han comunicat una possible oportunitat professional
molt interessant que ella ja desitjava de feia temps. La novetat és que l’oportunitat comporta
viure un any o dos a Alemanya. La Marina és conscient que ni el seu marit ni les seves filles no
hi voldran anar.
Preguntes:
1. Et sembla versemblant aquesta història? Creus que avui són freqüents situacions semblants
en el nostre entorn?
2. Com creus que reaccionarà la protagonista de la història?
3. Què li aconsellaries que fes?
En Marià
En Marià treballa d’alt executiu en una multinacional coneguda. Li agrada molt la seva feina i
hi dedica molt de temps. La seva dona treballa d’administrativa en una empresa petita i té més
temps per estar a casa. Fa més de deu anys que són casats, tenen una bona relació i a casa
es respira harmonia i afecte. Viuen en una torre als afores de la ciutat i tenen prou diners per
portar una vida còmoda.
Tenen dues filles de vuit i tretze anys. La gran causa els típics problemes propis de l’edat: les
qualificacions de l’escola baixen cada trimestre i només té interès per les amigues, els xicots i
les sortides nocturnes. El seu pare no sap què fer amb ella ni com tractar-la.
Darrerament, en Marià està una mica alterat. No fa gaire va conèixer una dona amb qui té una
intensa i apassionada història d’amor. Aquesta relació li ha tornat l’alegria de viure. Se sent
rejovenit i feliç, encara que no pot evitar els sentiments de culpa. La seva dona, no cal dir-ho,
no en sap res. Ell no vol trencar el seu matrimoni però tampoc no vol renunciar al seu amor.
Avui ha estat un dia espantós. A primera hora, li ha telefonat la seva amant per dir-li que ho ha
explicat tot al seu marit i que creu que el millor per a tothom seria donar per acabada la seva
aventura amorosa. Més tard, a la feina, li han comunicat una possible oportunitat professional
molt interessant que ell ja desitjava de feia temps. La novetat és que l’oportunitat comporta
viure un any o dos a Alemanya. En Marià és conscient que ni la seva dona ni les seves filles no
hi voldran anar.
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Preguntes:
1. Et sembla versemblant aquesta història? Creus que avui són freqüents situacions semblants
en el nostre entorn?
2. Com creus que reaccionarà el protagonista de la història?
3. Què li aconsellaries que fes?

Gestió i usos del temps
1. Durant una setmana sencera, de dilluns a diumenge, pren nota de les activitats que fas cada
dia, des que et lleves fins que te’n vas a dormir, i indica el temps que dediques a cada activitat.
2. A continuació, classifica en un full el tipus d’activitat i el nombre total d’hores dedicades,
segons el criteri següent: temps productiu (dedicat a l’estudi i a l’activitat laboral), temps reproductiu (dedicat a les feines de casa i d’ajuda i cura familiar), temps de desenvolupament
personal (lleure, esport i altres activitats) i temps dedicat a necessitats bàsiques i d’higiene
(dormir, menjar, rentar-se, etc.).
3. Reflexiona sobre els teus usos del temps i pensa en altres distribucions temporals. En acabat, feu un debat en el grup sobre aquestes qüestions.

Avaluació
Escriviu una reflexió personal, entre 10 i 15 folis, sobre el tema objecte d’estudi, «lideratge i
gènere» i, en particular, sobre el significat del lideratge en la situació sociolaboral actual i els
avantatges potencials derivats de la diversitat de gènere en els equips de treball. Podeu partir
dels punts de referència següents:
– Els continguts del capítol.
– Les respostes als quatre exercicis pràctics i el debat posterior en el grup de treball.
– Bibliografia de referència:
Barberá, E. (coord.). Género y diversidad en un entorno de cambio. València: UPV, 2005.
Ramos, A. Mujeres y liderazgo. Una nueva forma de dirigir. València: UPV, 2005.
Morales, F.; Cuadrado, I. (coord.). «Monográfico: La psicología y el acceso de la mujer a la
función directiva». Revista de Psicología General y Aplicada, 57, 2, 2004.
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Polítiques públiques dels usos socials
del temps
Carme Freixa Zurita

Introducció
La irrupció del valor del temps en la realitat urbana de ciutats i municipis és un fenomen recent. Per implementar polítiques públiques que reparteixin aquest bé escadusser a causa de la centralitat del temps de treball en l’organització de la vida de les persones, les ciutats i els municipis, cal actuar amb propostes innovadores a partir d’un
profund coneixement de la realitat, és a dir, de les necessitats socials d’harmonització
saludable dels usos del temps i de les problemàtiques i desigualtats que provoca la
centralitat del temps de treball que aquestes polítiques volen eradicar.
Cal, doncs, impulsar processos d’investigació i d’anàlisi per disposar d’informació detallada sobre la realitat urbana (ciutat o municipi) i dels desequilibris i les tensions en
els usos del temps de la ciutadania, així com les noves i velles pràctiques de l’organització horària que la ciutat o el municipi han desplegat. Les transformacions en l’organització social de la vida quotidiana han repercutit en la gestió del temps quotidià i en
com es fan compatibles els temps dedicats a les diferents esferes vitals, cosa que ha
donat lloc a nous desequilibris socials que podríem resumir, a tall d’exemple, en la
creixent desincronització horària de la vida quotidiana, és a dir, la major dificultat per
fer compatibles els temps de les activitats diàries; i en la multiplicació i la diversificació dels usos del temps i la mobilitat. I no s’ha de perdre de vista l’emergència de nous
valors socials i laborals, on el temps esdevé un factor de benestar; així com les diferències en les estratègies en la gestió del temps que utilitzen dones i homes en la vida
quotidiana, que està condicionada per l’organització temporal de la seva realitat urbana i laboral. Unes condicions que tots els estudis ens mostren que discriminen les dones. En el nostre país i en altres ciutats i municipis d’Europa, ja fa anys que es va començar a treballar amb el concepte «multihorari» com a forma de democratització dels
serveis. Això permet que les persones, sigui quina sigui la seva edat o el seu horari de
treball, puguin utilitzar els equipaments i els serveis de la ciutat. Les primeres expe
riències es van dirigir, fonamentalment, a la gent jove. Les sales d’estudis nocturnes i
l’obertura dels museus i altres equipaments a les nits són algunes de les actuacions
que es van posar en marxa a la ciutat de Barcelona a final de la dècada de 1990 (programa Barcelona Bonanit), dirigides a la gent jove, i que van servir de model per a altres ciutats de l’Estat que també van iniciar programes amb objectius semblants.
Conèixer les problemàtiques que planteja a les persones la distribució dels equipaments i serveis públics i privats de la ciutat o el poble en la gestió del temps, i també
les disfuncions que aquest temps de la ciutat planteja a les persones ens ajudarà a
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planejar millor i a vertebrar el territori, incorporant-hi un nou valor, un nou dret de ciutadania: el dret a la gestió del temps, el qual ens permetrà millorar la qualitat i el ben
estar de la vida quotidiana, augmentar el desenvolupament econòmic i vetllar pel medi
ambient. Contemplar el temps com un dret de tots els ciutadans i implementar les TIC
des d’aquesta perspectiva són elements molt importants per fomentar la reducció
de despeses i canviar els temps de les ciutats i municipis, per basar-los en els temps
de les persones per aconseguir una millor redistribució dels usos socials del temps
que ens condueixi a una organització social amb més igualtat, més equitat i més benestar.
Les dades de què disposem ens indiquen que els usos socials del temps no són homo
genis. Es diferencien segons el gènere i estan determinats pel moment del cicle vital
de les persones i les responsabilitats familiars i laborals. Tots ells són factors que incideixen en la manera d’organitzar la convivència de les diverses activitats de la vida
quotidiana. I tot això depèn, en gran mesura, de la vertebració i l’ús que es fa del territori.
Sabem –els diversos estudis ens ho han posat de manifest– que homes i dones gestionen el temps de manera diferent. Les dones gestionen el seu temps simultaniejant
activitats, a causa de la problemàtica que representa que una gran majoria d’homes
encara no s’ha incorporat a la tasca de tenir cura de les persones i a l’assumpció de
la gestió de les feines domèstiques i familiars. Per a les dones això es tradueix en una
gran manca de temps personal. En tots els estudis i estadístiques, la dada es repeteix
de manera insistent: les dones tripliquen el temps que els homes dediquen a la gestió
domèstica i d’atenció a les persones.
El problema s’agreuja, en general, per a les persones que es troben en la franja d’edat
entre els 25 i els 44 anys, que són les que suporten una major càrrega de treball, especialment les dones. I és que aquest és un període del cicle vital en què les responsabilitats familiars exigeixen encara més dedicació. Una dada representativa d’aquesta situació és que a la nostra societat una quarta part de les famílies que apunten els
fills a activitats fora de l’horari escolar afirmen que ho fan per problemes de compatibilitat d’horaris. Incompatibilitat que ve donada per la centralitat del temps de treball
respecte als altres usos del temps.
Aquestes i altres disfuncions en els usos socials del temps repercuteixen en la salut
de les persones. Ben al contrari, quan la gent pot gestionar el seu temps, el ritme de
vida esdevé més saludable.
La ciutadania n’és cada vegada més conscient, i les investigacions que s’han realitzat
–impulsades bé per l’Ajuntament de Barcelona i que trobareu a la seva web, bé per
altres ciutats que pertanyen a la Xarxa de Ciutats i Municipis del Temps de les Persones impulsada per la Diputació de Barcelona, o bé per ciutats d’altres països europeus
que pertanyen o no a la Xarxa Europea de Ciutats del Temps de les Persones– assenyalen l’emergència de crear nous valors socials respecte dels usos socials del temps,
que transiten cap a una organització social més equitativa i més sensible a les necessitats de les persones.
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El valor de la proximitat és un valor emergent i en alça constant, perquè la gent té la
sensació que no pot gestionar ni tan sols el seu temps personal, en una societat en
què aquest és un bé escàs. La possibilitat d’exercir qualsevol activitat en el barri mateix, si es viu a ciutat, o en el poble, és sinònim de qualitat i benestar. I és evident que
la proximitat és major o menor segons l’entramat del territori més enllà de la ciutat o
el municipi on un visqui, que faciliti la mobilitat en una continuïtat pròxima.
Cada ciutat i cada municipi viu immers en un entramat territorial, que, si està ben teixit, permet una oferta de serveis i equipaments, tant públics com privats, molt més
diversa i especialitzada. La tendència a la descentralització, que, per diverses raons,
s’ha anat conformant entre pobles i ciutats del nostre país i a la resta d’Europa, suposa un gran canvi en l’espai de vida quotidiana de les persones. Per tant, cal repensar
la mobilitat i la conciliació entre els territoris, des de la perspectiva del temps com un
dret de les persones, perquè la localització de les activitats és clau per a la gestió del
temps personal, laboral i familiar. Hem de començar a entendre, per exemple, que les
hores punta dels transports han de tenir en compte més factors que els de l’horari laboral, entre altres qüestions perquè cada vegada hi ha més diversitat d’horaris laborals i perquè només tenint en compte la diversitat d’usos que del temps fan les persones, podrem donar-los una millor qualitat de vida.
Els horaris d’equipaments i serveis determinen la dimensió temporal que té cada activitat al llarg del dia i les estratègies de control del temps i del ritme de la vida quotidiana de les persones a la ciutat o als pobles.
A la ciutat i als pobles, quan es contemplen les dades de la convivència d’activitats
i de la seva distribució al llarg del dia, semblen bategar al ritme del temps de les persones. Però això és només un miratge, perquè el ritme de vida de la gent ve determinat pels horaris laborals. O més ben dit, pel que podríem anomenar el fals «horari laboral estàndard» que no té en compte la multiplicitat de serveis i horaris que
necessita l’estat del benestar, i que fa que les ciutats, els municipis i els teixits territorials estiguin oberts 365 dies l’any i que oblida que la implementació de les TIC,
des d’una perspectiva dels usos socials del temps, pot beneficiar la competitivitat
de les empreses i la qualitat de vida de les persones, alhora que ajuden a convertir
les nostres ciutats i municipis en llocs més amables: menys trànsit, menys pol·lució,
més tranquil·litat, més diversitat d’accessibilitat horària, esponjament de les hores
punta, etc.

Objectius
L’objectiu d’aquest capítol és ser una eina que ajudi les dones responsables polítiques
que volen desenvolupar polítiques públiques dels usos socials del temps, responent
als objectius marc de l’Institut de Formació Política de les Dones. Ens mourem, per
tant, entre interrogants i reflexions. Interrogants que sorgeixen d’una anàlisi acurada,
però sense l’extensió que necessitaríem per analitzar cadascun dels temes que sorgiran si això volgués ser un assaig. Reflexions que ens ajudaran a no caure en paranys
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que ens allunyarien dels objectius primordials d’aquestes polítiques. Paranys als quals
em referiré més endavant.
I tot plegat us donarà la base per tenir eines que us permetin implementar aquestes
polítiques tenint en compte les particularitats de cada aglomeració urbana, la perspectiva de gènere i els objectius finals de transformació i innovació social.
Els usos socials del temps ocuparan d’aquí pocs anys les agendes polítiques com una
qüestió fonamental i primordial. Per tant, els coneixements que aquí s’exposen volen
ser una eina més que tindreu al vostre abast per exercir el lideratge polític que és un
dels objectius principals de l’Institut.
Crec que és molt important, en desenvolupar aquest tema de les polítiques públiques
dels usos socials del temps, fer una sèrie de consideracions prèvies per tal d’aclarir
algunes qüestions que ajudaran a la praxis i a la implementació progressista d’aquestes polítiques.
El primer que ens ha de quedar clar és que les polítiques públiques dels usos socials
del temps tenen com a objectiu principal eradicar la centralitat del temps de treball
remunerat de l’organització del temps de vida de les persones i del temps de les ciutats. Això vol dir que hem de treballar amb un horitzó polític molt clar: considerar el
temps, la seva gestió, un nou dret de la ciutadania.
Per aconseguir aquest objectiu d’innovació social, és molt important mantenir sempre
una perspectiva holística que ens permeti analitzar, implementar i avaluar. Si la perdem, el desplegament de les polítiques públiques dels usos socials del temps s’aproparà a les polítiques de conciliació i s’allunyarà de les mesures d’usos del temps de
les persones. Cada vegada és més admès que les polítiques de conciliació són un parany per a la igualtat social entre homes i dones. En el seu substrat persisteix la creen
ça social sexista que la cura de les persones és una de les activitats derivades d’una
qualitat intrínseca etèria inherent a «ser dona». Aquest constructe social nega, al mateix temps, als homes les capacitats i la possibilitat de desenvolupar certes qualitats
i conductes inherents a les relacions interpersonals, i això va en detriment de la igualtat entre dones i homes. És més, és un dels principals constructes que conformen
l’entramat social que sustenta el sexisme.
L’objectiu final d’aquestes pàgines és esdevenir un fil conductor que faciliti la implementació de polítiques públiques d’usos socials del temps amb mesures que comencin a dibuixar les ciutats i els pobles del futur que volem. Unes ciutats i uns pobles on
les persones puguin gestionar el temps, tal com intentaré explicar-vos en format relat
al final del document.
Per tal de situar-nos en aquesta perspectiva holística del temps i els seus usos so
cials m’agradaria fer-vos, primer, unes breus consideracions.
El temps, la seva gestió, és encara avui una qüestió percebuda com a subjectiva. Les
persones en general no són conscients que, independentment de la facilitat que tingui
cadascú per autogestionar el seu temps, aquesta gestió està condicionada per diversos factors. Els principals són una cultura de l’organització del temps de treball re
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munerat que premia la presència abans que l’eficiència, el gènere, l’edat i la classe
social.
La cultura d’organització del temps de treball remunerat condiciona la construcció del
temps de les ciutats i dels entramats metropolitans. Per tant, el temps de les persones, la seva gestió, està condicionat per la seva ordenació en l’àmbit públic.
La gestió del temps no pertany a l’àmbit privat strictu sensu. Ara bé, paradoxalment,
els valors i les actituds socials estan construïts al voltant de la creença que el temps
de treball remunerat és l’eix «natural» d’ordenació de la vida i que la gestió del temps és
una qüestió d’aptituds personals.
Les persones, en general, quan parlen de temps, es refereixen al temps lliure, donant
per fet que la resta del temps el tenen expropiat de forma «natural» pels horaris de feina –organitzats de manera vuitcentista, atès que prima la presència en lloc de l’efi
ciència– i per les càrregues addicionals derivades de l’atenció de les persones i el
manteniment de la intendència de la vida quotidiana en el cas de les dones.
El cicle vital és un factor molt important en l’organització dels usos del temps i en la
percepció que es té de disponibilitat i autogestió del temps. El cicle vital determina variables relacionades amb responsabilitats més enllà de l’àmbit laboral remunerat i que
estan directament relacionades amb les d’igualtats des d’una perspectiva de gènere.
La cura de les persones en les regles sexistes del joc social no és una activitat, és una
qualitat inherent a les dones. No hi ha, per tant, una coresponsabilització clara dels
estats en l’assumpció de la cura mitjançant serveis de proximitat accessibles a tothom
i de qualitat.
No hi ha un aprofitament general en la societat de les TIC al servei del temps de les
persones i de la competitivitat de les empreses. És a dir, no es dissenya l’organització
del temps de les ciutats i del temps de treball remunerat, i del no remunerat fins i tot,
a partir de la implementació de les TIC.
Les dades de diferents estudis arreu de l’Estat espanyol i de diversos països d’Europa
posen de manifest la necessitat urgent d’implementació de polítiques que facin accions positives envers la incorporació dels homes a l’àmbit de la vida quotidiana que
inclou tots els treballs relatius a l’organització de les prioritats del dia a dia, la cura de
les persones, la reproducció, etc., per tal de canviar la centralitat del temps de treball
remunerat.
Els estudis de salut –als quals em referiré més endavant– posen de relleu la importància per a la salut física i psíquica de les persones del factor «sentir que es controla el
temps». Des d’aquestes polítiques cal atendre i posar l’accent en els ritmes circadiaris
de les persones que es descriuen des de la biologia i la psicologia. Ritmes que sovint
no coincideixen amb els ritmes dels horaris socials i que estant molt lligats a la creativitat i la disponibilitat intel·lectual.
La perspectiva de gènere és un dels eixos principals per desenvolupar polítiques públiques dels usos socials del temps. No tenir-la condueix a paranys i pot produir que
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s’implementin mesures que tinguin un efecte bumerang en relació amb les dones i la
igualtat i l’equitat en la repartició del temps entre homes i dones.

El temps, el nou patró or
Les estadístiques ens mostren –en termes de redistribució equitativa i paritària del
temps– una societat on encara falta molt per fer en els temes que afecten la cohesió
social, l’equitat a la salut i, en definitiva, l’augment del benestar personal i social. La
manca de temps i la percepció subjectiva de poc control del temps comporten a la
societat moltes despeses, que cada vegada es fan més paleses des d’una perspectiva econòmica strictu sensu. Problemes d’absentisme laboral, de salut, etc. Així doncs,
el temps, els seus usos socials, comencen a estar, per diferents raons, presents a les
agendes polítiques. Fins i tot una comissió de persones expertes dirigides pel premi
Nobel d’Economia Joseph Stiglitz va fer recomanacions al Govern francès del conservador Sarkozy. Stiglitz ha presentat un informe de revisió del PIB on es recomana entre altres variacions la d’incloure nous indicadors com el treball domèstic i la disponibilitat de temps lliure. L’informe ha interessat l’OCDE, que, a final del 2009, va
manifestar la voluntat d’iniciar un debat sobre el sistema de riquesa dels països.
Això representa un abans i un després en el tema dels usos socials del temps. Per
què? Perquè per primera vegada es comença a perfilar que les idees progressistes i
feministes respecte als usos socials del temps comencen a estar presents en l’àmbit
conservador i sense perspectiva de gènere. J. Stiglitz proposa desplaçar el centre de
gravetat del nostre aparell estadístic d’un sistema de mesura que privilegia la producció a un sistema orientat a la mesura del benestar de les generacions actuals i futures.
La comissió, que està formada entre altres personalitats per premis Nobel com Amartya
Sen, propugna complementar el PIB amb indicadors que mesurin les rendes i els consums de les llars, el patrimoni, les activitats no mercantils, el temps lliure, l’educació,
la sanitat, el medi ambient, les desigualtats socials, la sostenibilitat, la percepció qualitativa de la ciutadania, etc.
Estem, doncs, davant un incipient canvi de percepcions i actituds socials. El canvi, per
exemple, que implica que, des de la filosofia, Daniel Innenarity, i altres persones representades principalment pels plantejaments filosòfics italians, es plantegi que el
temps és el nou patró or.
Abans es deia que qui tenia la informació tenia el poder, avui sabem que només qui té
temps té la capacitat de tenir informació. I el que és més important, té la capacitat de
cuidar-se i cuidar i d’exercir els seus drets de ciutadania. Estem, doncs, davant d’una
de les raons fonamentals per entendre la necessitat social i política de desenvolupar
i implementar el que hem anomenat polítiques públiques dels usos socials del temps.
En democràcia, les polítiques progressistes estan encaminades a repartir de forma
equitativa i, també, avui exigim paritària, els béns escassos per tal de garantir els drets
de les persones i el seu benestar físic i psíquic. El temps és un bé escàs en una so
cietat que es basa, encara, en una organització social de final del segle xix que ha ex-
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perimentat grans canvis. Una societat on les dones neixen amb el temps expropiat,
com diu la sociòloga María Ángeles Durán i, jo hi afegeixo, molt masculinitzat en el seu
àmbit públic professional.

Per què el temps és el nou patró or?
Perquè avui podem dir sense embuts –després de veure les dades de les problemàtiques a què dóna lloc la vivència de l’escassetat de temps i la centralitat del temps de
treball basat amb la presència– que qui te la gestió del temps té el poder.
El poder d’una sèrie de qüestions relacionades amb el benestar i l’equilibri psicològic
com ara:
– Cuidar la seva salut.
– Tenir temps propi.
– Tenir temps per relacionar-se amb les altres persones.
– Tenir temps per cuidar.
– Tenir temps per reciclar-se.
– Tenir temps per estimar.
– Tenir temps per ampliar coneixements i sabers.
– Tenir temps per dedicar a la comunitat.
I el que és més important, «té el poder de distribuir el temps segons les seves necessitats i desitjos i les necessitats i desitjos de les persones amb qui s’interrelaciona».
Tot això són elements que permeten a les persones posicionar-se socialment.
Tampoc no hem de perdre de vista, en desenvolupar les polítiques dels usos socials
del temps, que el temps és un factor equilibrador de les relacions interpersonals, qüestió molt important en relació amb el foment de la cohesió social en les ciutats i municipis, perquè la vivència del control del temps és un factor de foment del civisme. És
molt important que les criatures tinguin des de ben petites moments en què s’hagin
de gestionar el temps. Els nens i nenes no poden tenir totes les hores del dia plenes
d’activitats. Això fa que en l’època de la preadolescència siguin persones que no hagin après a gestionar el temps ni hagin desenvolupat la capacitat de crear. Diferents
investigacions psicològiques mostren com l’avorriment és el germen de la creativitat
per molt paradoxal que pugui semblar.

Com és avui l’organització social del temps?
És una organització sexista, condicionada per la cultura d’organització del temps de
treball remunerat. Una organització que condiciona el temps de les ciutats. Una organització que premia la presència en lloc de l’eficiència i que té com a motor de funcionament la doble i triple jornada de les dones.
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La perspectiva de gènere i els usos socials del temps
Des dels llunyans anys vuitanta del segle passat, en què en el Partit Comunista Italià
es va iniciar un moviment en el qual les dones marcaven el temps, passant per la llei
del temps i els horaris a què va donar lloc a Itàlia, així com els estudis que ens mostren les dones com a malabaristes del temps, fins avui han canviat moltes coses menys
la redistribució sexista del temps.
Qualsevol estadística ens mostra la contundència d’unes dades que ens fan explícit
com en el transcurs de deu anys l’augment de temps que els homes empren en les
tasques relacionades amb l’àmbit privat de les persones (cura de la gent gran i dels
nens, manteniment, etc.) ha estat de tres graus. Les dones continuen dedicant quasi
el doble de temps que els homes a les tasques familiars. Les dones continuen dedicant cinc vegades més temps que els homes a les tasques de la llar. En el grup d’edat
situat entre els 30 i els 44 anys és on es troben les diferències més grans perquè és
el grup on el problema de la no-incorporació dels homes a les tasques derivades del
manteniment de la vida domèstica i de la cura familiar està més arrelat.
En tots els estudis amb perspectiva de gènere per saber la persistència de les des
igualtats entre homes i dones respecte dels usos del temps s’empren cinc indicadors:
igualtat social, qualitat de vida, autonomia personal, treball domèstic i productivitat.
Aquests indicadors es basen en la mitjana de temps diari dedicat per homes i dones
a cinc variables: necessitats personals, treball domèstic, educació, temps lliure i temps
remunerat.13

Com s’analitzen les problemàtiques actuals del valor temps?
Una reflexió personal des de la perspectiva feminista
Deixant de banda els estudis amb perspectiva de gènere, el cert és que moltes de les
anàlisis es fan, en general, des d’una perspectiva sexista. Fins i tot, sovint hi ha escrits
feministes que cauen en el parany de les regles sexistes del joc social i descriuen
aquests problemes amb una frase que hauríem d’eradicar del nostre vocabulari, o més
ben dit, amb un concepte que distorsiona la història de les dones al llarg dels segles.
Es parla de «la incorporació massiva de les dones al món laboral» abans de començar a desgranar totes les problemàtiques a les quals dóna lloc aquest esdeveniment.
En primer lloc, aquest concepte posa l’accent, com sempre, a culpabilitzar les dones.
Parteix del constructe sexista segons el qual les dones han abandonat les seves funcions «naturals», concepte que, des de perspectives conservadores, s’ha emprat per
parlar de conciliació, impulsant propostes que aparten les dones de la seva projecció
professional i que mantenen les discriminacions entre dones i homes en la repartició
de tasques en la vida quotidiana.

13. «Usos del tiempo, estereotipos, valores y actitudes», Col·lecció «Estudios», Instituto de la Mujer, 2007.
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Segons un estudi sobre la incorporació dels homes a la feina domèstica, inclòs en el
número 10 de la revista Panorama Social, editada per la Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas), els homes «deixen de fer-se els mandrosos a casa». En aquest
sentit –i segons va explicar Teresa Jurado, una de les autores de l’estudi i professora
de sociologia a la UNED–, cuinar o netejar són tasques que els costen més de fer,
mentre que les feines «exteriors», com fer la compra, són «més agradables» per a ells
i estan més predisposats a fer-les.
En referència a un estudi de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del 2003, Jurado va
indicar que els homes d’entre 25 i 29 anys que conviuen amb les seves parelles dediquen al dia 1 hora i 55 minuts com a màxim a les tasques de la llar, mentre que elles
hi dediquen 3 hores i 47 minuts.
La investigadora assenyala que com més alt és el nivell d’ingressos de la dona, més
igualitari és el repartiment de les tasques rutinàries de la llar, però també és més gran
el recurs al servei domèstic. Així, va subratllar que, en disposar d’una treballadora de
la llar, els homes fan més coses a casa seva, però també perquè les que queden pendents de fer «són més còmodes».
Segons Adecco, la crisi no tan sols està provocant canvis en el mercat laboral, sinó
també en la societat, i prova d’això és el paper que hi estan adoptant les dones. En un
escenari en el qual moltes economies domèstiques fan aigües, sembla que la dona
s’està erigint com la figura més activa de la societat. Mentre que 100.000 mestresses
de casa han sortit dels seus habitatges per anar buscar feina l’any 2009, 42.000 homes han tornat a casa seva per dedicar-se a les tasques de la llar.
En segon lloc, les dones sempre han treballat. Les dones al llarg dels segles han estat mainaderes, planxadores, cuineres, majordones, bugaderes, cosidores, dides,
modistes, caseres, treballadores als hospitals, a les fàbriques, etc. És a dir, sempre
han estat en el mercat laboral. El problema és que la seva feina era invisible socialment i formava part del treball sense consideració social ni professional. Així doncs,
quan analitzem les problemàtiques socials del temps no hem de perdre de vista
aquest enfocament i tindrem una perspectiva molt diferent. Una perspectiva holística que ens permetrà veure que les problemàtiques es donen per dos factors que col·
lideixen.
Les dones al llarg del segle xx s’incorporen al treball remunerat amb projecció social
i professional. Els homes, contràriament, no s’incorporen a les tasques de l’àmbit privat derivades del manteniment de la vida quotidiana i la cura de les persones. És el
que algunes economistes, des de fa uns anys, volen que s’anomeni «taxa d’absentisme masculí a la llar». A partir d’aquí podrem analitzar d’una manera molt més acurada
les problemàtiques en els usos socials del temps en les aglomeracions urbanes. I des
d’aquesta perspectiva farem un petit repàs del que podríem anomenar «lladres del
temps».
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Qui ens roba els usos del temps?
Hi ha una sèrie de conceptes que conformen l’entramat dels valors socials que donen
lloc al repartiment sexista dels temps. M’agradaria assenyalar-ne els principals:
– Les regles sexistes del joc social.
– Les actituds sexistes socials respecte del rol home/dona.
– La projecció social masculinitzada.
– La consideració del temps laboral com a eix d’organització social i de la vida personal.
– El disseny sexista de les ciutats.
– La conciliació i les mesures que se’n desprenen. Moltes són un veritable efecte bumerang per a les dones i la seva projecció professional i social.
– La mística de la feminitat que arriba a considerar alguns trets de caràcter i conductes com a pròpies i exclusives de les dones, i incapacita els homes per desenvolupar-les.
– La consideració de la gestió del temps com una problemàtica de les dones.
– La consideració de les tasques comunitàries de funcionament quotidià adscrites al
grup social dona.
– La utilització de les TIC al servei del temps de treball.
– El mite de l’«horari europeu» (tothom a les cinc de la tarda a casa) i l’horari estàndard (tothom treballa entre les set del matí i les tres de la tarda.)
Tots aquests conceptes conformen l’organització sexista del temps que discrimina les
dones i comporta que els homes no puguin exercir altres models de masculinitat.

Exercici 1
A partir d’aquesta notícia «La crisis obliga a los hombres a convertirse en amos de casa», accessible a: http://www.finanzas.com/noticias/empleo/2010-03-01/252335_crisis-obliga-hombres-convetirse-amos.html, fes una anàlisi des d’una perspectiva de polítiques públiques
d’usos socials del temps.
– Creus que la crisi afecta menys el treball de les dones?
– És en realitat aquest panorama un canvi social o circumstancial?
– Quins treballs ocupen moltes d’aquestes dones aparentment menys afectades per l’atur?
– Quines són les condicions laborals que fan que aparentment l’atur afecti menys les dones?
– És un canvi real el repartiment social dels usos del temps entre dones i homes?
– Quines circumstàncies s’haurien de donar perquè es consolidessin els canvis aparents?
Digues cinc mesures d’usos del temps que haurien de canviar en el temps de les ciutats i de
l’organització social del temps de treball, encara que no sàpigues com s’haurien de fer per tal
que es produís una consolidació d’aquest suposat canvi en el repartiment dels usos del temps.
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Per què són necessàries les polítiques públiques dels usos
socials del temps?
Abans d’explicar i definir aquestes polítiques i endinsar-nos en com i què podem implementar en ciutats i municipis, i en quins àmbits hem d’intervenir per modificar l’organització social del temps, és important enumerar, encara que sigui de forma somera, una sèrie de qüestions que escenifiquen la necessitat de desenvolupar, per part
dels diferents nivells de l’Administració –estatal, autonòmica i municipal– les polítiques
públiques dels usos socials del temps. Aquesta enumeració de les qüestions es basa
en la compareixença d’Imma Moraleda, regidora dels usos del temps de la ciutat de
Barcelona, a la comissió del Congrés dels Diputats que estudiava fer recomanacions
en els temes relacionats amb els horaris i el temps de les persones.
a) Les dades confirmen, de manera fefaent, com el temps de les persones queda considerablement reduït per la centralitat de l’organització del temps de treball. En l’escenari actual, la cultura de la presència en l’organització del temps de treball condiciona
el temps que es pot dedicar a les tasques domèstiques i a la cura de les persones, i redueix el temps personal amb una gran diferència entre gèneres. Sabem –perquè tots
els estudis estadístics ens ho confirmen –que les dones, tal com diu la sociòloga María Ángeles Durán, neixen amb el temps «expropiat» perquè els homes s’apropien del
seu temps, en no assumir les tasques de tenir cura de les persones ni les feines domèstiques. Segons l’enquesta de població activa de l’Instituto Nacional de Empleo
(INE), amb dades difoses el 21 de maig de 2006:
– La meitat dels pares que treballen confia la cura dels fills menors de 15 anys a la
mare (el 50,13%). Una dada que es reflecteix en l’estudi europeu de la «Generació
Ambició», que esmentaré i explicaré amb més profunditat més endavant.
– Només 11 de cada 100 dones amb una feina remunerada fan el mateix amb el marit (11,7%).
– Hi ha 2,8 milions de persones cuidadores, de les quals 1,8 milions són dones.
Més enllà de les diferències de gènere i les problemàtiques que totes les enquestes i
estudis posen de manifest des de fa anys, hi ha una dada al nostre país que es manté
sempre en la mateixa proporció, independentment de la població d’on s’obtingui: el
temps que les dones dediquen a la feina domèstica no remunerada triplica el temps que
hi dediquen els homes. (A Barcelona, per exemple, aquest temps se situa en 22 hores/
setmana les dones, mentre que els homes només hi dediquen 6,51 hores/setmana.)
b) Les síndromes i les problemàtiques derivades de l’estrès i l’ansietat són preocupants. Les dades dels estudis de salut ens indiquen que les persones no senten com
a pròpia la gestió del temps. Perquè quan parlem només d’horaris passa que, tal com
van posar de manifest diverses persones expertes en el Congrés Internacional sobre
els Usos del Temps, celebrat a Barcelona al maig del 2006, no es tenen en compte
aspectes tan importants per a la salut com els ritmes circadiaris de les persones o les
hores de llum de cada país, ni el fet que l’estat del benestar comporta més diversitat
d’horaris. Quan es parla estrictament d’horaris i de reorganitzar-los es continua col·
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locant el treball i els seus horaris al centre de la nostra vida, cosa que, a més de contribuir a la sensació de poc control sobre la gestió del temps i a l’escassetat del temps
considerat personal, reforça el concepte social que l’organització del temps pertany
a l’àmbit personal. I, per suposat, contribueix a reforçar els desequilibris i les desigualtats entre homes i dones.
Lucía Artacoz explica, en diversos estudis sobre la salut laboral i el gènere, que compaginar vida laboral i familiar té un important cost per a les dones –però no per als
homes– en termes de salut, que es fa evident no solament en indicadors de salut física i conductes relacionades amb la salut, sinó també en indicadors de benestar psicològic. La prevalença dels símptomes psicosomàtics: mal de cap, dormir malament,
sensació contínua de cansament, tensió, irritabilitat, etc., és sempre major en les dones; per exemple, segons dades extretes de l’estudi sobre l’estrès a la societat de canvi, fet per Lucía Altarcoz juntament amb altres experts, el 21,3% de les dones diuen
que pateixen sovint mal de cap davant de només el 10% dels homes.
Les autores ens mostren que és important tenir en compte que l’impacte negatiu en
la salut originada per la compaginació de la vida laboral i familiar es limita fonamentalment a les treballadores de classes socials més desfavorides. Des del punt de vista sanitari, s’ha de destacar que les conductes saludables, com la pràctica d’exercici
físic en el temps lliure o dormir un nombre suficient d’hores, es veuen limitades per la
sobrecàrrega i les dificultats que suposa compaginar vida laboral i familiar. Podria dirse que aquestes dones «financen» la conciliació amb la seva pròpia salut. Aquestes
dades qüestionen, a més, les polítiques de conciliació o de famílies nombroses basades en beneficis econòmics fixos que no tenen en compte la situació econòmica
de la unitat familiar. I, per descomptat, tot això es veu corregit i augmentat, quan s’estudia la situació de les dones responsables de llars monoparentals. Sobretot és recomanable veure les consideracions i les dades que es posen de relleu en el treball
sobre gènere, treball i salut a Espanya, elaborat també per les autores abans esmentades.
Al nostre país, amb l’arribada de la democràcia, es produeix la incorporació ràpida i
massiva de les dones als llocs de treball remunerat i amb projecció professional, mentre que, per contra, els homes no s’incorporen a la tasca de tenir cura de les persones
ni d’assumpció de les feines domèstiques. La problemàtica de la no-incorporació dels
homes a les tasques de l’àmbit privat (taxa d’absentisme masculí a la llar) comporta
una discriminació en l’ús del temps que es produeix quan el temps de treball se situa
en l’eix de l’organització del temps de les persones, i fa que es produeixin, a més de
les problemàtiques de salut, situacions de baixa natalitat, atès que les dones han entès la importància de l’autonomia econòmica per a la consolidació dels seus drets i de
la paritat. Tot acompanyat de l’absència del que anomenem el quart pilar de l’estat del
benestar, és a dir, una manca de serveis que afavoreixin, a més, la paritat, cosa que
ha estat un factor d’influència decisiva perquè s’hagi produït la baixa natalitat. L’índex
de natalitat és d’1,34 fills/filles per dona el 2005, i el 1996 era d’1,16, mentre que l’índex de fecunditat a la Unió Europea és d’1,5 fills/filles per dona, segons dades de l’INE
de 2006 del moviment natural de la població.
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c) Un altre dels canvis socials que ha contribuït a la percepció del temps com un factor no controlable ha estat la irrupció de les TIC. Perquè aquestes tecnologies van
acompanyades, encara, d’uns valors de cultura empresarial que prioritzen la presència física en el lloc de treball com a factor d’eficiència, en comptes de prevaler la consecució d’uns objectius. Una dada que evidencia aquest valor tan present a la cultura
empresarial d’organització dels temps de treball és que al nostre país el personal directiu treballa una mitjana de 52 hores setmanals, dada molt per damunt de països
com Japó, que té tan profundament arrelat el valor del treball. A casa nostra, actualment, estem començant a veure els primers exemples de com si aquestes tecnologies
es posen al servei del temps de les persones poden comportar l’estalvi de treball, de
desplaçaments i, per tant, l’augment dels beneficis per a les empreses, ja que poden
estalviar despeses de viatges, desplaçaments, reunions, etc. I el que és més important, no fer estalvi de recursos en capital humà. En definitiva, fomentar la competitivitat de les empreses i el benestar de les persones. Algunes d’aquestes empreses formen part de la xarxa d’empreses en NUST que impulsa la Regidoria dels Nous Usos
Socials del Temps de l’Ajuntament de Barcelona, així com la xarxa que des de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya es va començar a impulsar a final del
2009 arreu del territori, seguint el model impulsat per l’Ajuntament de Barcelona.
d) Els estudis que s’han dut a terme en diverses ciutats i àrees metropolitanes ens
mostren l’evolució en l’ús del temps que s’ha produït juntament amb els diferents canvis socials, així com també els decalatges que s’originen en mantenir-se la centralitat
d’uns horaris suposadament estàndards immunes als canvis socials en l’organització
de la vida quotidiana i les relacions interpersonals. L’estudi creuat de les dades des de
la perspectiva dels usos del temps mostra com la gestió del temps no és una qüestió
privada. Així, des d’aquesta perspectiva, veiem com el temps de les persones i de les
ciutats està associat i condicionat per l’organització del temps de treball. Les tendències ens reafirmen en el fet que les ciutats no estan pensades des del temps de les
persones. El seu urbanisme i la planificació de serveis, públics i privats, des del transport fins als centres d’informació i de gestions, passant pels diferents serveis tècnics
d’assistència, estan concebuts des de la perspectiva de l’organització social del temps
del segle xix, o bé de la primera meitat del segle xx. Tal com podreu observar en els
estudis de tendències que l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans ha realitzat per
encàrrec de la Regidoria dels Nous Usos Socials del Temps de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres com la Diputació de Barcelona. Abasta des de l’any 1985 fins al 2007
i els podreu trobar referenciats en el recull bibliogràfic.
e) Tal com va posar de manifest l’estudi El mercat de treball nocturn a Barcelona, rea
litzat per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona el 2003 per un equip de la Universitat
Autònoma i Barcelona Activa, hi ha molta gent, homes i dones, que treballen en horaris no estàndards al servei de l’estat del benestar. Aquesta tipologia d’estudi s’ha fet
també a altres dues ciutats d’Europa i a alguna dels Estats Units. Us comento algunes
de les principals dades de l’estudi perquè poden ser extrapolables a qualsevol conurbació. L’estudi es va fer l’any 2003. Les persones que treballaven en aquests moments
en horaris no estàndards eren 55.000, un contingent superior als que treballaven, aleshores, al sector de la construcció (47.000 persones) i al sector financer (bancs, caixes
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i assegurances) (44.000 persones). És important ressenyar que d’aquest contingent
de persones, el 26% treballava en el sector de l’hostaleria, el 18% en la sanitat, el 14%
en transports i comunicacions, l’11% en la indústria i el 10% en els serveis recreatius.
Tot això ens situa en un escenari on l’estat del benestar depèn també del fet que moltes persones treballin en horaris no estàndards en qualsevol ciutat o municipi. Des de
les experiències de càrrega i descàrrega silenciosa nocturna de mercaderies que comporten un major esponjament del tràfic diürn, una disminució dels problemes d’aparcament, una major puntualitat en l’abastament de productes, etc., fins a l’evidència
que la seguretat, la neteja dels carrers, la sanitat, el control de l’enllumenat, etc., són
alguns dels àmbits en què en qualsevol ciutat o municipi del món trobarem gent treballant al llarg de les vint-i-quatre hores, en diferents trams horaris, per tal que la qualitat de vida de les persones estigui assegurada. Així doncs, contra la percepció que
comença a instal·lar-se en el nostre país que a la resta d’Europa les persones només
treballen fins a les cinc de la tarda, la realitat és que les ciutats i els pobles funcionen
vint-i-quatre sobre vint-i-quatre hores els 365 dies de l’any. Una ciutat com París, per
exemple, té una de cada tres persones assalariades treballant en horaris no estàndard.
La diferència rau en el fet que a Catalunya les jornades són extensives en comptes
d’intensives, és a dir, no estan concentrades en una sola part del dia. Un cop més,
trobem aquí efectes d’una cultura empresarial que continua donant prioritat a la presència en comptes de la consecució d’objectius, és a dir, fa prevaler l’eficiència i l’auto
gestió del temps amb la implementació de les TIC.
Així doncs, quan s’entén el temps i la seva gestió com un dret de les persones i es
fa prevaler el treball per objectius, les polítiques per harmonitzar el temps familiar,
laboral i personal es contemplen com, per exemple, a Holanda, on, ara fa sis anys,
es va aprovar una llei que regulava els horaris laborals i que permet escollir a les persones que treballen la quantitat d’hores que volen treballar. Permet treballar tres o
quatre dies a la setmana, o permet també treballar sis hores diàries. I, el més significatiu és que, tot i que el salari disminueix, les diferències quant al rendiment no són
significatives: treballar tres dies a la setmana només suposa 200 € menys al mes del
salari.
Aquestes són algunes de les raons i fets pels quals creiem que s’ha de pensar més
enllà dels horaris. En la mesura del possible, les administracions tenim l’obligació
d’avançar-nos a les necessitats de les persones. En aquests moments sabem que el
temps, el seu ús i la seva gestió estan mal distribuïts. Hem de situar el temps de les
persones en el centre d’un nou model d’articulació social. Hem de pensar en termes
de desenvolupar polítiques públiques dels nous usos socials del temps per tal de treballar perquè dones i homes tinguin un major grau de benestar, i aconseguir al mateix
temps un major grau de desenvolupament econòmic i social.

Què són les polítiques públiques dels usos socials del temps?
Les polítiques públiques dels usos socials del temps són polítiques d’innovació social,
amb perspectiva de gènere, i que, igual que els corrents d’anàlisi social i de pensa-
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ment feministes, cerquen l’equitat entre les persones, entre dones i homes. Volen promoure canvis en l’organització social. Uns canvis que es fonamenten a eradicar la centralitat del temps de treball com a eix d’organització social i de la vida de les persones
per tal que el temps deixi de tenir un repartiment sexista. Intervenen, per tant, en l’organització del temps de treball i del temps de la ciutat.
Dit això, també és important remarcar el que no són, és a dir, les diferències amb el
que s’ha anomenat la racionalització dels horaris i la conciliació familiar.
Per què diem que són polítiques d’innovació social?
Perquè posen l’accent en un canvi social fonamental: la construcció del temps social
ha de deixar de tenir com a eix l’organització del temps de treball remunerat.

Com podem definir les polítiques públiques dels usos socials del temps
a partir dels àmbits en els quals incideixen?
Polítiques de proximitat
Les polítiques públiques dels nous usos socials del temps són polítiques de proximitat. Les accions que es desenvolupen tenen a veure amb la vida quotidiana de les persones. Un dels seus principals objectius és millorar la vida quotidiana, la qual cosa
s’aconsegueix treballant per reorganitzar la ciutat o el municipi, els seus equipaments
i els seus serveis, per tal que s’adaptin a les noves necessitats de les persones provocades per una nova organització social, definida entre altres factors per un desenvolupament diferent dels rols tradicionals que el feminisme va posar en qüestió des
de mitjan segle xix.
Nova organització social. Nous valors, nous serveis
El que ens mostren moltes de les necessitats que tenen les persones en la seva vida
quotidiana és que cal crear una nova organització social basada en el temps de les
persones, en el seu nou dret de ciutadania: la gestió pròpia dels diferents usos del
temps. Considerar aquesta qüestió un dret de ciutadania és el que promourà una organització dels usos socials del temps més saludable per a tothom.
Els estudis que s’han fet al llarg de sis anys a les ciutats i els pobles on s’han posat en
marxa polítiques públiques dels usos socials del temps, com ara Barcelona i altres
ciutats de la província i d’arreu del territori de l’Estat i ciutats europees (Lió, Torí, Cremo
na, Saint Denis, París, etc.), així com els que s’han realitzat a diferents universitats europees, ens mostren que una gran part del que hem anomenat noves necessitats de
les persones té el seu origen en una organització social que fa del temps de treball el
seu eix. Aquest model, que no s’adequa a la vida quotidiana de les persones, comporta moltes necessitats i, fins i tot, problemàtiques de salut a moltes persones. També
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dibuixa models de ciutat i municipis on algunes de les problemàtiques, el trànsit, les
entrades i sortides de la població a les hores punta, etc., són producte d’aquesta antiga organització social basada en el temps de treball d’una banda i, d’una altra, en
una expropiació del temps de les dones al servei de la projecció social i professional
dels homes. Això construeix una societat poc paritària per la manca d’incorporació dels
homes als treballs relacionats amb l’organització de la vida quotidiana.
Les polítiques públiques dels usos socials del temps desenvolupen accions basades
en el reconeixement, tal com queda palès a la llei d’igualtat, que les persones tenen
dret a gestionar el seu temps. Aquest principi bàsic conforma i orienta les accions i
bones pràctiques que es desenvolupen perquè algunes d’aquestes necessitats que
les persones tenen avui, en intentar adaptar la seva vida quotidiana al temps de treball, puguin desaparèixer.
També aquest principi bàsic comporta accions que ajuden a solucionar alguns dels
problemes de la ciutat derivats d’uns horaris que no tenen en compte la vida quotidia
na de la gent ni l’aplicació de les TIC al servei del seu temps i de la rendibilitat i competitivitat de les empreses.
Polítiques de cohesió social i de paritat entre homes i dones
Tots els estudis mostren com la gestió del temps en l’organització sexista de la socie
tat és un factor de discriminació respecte de les dones. Però és també, tal com està
estructurat l’actual estat del benestar, un factor de discriminació per a les persones
soles, les que tenen cura d’altres, les immigrants i les persones amb un poder econòmic
que no els permet resoldre necessitats de la vida quotidiana en el mercat de serveis.
Unes qüestions que tenen molt a veure amb la cohesió social, que des de la perspectiva de gènere d’aquestes polítiques s’assoleix canviant la distribució i l’organització sexista dels usos socials del temps.
Des de les polítiques públiques dels usos socials del temps s’entén conciliar, harmonitzar i equilibrar els usos del temps com una forma més de promoure una societat
més paritària i amb més cohesió social. Objectius que podrem assolir mitjançant accions que facin més equilibrat el temps de les famílies, de les persones que cuiden.
Algunes d’aquestes accions haurien de ser activitats compartides o bé que afavorissin
un ús cívic de l’espai públic, com convertir l’escola en un centre social i d’equipaments
obert a tot el barri fora dels horaris lectius, l’obertura de patis com una plaça a prop
de casa o el tancament de carrers per a activitats compartides, simultànies o intergeneracionals, l’ús compartit d’espais, les TIC a l’abast de tothom mitjançant la diversificació de l’accés públic a Internet, etc. Així com afavorir la implementació de mesures
de noves formes d’organització del temps de treball o, fins i tot, la ubicació en el planejament urbanístic dels serveis i equipaments en clau del temps de les persones. És
evident, però, que tot això no s’aconseguirà si no es posen en marxa mesures d’acció
positiva envers els homes i es col·labora amb els grups i les associacions d’homes per
a la igualtat i/o que es defineixen com a feministes.
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Resposta als problemes quotidians de la gent
Totes les accions que es desenvolupin i implementin amb les polítiques públiques dels
usos socials del temps han d’estar enfocades a fer front a la necessitat, cada vegada
més evident, de reconèixer el temps de les persones com a dimensió clau per millorar
el benestar quotidià de la ciutadania, adequant i/o oferint nous recursos i serveis que
responguin a les necessitats del dia a dia de la gent sense perdre de vista, però, la
perspectiva holística de canviar la centralitat del temps de treball pel temps de les persones. Perdre aquesta perspectiva pot fer que les polítiques dels usos socials del
temps actuïn com a mesures de conciliació familiar i reforcin la cultura vigent de l’organització del temps de treball.
Complement de l’estat del benestar
Les accions que amb aquestes polítiques NUST es despleguen suposen una oportunitat per superar el paper assistencial tradicional de les polítiques de benestar, en permetre, pel seu caire d’universalitat, afavorir el benestar de tothom.
Instrument per millorar la cohesió territorial
El temps és un bé escàs que adquireix, com a recurs individual i col·lectiu, un valor
que pot generar, en funció de la seva disponibilitat, dificultats socials. Les polítiques
del temps i les actuacions que se’n desprenen afavoreixen, des de la proximitat dels
serveis, que tothom, i en especial les famílies i les persones soles i/o amb més dificultats, pugui fer compatible el seu temps personal, familiar i laboral fins a arribar a l’auto
gestió dels usos del temps.
Posar a l’abast de tothom serveis i equipaments vol dir que persones del barri o l’entorn que no coincideixen en altres àmbits tinguin l’oportunitat de relacionar-se, qüestió molt important respecte a les persones nouvingudes.
Són, per tant, polítiques d’innovació que ens faciliten construir un futur millor per als
nostres municipis, per a les persones. Són les polítiques que ens permeten mostrar a
la gent que podem fer una nova revolució social. Una revolució pacífica que ens porti
a unes societats més paritàries, més equitatives, amb més oportunitats i amb més ben
estar per a tothom.
Així doncs, podem dir que amb aquestes polítiques volem, en una primera aproximació:
1. Fomentar una repartició més equilibrada del temps entre homes i dones.
2. Donar valor al temps personal i familiar.
3. Afavorir que es valori l’eficiència en lloc de la presència en l’àmbit laboral.
4. Fomentar l’organització del treball per objectius en el món laboral.
5. Afavorir plans d’implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació al
servei de la competitivitat de les empreses i de les necessitats de temps de les persones.
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6. Repensar els horaris i els serveis de les nostres ciutats per tal d’afavorir un ús del
temps més racional.
7. Donar suport a les famílies dissenyant polítiques de proximitat que afavoreixin un ús
equilibrat del temps.
Les polítiques públiques dels usos socials del temps i les mesures i accions que es
despleguin des del govern de la ciutat o municipi s’han d’encaminar a fomentar:
– La cohesió social.
– La paritat.
– La igualtat d’oportunitats.
– El dret de les persones a la gestió del temps.
– El benestar de les persones per l’harmonització del temps personal, laboral i familiar.
– El barri com a eix de la vida quotidiana de les persones on puguin tenir al seu abast
tots els equipaments i serveis i activitats que facin el seu temps de vida més saludable i equilibrat. En el cas de municipis petits hem de considerar el fet de contemplar un bon tramat del teixit metropolità per tal que les diferents conurbacions actuïn d’entorn proper i ofereixin serveis i equipaments que es complementin.
– Considerar el temps com un dret de les persones, com un nou dret de ciutadania.
– Una millora del medi ambient.
– Una millor salut física i psíquica de les persones.
Perquè tots els estudis ens diuen que:
– Homes i dones dediquen al treball remunerat una mitjana de 39 hores i 26 minuts
setmanals. Les categories professionals altes realitzen 41 hores i 10 minuts. Un 21%
de dones fan jornada parcial i només un 5,1% dels homes la realitzen (2006).
– Les tasques de la vida quotidiana i familiar continuen recaient majoritàriament en
les dones. Les dones hi dediquen 18 hores i 54 minuts setmanals i els homes només 7 hores i 35 minuts (2006).
– Els barris, l’entorn més proper, és on es fan les principals activitats. La població de
qualsevol ciutat o municipi prefereix l’espai proper quan es tracta de fer compres
d’aliments, roba i calçat, activitats d’oci i de lleure i esport.
A la Unió Europea, l’estudi Generació Ambició (2007), realitzat entre persones de 30 a
50 anys, ens mostra que els usos del temps són el camí per promoure i construir un
futur amb més benestar i qualitat de vida per a tothom. En aquest estudi, s’hi assenyalen qüestions tan importants com ara que les persones integrants d’aquesta generació creuen que hem de construir una nova cultura que permeti gestionar el temps
a les persones, que l’empresariat que adopti mesures per conciliar i equilibrar el temps de
les persones podrà fidelitzar el talent a les seves empreses, que els homes espanyols
són els que menys temps dediquen a les tasques domèstiques i d’atenció de les persones. L’enquesta de l’EPA del maig del 2006 posa en evidència que la meitat dels
pares que treballen confia la cura dels fills menors de 15 anys a la mare.
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Algunes diferències entre conciliació i polítiques dels usos
socials del temps
Són moltes les diferències que separen els dos conceptes i les actuacions i mesures
que s’implementin diferiran completament en tenir objectius diferents. Crec que és important detenir-nos un moment per aclarir els dos conceptes que sorgeixen de plantejaments ideològics diversos.
La conciliació fa del temps de treball remunerat l’eix d’organització del temps social.
Carrega el pes dels usos del temps a la dona, perquè parteix de la creença que les
tasques de cura dels fills li són inherents. Contempla el temps d’homes i dones només
en funció de finalitats reproductores. A més, comporta acumulació de tasques, cosa
que afecta el grau de salut, sobretot de les dones. No té en compte les diferents necessitats socials i psíquiques de la gent, ni el fet que cal parar atenció i posar l’accent
en els ritmes circadiaris de les persones, que no sempre coincideixen amb els ritmes
dels horaris socials.
Les polítiques públiques dels usos del temps, per contra, cerquen un canvi en l’organització social, en eradicar la centralitat social del treball remunerat. Volen que l’organització social es basi en el temps de les persones.
Per tal d’aclarir-ho, utilitzaré aquest quadre resum que sorgeix del treball conjunt realitzat al llarg d’aquests anys per Anabel Jové, consultora d’empreses especialista en
igualtat, i jo mateixa.
Conciliació

Terme defensat per posicionaments ideològics i polítics situats en l’eix
tradicional i conservador.
No varia –ni ho pretén– l’ordre social. El temps de treball és l’eix de
l’organització social.
El sostre és la conciliació. S’accepta poc la promoció cap a la paritat
mitjançant accions positives i quotes.
Se subratlla la dicotomia temps laboral i domèstic. Es menciona poc o
gens el temps personal.
Parteix de l’estructura familiar clàssica.
Principalment, se centra en el ventall de tasques i professions
qualificades (a les cinc de la tarda, tothom a casa).
Les empreses concedeixen bonament mesures sempre que no
perjudiquin l’empresa ni modifiquin l’statu quo. Es procura que, sense
sortir de l’empresa, la gent pugui accedir a serveis.
Són mesures pensades per a les dones i adreçades principalment a elles.
Es tornen un bumerang.
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Manté l’statu quo tradicional dels homes, el repartiment de tasques
tradicional. Conciliar és una qüestió de les dones.
Faciliten recursos per reduir les potencials exigències del personal de
reclamar compactar o reduir la jornada laboral per haver de fer front a
responsabilitats familiars.
Encara és preeminent el temps presencial com a valor cultural de
l’organització.
El teletreball permet treballar des de casa; les persones al servei de
l’empresa.
Fa de pal·liatiu de situacions més o menys insostenibles, injustes i poc
responsables socialment. Es manté l’establiment actual de les coses.
Usos socials
del temps

Terme utilitzat per posicionaments ideològics i polítics situats en l’eix
progressista i d’esquerres.
Es visiona una transformació social, vol innovar. El temps de les persones
es posa al centre del debat. Persegueix eradicar la centralitat del temps
de treball al si de l’organització social.
Redistribuir els usos del temps com una dimensió de la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes. S’aposta per la paritat i l’equitat
social.
Es tenen en compte els diferents usos del temps segons el cicle vital i es
considera un dret de ciutadania la seva gestió.
Té en compte les noves estructures familiars.
Mantenir l’estat del benestar requereix persones treballant al llarg de
vint-i-quatre hores, 365 dies l’any. Té en compte tot l’espectre d’oficis i
professions i les possibilitats que ofereixen les TIC.
Gaudir del temps i gestionar-lo és un dret de ciutadania. Els termes
d’intercanvi són de guany mutu: guanya la persona i l’empresa es torna
més competitiva i eficient.
Són mesures adreçades a dones i homes posant l’accent al fet que s’hi
acullin major proporció d’homes.
Aposta pel que s’anomenen noves masculinitats; cada vegada més
homes interioritzen, avalen i fomenten la igualtat real d’oportunitats entre
les dones i ells.
Faciliten recursos per compactar o reduir la jornada laboral atenent a
l’autogestió del temps de la persona treballadora, a més dels resultats
empresarials.
Hi ha una cultura real per objectius i resultats més que de presència. Es
confia en el personal i es consensuen els resultats.
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Autonomia respecte al lloc de treball presencial. Les TIC al servei de les
persones i la competitivitat de les empreses.
Visiona un nou ordre, una nova organització social, una transformació
successiva i lògica més d’acord amb les realitats de la societat del segle xxi.

Les polítiques públiques dels nous usos socials del temps i les mesures i accions que
despleguen s’han d’encaminar a fomentar la cohesió social i territorial, la paritat, l’equitat, la igualtat d’oportunitats, l’autogestió del temps, un major benestar i grau de salut,
i, el més important, fer que les persones tinguin a les mans la gestió de l’ús del temps
per tal que puguin harmonitzar-lo segons cada etapa de la seva vida. Per aconseguir
tots aquests objectius és necessari produir un canvi en els valors socials: temps com
a dret i com a social care.
Què és el que s’anomena social care? S’entén per social care el suport proporcionat
amb la finalitat d’ajudar les persones adultes i els nens perquè puguin dur a terme les
activitats de la vida quotidiana. Aquest suport pot ser remunerat, professional i es pot
desenvolupar tant en l’àmbit privat com en el públic. En particular, el que distingeix el
social care és que transcendeix les dicotomies conceptuals de la cosa pública i privada, de la cosa remunerada i no remunerada, i incorpora elements personals, afectius, normatius i morals específics.14

Exercici 2
Per què cal que hi hagi una regidoria dels usos socials del temps en els equips de govern
d’una ciutat o municipi?
A partir de tot el que s’ha anat exposant fins aquí, digues cinc raons per les quals creus que
és necessari que hi hagi regidories dels usos socials del temps. Afegeix les raons que creguis
que falten i assenyala les que pensis que són sobreres. Tracta d’explicar per què creus que ho
són. (Pots consultar «l’apartat dels paranys» que desenvolupo més endavant per orientar les
teves consideracions.)
Qualsevol de les accions que es desprenen d’aquestes raons s’han de fer des d’una regidoria dels usos socials del temps?
– Promoure que les persones tinguin dret a gestionar el temps.
– Canviar l’organització social del temps entre les persones i basar-la en les necessitats de
temps de les persones al llarg del cicle vital.
– Canviar l’organització social del temps entre les persones i basar-la en les necessitats de
temps que comporten les noves formes de treball.
– Promoure que aquests canvis en l’organització social dels usos del temps facilitin la paritat
entre homes i dones.

14. Teppo Kröger, Comparative research on social care. The state of the art. SOCCARE Project report1,
Brussel·les, Comissió Europea, 2001, pàg. 1.
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– Promoure que aquests canvis en l’organització social dels usos del temps facilitin la concilia
ció familiar per a homes i dones.
– Promoure que les empreses ofereixin tots els serveis a la mateixa empresa per tal que les
persones ho tinguin tot a l’abast.
– Promoure noves organitzacions del temps de treball basades en l’eficiència, el treball per
objectius, la fidelització del talent i la implementació de les tecnologies de la informació i la
comunicació al servei del temps de les persones i la competitivitat de les empreses.
– Promoure fórmules que facilitin que les persones puguin intercanviar els temps de treball
entre elles per adaptar-se a les necessitats de les empreses.
Hi ha quatre accions que no responen als objectius dels usos socials del temps. Digues quines
són. Quines creus que s’han de fer en sinergia amb altres regidories i departaments de l’Ajuntament?

Europa i els usos del temps. Les polítiques del present que ens
dibuixen el futur
Cada vegada són més les ciutats europees i els països que han inclòs els usos socials
del temps en l’agenda política.
A meitat dels anys vuitanta, a partir dels moviments de dones, es van anar difonent a
Europa estudis i bones pràctiques sobre polítiques temporals que feien èmfasi en la
qualitat del temps en la vida quotidiana.
Als anys noranta, Itàlia impulsà un procés legislatiu que culminà amb el reconeixement
fonamental a través de la llei Tempi e Orari, núm. 53 de 8 de març del 2000, de les polítiques temporals, que van esdevenir, definitivament, un dels instruments d’actuació
en matèria dels drets de ciutadania. A partir d’aquí, moltes ciutats, municipis i regions
van crear el seu Uficcio Tempi (Roma, Milà, Cremona, Torí, Bolzano) i van iniciar experiències de bones pràctiques.
A Holanda –com ja hem dit més amunt– ara fa sis anys es va aprovar una llei que regula els horaris laborals. Permet escollir quantes hores al dia i quants dies a la setmana es vol treballar.
A França, amb l’arribada dels socialistes a l’alcaldia de París, també es va posar en
marxa el seu Bureau du Temps, depenent de la primera tinença d’alcaldia. Altres ciutats, com Lió, Belford, Montpellier, Saint Denis, i fora de França, Amsterdam, Hèlsinki,
etc., també han dut a terme experiències similars, relacionades amb els usos socials
del temps, així com algunes ciutats i comunitats autònomes de l’Estat espanyol (Ovie
do, Junta de Andalucía).
L’enquesta que s’ha fet a Europa entre les persones de 30 a 50 anys –l’anomenada
Generació Ambició–, realitzada per Kairos Future en col·laboració amb el Centre Nacional de Condicions de Treball de Suècia, ens mostra que el camí que es va encetar
amb les polítiques públiques dels usos socials del temps ens portarà a un futur millor,
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amb més equitat i més paritat entre les persones. Un futur que estem dibuixant amb
dues actuacions molt específiques i concretes:
– Creació de regidories específiques d’usos socials del temps.
– Construcció de les bases ideològiques de les polítiques públiques dels usos so
cials del temps.
L’enquesta assenyala qüestions molt importants que des de les polítiques públiques
dels usos socials del temps hem remarcat sempre:
– Les persones integrants de la Generació Ambició creuen que cal construir una nova
cultura que permeti gestionar el temps.
– Aquestes persones creuen, també, que l’empresariat que adopti mesures per harmonitzar i equilibrar els temps de les persones tindrà gent més competent i podrà
fidelitzar el talent.
– Els homes espanyols són els que menys temps dediquen a les tasques domèstiques i de cura de les persones. Malauradament, no perceben la manca de temps
per dedicar als fills.
Per saber més coses sobre les polítiques públiques dels usos socials del temps a Europa podeu consultar la jornada europea «Cap on va el nostre temps?» [accessible a:
http://www.laboratorideltemps.org/actuacions/default.php?sec=341] organitzada el
2009 per la Regidoria dels Usos del Temps de l’Ajuntament Barcelona, que va reunir
representants de les diferents ciutats de la Xarxa Europea de Ciutats del Temps de les
Persones.

Les polítiques dels usos del temps i la crisi econòmica.
Una oportunitat de reforma de la cultura empresarial clàssica
La crisi econòmica que ha desencadenat l’especulació amb actius tòxics en el sistema
financer i l’especulació immobiliària ha qüestionat el model econòmic imperant. Es tornen a sentir veus que demanen el retorn a les fórmules d’abans: la retallada dels drets
de les persones treballadores, l’abaratiment de l’acomiadament, la flexibilització dels
contractes i tot el reguitzell que ja es va dir a les crisis dels anys vuitanta i noranta. Fórmules que mai no han donat com a resultat la competitivitat empresarial ni la fidelització del talent; només han produït dolor social i han aprofundit en les desigualtats i sobretot han fet tornar enrere moltes de les conquestes relacionades amb la igualtat.
Però amb la irrupció del temps com a valor social han canviat algunes coses des dels
anys vuitanta i noranta. Hi ha més corrents socials disposats a reflexionar a partir d’altres paràmetres. Governs socialistes que aposten per construir un nou model econòmic. Fins i tot hi ha moltes veus d’agents socials que a Europa es plantegen que el que
s’ha de reformar és el model empresarial.
Amb mesures d’usos del temps a les empreses s’aposta per definir els objectius de
treball i per la implementació de les TIC, i això obre la porta no només a un nou model
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d’organització del treball, sinó també a una nova organització social i un model econòmic més sostenible. En implementar aquestes mesures, les empreses veuran com
poden reduir despeses de viatges, de desplaçaments, de menjars, de seus, etc., mentre que les persones disposaran de més temps i es podran organitzar segons les seves necessitats i els objectius de l’empresa, cosa que permetrà a aquestes fidelitzar
talent i ser més competitives.
Simultàniament, les ciutats podran veure com es redueix el nivell de pol·lució i com
s’espongen les hores punta, ja que molts desplaçaments seran innecessaris. Moltes
empreses no necessitaran grans seus perquè la presència del personal no serà quotidiana, ni tothom hi serà a les mateixes hores. Una qüestió gens intranscendent des
del punt de vista de la competitivitat.
S’han plantejat alguna vegada de què serveix a una empresa tenir persones que han
fitxat a la seva hora, però que, des d’un punt de vista científic, el seu màxim moment
de creativitat i efectivitat està situat en una altra franja horària, segons el seu ritme circassià?
De què serveix acomiadar part del personal quan la cultura de la presència contínua
llasta l’empresa amb despeses com les que suposen les grans seus i altres que ja he
esmentat, que la deixen al límit de la competitivitat i que serien fàcilment deduïbles
aplicant mesures d’usos del temps?
A Barcelona i en altres ciutats del món ja hi ha empreses que apliquen aquestes mesures, que han emprès el camí de canviar la societat en transformar la cultura de l’organització del temps de treball. Aquestes empreses seran més competitives i el seu
personal viurà amb més benestar, perquè podrà gestionar el seu temps. Un model
d’economia més sostenible només serà possible si el temps –la seva gestió– es considera un nou dret de la ciutadania.

El desenvolupament de polítiques NUST
En desenvolupar el que hem anomenat polítiques NUST (nous usos del temps), entenem que des d’un govern progressista s’han de posar en marxa polítiques que:
– Promoguin canvis socials que millorin el benestar de les persones.
– Produeixin avenços en els seus drets de ciutadania.
En el cas dels usos del temps, els objectius són molt clars i es pot dir que l’Administració s’avança a les demandes ciutadanes. Perquè desenvolupar les polítiques dels
usos socials del temps permet aconseguir el següent:
– Convertir la gestió del temps en un dret de la ciutadania.
– Promoure un canvi en l’organització social, convertint l’Administració en un agent
actiu d’aquest canvi, en un àmbit: els usos del temps que una gran majoria de persones veuen actualment com un problema de gestió privada, encara que, complint
la paradoxa que es reflecteix en l’estudi que vam encarregar a l’IERMB, «L’ús social
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del temps a Barcelona» (2006), aquestes mateixes persones es queixin dels horaris
dels serveis i els equipaments, tant públics com privats.

Per què tenen aquests objectius les accions i mesures en usos del temps?
Entre el temps de les ciutats i el de les persones hi ha avui un fort decalatge, tal com
s’ha pogut observar en les dades de l’estudi de l’ús del temps a la ciutat que ja s’ha
esmentat. Això és degut a molts canvis socials que s’han produït al llarg del segle xx,
sobretot en els darrers 25 anys.
En primer lloc, en general, ciutats i pobles han donat la volta al teixit industrial urbà.
S’ha procurat desplaçar-lo a l’entorn i s’ha substituït per serveis a dins del centre.
En segon lloc, en general, s’ha fugit del model de ciutat dels Estats Units i s’han modelat ciutats policèntriques, en les quals s’han de potenciar els barris com a unitat territorial de vida quotidiana, per fomentar que les persones puguin gestionar millor el
seu temps. El mateix hem de fer amb els municipis, que s’han d’unir en una xarxa metro
politana que els converteixi en entorns propers per complementar-se en relació amb
els serveis i els equipaments.
En tercer lloc, l’estat del benestar necessita ciutats i pobles multiusos i multihoraris,
que els facin més segurs i amables.
En quart lloc, moltes ciutats i pobles fa anys que treballen amb el concepte de multihoraris com a forma de democratització dels serveis, per posar-los a l’abast de la gent
més jove, sobretot, alhora que permeten que persones de diferents edats utilitzin equipaments com museus, biblioteques, centres cívics, etc.
I en cinquè lloc, i més important, perquè avui sabem que l’organització social del
temps és sexista –ja ho hem comentat en analitzar els factors que incideixen en els
usos del temps de les persones, «els lladres del temps»–, les polítiques NUST que
desenvolupem s’han de basar en el fet que tots els estudis i les anàlisis ens mostren
que:
– El temps és l’eix vertebrador de l’equilibri físic i psíquic de les persones. Qualsevol
organització del temps i els seus usos hauria de tenir en compte els ritmes circassians de les persones.
– El temps, la seva gestió equilibrada, és un eix de salut.
– La vivència del control del temps personal és un factor de foment del civisme.
– No controlar la gestió del temps és un factor d’estrès.
– L’ús més equilibrat del temps entre homes i dones fomenta la cohesió social a les
ciutats mitjançant la consecució de la paritat i l’equitat entre tots dos sexes.
– La reorganització social dels usos del temps fomenta la cohesió social i territorial.
– L’escassetat de temps i el fet de no poder autogestionar-lo són factors de discriminació social i de gènere.
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I, tal com ja he dit, crec que:
– Els homes tenen dret a desenvolupar les capacitats de cuidar i equilibrar el seu grau
de salut psíquica.
– Les dones tenen dret a tenir temps social i personal per a la seva projecció i salut
física i psíquica.
– Totes les persones tenen dret que es respectin els seus ritmes circassians per tal
de mantenir un bon grau de salut psíquica i física.

Què hem de fer per desenvolupar les polítiques d’innovació social?
Perquè aquestes polítiques siguin motor de canvi social es necessita exercir el lideratge polític més enllà de la immediatesa que ens pressiona i s’ha de pensar sempre
en clau de proximitat i des d’una perspectiva holística. És, doncs, molt important ferles visibles al govern de la ciutat o del municipi amb la creació d’una regidoria que
exerceixi aquest lideratge i la sincronia de les accions que es poden desenvolupar des
de qualsevol àrea del govern municipal.
En revisar quins són els factors que ens roben el temps i què són les polítiques públiques dels usos socials del temps, ja hem vist els canvis que al llarg del segle xx s’han
anat produint i que n’han propiciat el desenvolupament.
El primer que hem de tenir present a l’hora de desenvolupar aquestes polítiques són
els dos principals condicionants dels usos del temps:
El cicle de la vida i els seus tres elements estructurals: sexe –que comporta activitats
simultànies i major carrega de treball global–, relació amb l’activitat i edat.
La vertebració territorial i l’ús de l’espai: planejament urbanístic i mobilitat.
I, fonamentalment han de basar-se en el fet de considerar el temps, la seva gestió, un
nou dret de la ciutadania, perquè:
– El temps és un factor determinant en la salut psíquica i física de les persones. La
vivència del control personal de la gestió del temps és un eix vertebrador de l’equilibri físic i psíquic de les persones.
– Les dades ens demostren que el temps s’ha convertit en un bé escàs, i això és un
factor de discriminació social, sobretot per a les dones.
– Els homes també tenen dret a desenvolupar les seves capacitats de cura de les
persones i del seu entorn domèstic. Les dones tenen dret a tenir més temps social
i personal.
– En democràcia, els recursos s’han de distribuir entre la ciutadania. Si el temps és
un bé escàs, que contribueix al benestar de les persones i al desenvolupament
econòmic i social de manera saludable i ecològica, hem de buscar formes per redistribuir-lo amb dos principis bàsics irrenunciables: equitat i paritat.
– El temps de les persones ha de poder harmonitzar-se i aquesta harmonització ha
de fer-se amb la implicació de tots els agents socials.
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– L’ús harmonitzat del temps i la percepció que pot autogestionar-se són elements
bàsics del benestar quotidià i de la cohesió social.
– La vivència del control dels diferents usos del temps és un factor de foment del civisme i de millora de les relacions interpersonals.
– No tenir temps propi i no poder harmonitzar els diferents usos i necessitats de
temps implica discriminació respecte de les possibilitats de relacionar-se, formarse, reciclar-se, conviure; en definitiva, va en contra de la igualtat d’oportunitats.
D’aquestes consideracions es desprèn que aquestes polítiques han de cercar:
– Canviar la cultura del treball i de l’organització del temps de treball. Impulsar mesures i accions que fomentin el treball telemàtic, l’eficiència, la feina per objectius i
la no-presència diària en el lloc de treball.
– Canviar els valors socials adscrits als rols.
– Democratitzar les TIC, posant-les al servei del temps de les persones i la competitivitat de les empreses; estendre el Wi-Fi, centres de telepresència, administració
electrònica, etc.
– Canviar l’organització social basada en l’homo faber (horaris estàndard, repartiment
sexista de la vida quotidiana) per una organització basada en les necessitats de
temps de les persones en les diferents etapes de la seva vida.
– Fer del temps de les persones l’eix de desenvolupament dels municipis: planificació urbanística, mobilitat, serveis i equipaments.

Exercici 3
Per què les polítiques públiques dels usos socials del temps són polítiques de proximitat?
– On incideixen principalment les seves accions?
– A què s’han d’adaptar els equipaments i serveis?
– Què han de modificar? En base a què?
– Es pot dir que reorganitzen la ciutat o el municipi? Per què? Indica cinc coses que en la teva
població modificarien els usos del temps de les persones.
Una nova organització social. Nous valors, nous serveis
– És una nova organització social, basar-se en el temps propi?
– Sabries dir la diferència que hi ha entre considerar el temps com un nou dret de ciutadania i
considerar que s’han de fer polítiques per al temps lliure de les persones?
– Quins problemes de salut identificaries com a subsidiaris de la centralitat del temps de treball
en l’organització social?
Incidir en la mobilitat, és fer polítiques públiques dels usos socials del temps?
– El temps, la seva gestió, com a factor de cohesió social i de paritat entre homes i dones.
– Quines diferències de gènere hi ha en la repartició del temps? Assenyala’n cinc.
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Anàlisi de les problemàtiques dels nostres municipis i ciutats
Quan analitzem les problemàtiques de l’organització social actual des de la perspectiva dels usos socials del temps, no cal mirar-les des del punt de vista del gènere, tal
com hem vist fins ara, per adonar-nos que l’entramat que dóna lloc a molts dels problemes i necessitats actuals és el següent:
– La manca d’incorporació dels homes a les tasques de manteniment de la vida quotidiana. La taxa d’absentisme masculí en l’àmbit domèstic provoca una desigualtat
en la repartició del temps.
– La irrupció de les TIC en una cultura de treball que premia la presència en lloc de
l’eficiència.
– El desenvolupament de les ciutats al voltant d’un fals horari estàndard.
Aquest entramat provoca, entre altres problemàtiques, alts nivells d’ansietat i estrès i
un decalatge entre les necessitats de les persones i els horaris dels equipaments i serveis, és a dir, de la ciutat.
A partir d’aquí m’agradaria assenyalar-vos les principals línies d’actuació que hem de
tenir en compte per analitzar les problemàtiques dels nostres municipis des de la perspectiva dels usos socials del temps:
– Conèixer les problemàtiques que planteja la distribució dels equipaments i serveis
públics i privats de la ciutat en la gestió del temps de les persones.
– Conèixer les disfuncions que el temps de la ciutat planteja a les persones ens ajuda a planificar millor i a vertebrar el territori incorporant-hi el nou valor: el dret a la
gestió del temps. Això ens ha de permetre millorar la qualitat i el benestar de la vida
quotidiana i el nostre desenvolupament econòmic.
– L’homogeneïtat, o no, en els usos del temps.
– L’índex d’autocontenció: treballen i viuen a la mateixa ciutat?
– L’índex d’autocontenció i integració de totes les activitats quotidianes: el barri o
l’entorn metropolità pròxim com a territori bàsic de convivència i activitats quoti
dianes.
– La conformació del teixit metropolità: xarxes de relació humanes, especialització
funcional i social del territori, etc.
– Índex de mobilitat dins i fora de la ciutat per a la salut, la feina, l’oci i les tasques de
manteniment de la vida quotidiana.
A partir d’aquestes consideracions hi ha algunes dades que són importants de remarcar perquè poden ser extrapolables a qualsevol municipi o ciutat del nostre país:
– La ciutat real s’amplia. La ciutat i l’espai metropolità formen una trama contínua a
causa de la dispersió de l’habitatge, de la població i de les activitats, alhora que
creixen les trames de relació urbana i es produeix una especialització funcional i
social del territori.
– Augmenten els temps de desplaçaments a la feina.
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– La ciutadania valora cada vegada més la proximitat dels serveis per tenir més temps
personal, en consonància amb l’augment en la percepció del temps lliure com un
bé escadusser.
– L’ús del temps no és homogeni; varia per grups socials definits per tres elements:
activitat, gènere i edat.
Aquestes tendències reafirmen el fet que les ciutats no s’han pensat des del temps de
les persones. L’urbanisme i la planificació dels serveis públics i privats s’han concebut
des de la perspectiva de l’organització social del segle xix, o de la primera meitat del
segle xx.

Possibles paranys
Perdre la perspectiva holística. És molt important la transversalitat de les accions i
mesures que es posen en marxa. Parlem de promoure una nova organització social.
Malgrat que donem solució a problemes molt concrets de la vida quotidiana, no hem
de perdre de vista que algunes mesures poden reforçar el mateix statu quo que volem
canviar, com ara els bancs del temps, una acció que consolida el temps de treball com
a eix d’organització de la vida. Les persones intercanvien el temps que els queda lliure quan surten de la feina. És a dir, les persones s’ajuden per tal de donar solució a
aquelles necessitats que no poden cobrir perquè els seus horaris laborals els ho impedeixen. Altra cosa són els bancs d’intercanvi d’hores de les empreses i els bancs
d’intercanvi de talent.
– Considerar els usos del temps com una qüestió de dones i diluir-los en les polítiques d’igualtat.
– Posar l’accent a conciliar tenint com a eix el temps laboral.
– Posar l’accent a conciliar diferents tasques en el menor temps possible o a facilitar
que les dones puguin fer fàcilment les tasques que el seu rol social els ha assignat.
– Creure que existeix el mite de l’«horari europeu» i entendre la racionalització dels
horaris com la generalització d’un horari uniforme per a tothom (entre les set del
matí i les cinc de la tarda), perdent la perspectiva holística de la necessitat de la
implementació de les TIC i de l’autogestió del temps.
– Oblidar que l’estat del benestar es fonamenta també en el fet que les ciutats estan
obertes 24 hores els 365 dies de l’any.
– Desplegar i implementar intervencions i mesures amb efecte bumerang per a les
dones o que reforcin la taxa d’absència dels homes en l’àmbit de la vida domèstica.
– No desplegar accions positives envers els homes.
– No provocar canvis d’actitud en el grup homes.
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Què hem de fer per no caure en aquests paranys?
No hem de perdre mai de vista els objectius principals d’aquestes polítiques. Això vol
dir que hem de desenvolupar estratègies d’igualtat, d’implementació de les TIC i del treball telemàtic per facilitar canvis en la cultura del treball, propiciant jornades compactades, eficiència i la manca de presència –treball per objectius–, respecte pel ritme circassià de les persones que les farà també més productives i més sanes, cosa que farà que
les empreses redueixin les despeses corrents, contaminin menys perquè es reduirà la
mobilitat, etc. I també de planificació urbanística de la ciutat i d’ubicació dels serveis i
equipaments des de la perspectiva del temps de les persones pensant en el futur que
volem construir on el temps de treball no sigui l’eix central de l’organització social.
Per tant, hem d’actuar sabent que treballem per transformar la societat i que el nostre
eix de treball és considerar el temps, la seva gestió, un dret de la ciutadania.

Exercici 4
Creus que aquestes intervencions i mesures polítiques dels usos socials del temps són
paranys?
– «A Brussel·les s’ha posat en marxa una mesura de conciliació familiar: els dimecres a la tarda
no hi haurà escola.»
– «Els bancs del temps promouen l’intercanvi de temps entre les persones.»
– «En diversos parlaments s’han condicionat sales perquè les dones puguin alletar els seus fills.»
– «En diversos parlaments es reivindica i s’analitza la possibilitat que es permeti les diputades
que han estat mares que siguin substituïdes per permís maternal.»
– «Actualment hi ha gent que reivindica que s’allargui el permís maternal.»
Quin argumentari desenvoluparíeu per demostrar que no és aquest el camí per al repartiment paritari i equitatiu del temps?
Per què és un error el concepte «el seu temps» en alguns dels paràgrafs del Decret 182/2008,
de 31 de juliol, de la Xunta de Galícia (accessible a l’adreça: http://www.xunta.es/Doc/Dog2008.
nsf/FichaContenido/3601E?OpenDocument) sobre mesures municipals de conciliació?

Etapes, estratègies, reptes i altres consideracions
Desenvolupar les polítiques públiques dels usos socials del temps planteja uns eixos
d’actuació principals i uns reptes que cal afrontar amb la participació de tots els agents
socials i amb un treball transversal i pluridisciplinari. Això vol dir –insisteixo– defugir la
immediatesa a què les persones amb càrrecs polítics es veuen abocades per la pressió constant. La innovació requereix anàlisi i coneixement. Si volem crear il·lusió envers la política, hem de transmetre ideologia:
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– Repensar les nostres ciutats i municipis perquè l’eix del planejament urbanístic i de
la planificació dels seus serveis i equipaments, públics i privats, sigui el temps de les
persones.
– Treballar per provocar canvis en les actituds socials i personals, que, respecte del
valor de l’ús del temps, són sexistes i discriminatòries en posar només l’accent en
el valor econòmic del temps.
– Fomentar la paritat i la igualtat d’oportunitats, deixant de considerar la gestió del
temps com un problema de les dones.
– Analitzar i mostrar les noves realitats i necessitats socials respecte de l’harmonització del temps laboral, familiar i personal.
– Considerar l’ús harmonitzat del temps com un element bàsic del benestar quotidià,
de la cohesió social i del desenvolupament econòmic equilibrat. Afavorir i promoure bones pràctiques, impulsant experiències pilot en pobles, ciutats i barris per incorporar al conjunt de les actuacions i planificacions municipals.
– Aconseguir que la relació entre la vida personal, laboral i familiar arribi a ser harmònica, en situar el temps de les persones al centre d’un nou model d’articulació
social.
– Contemplar la possibilitat d’implementar mesures de discriminació positiva que
afavoreixin que els homes utilitzin el temps per dur a terme les tasques i els treballs
no remunerats que faciliten les relacions interpersonals i el benestar físic i psíquic
de les persones.
– Afavorir la utilització de les TIC i la seva implementació democratitzada i, per tant,
generalitzada, com a eines que faciliten l’ús del temps de manera més paritària i
fan possible un ritme de vida més lent i sostenible en els nostres pobles i ciutats.
Cal posar les TIC al servei del temps de les persones i de la competitivitat de les
empreses i de la salut de les ciutats. Les TIC, contemplades des de la perspectiva
de les polítiques públiques dels usos socials del temps, ens han de permetre convertir el temps de les persones i la seva gestió en més paritari. Fer l’esforç de pensar en totes les tasques i la seva consecució per ser contemplades per objectius,
permetrà augmentar el benestar de les persones, cosa que els facilitarà tenir més
control del seu temps. Utilitzar el correu electrònic i algunes de les més innovadores aplicacions com la «telepresència» pot estalviar reunions i desplaçaments, la
qual cosa es tradueix en una major percepció de gestió del temps per a les persones i un estalvi per a les empreses. Això sense esmentar la contribució a la millora
del medi ambient i la conversió de les ciutats en més amables.

Abans de fer un pacte local del temps de les persones
Les actuacions que s’han d’impulsar s’han de centrar en sis línies estratègiques:
– Observació, anàlisi com a instrument per conèixer i analitzar la realitat.
– Intervenció, com una voluntat clara de dur a la pràctica projectes d’actuació.
– Participació, concertació i col·laboració amb els agents socials.
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– Sensibilització i elaboració d’eines de difusió perquè s’han de canviar els conceptes socials associats al valor temps.
– Construcció de pensament polític i col·laboració en la construcció del pensament
tècnic i científic.
– Prospectiva per preveure necessitats i problemàtiques que es poden derivar de la
situació actual.
Això vol dir que abans de fer un pacte dels usos del temps a la ciutat, haurem de tenir
els deures fets:
– Elaborar estudis que ens mostrin la realitat del nostre municipi i de la seva vertebració territorial.
– Cooperar amb els sectors innovadors del món empresarial i científic.
– Organitzar cicles de conferències per divulgar el pensament polític i tècnic respecte als usos socials del temps, I, si pot ser, unes jornades que aglutinin diferents
sectors.
– Fer jornades de treball on altres ciutats mostrin tot el que han fet i es parli de les
estratègies que han tingut èxit per aplicar mesures d’aquestes polítiques.
– Tenir desenvolupada l’administració electrònica i haver fet accions que divulguin la
seva utilització i molts punts d’accés públic a Internet.
– Haver fet una primera revisió de l’accessibilitat horària dels equipaments i serveis
de la ciutat.
– Implementar de forma pilot algunes experiències d’usos del temps als barris de la
ciutat.
– Tenir instruments de xarxa per difondre permanentment la nostra tasca.
– Formar part d’alguna xarxa de ciutats del temps de les persones.
A partir d’aquí podrem dibuixar les bases sobre les quals construirem el procés d’elaboració d’un pla.
– Connectar amb les persones líders d’opinió a la ciutat.
– Connectar amb gent de l’esfera universitària, del món empresarial i del món sindical.
– Connectar amb tots els agents socials de la ciutat.
– Plantejar les línies de les taules de concertació (urbanisme, món laboral, equipaments i serveis, mobilitat, etc.).
– Treballar per arribar a conclusions consensuades amb sessions conduïdes.
Ara bé, abans de fer el pacte local dels usos socials del temps o del temps de les persones haurem d’haver començat a treballar en dos dels eixos a través dels quals podrem modificar el temps de les persones per tal d’aconseguir que la gestió del temps
sigui un dret de la ciutadania:
– El temps de la ciutat.
– El temps de treball.
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El temps de la ciutat. Hem d’implementar experiències que modifiquin el temps en els
nostres barris, com ara convertir les escoles en centres socials del barri, fora dels horaris lectius, a través de processos de participació social; hem de posar en marxa un
procés participatiu en un barri de nou planejament o amb conflictes de planejament
urbanístic per fer propostes que condueixin a una millor adequació de l’urbanisme i
de la distribució dels serveis i equipaments privats i públics al barri; hem d’iniciar la
revisió i l’adequació dels horaris i de les activitats dels diferents equipaments públics;
hem de promoure una experiència amb els comerços de proximitat i l’adequació al
seu públic objectiu; hem de promoure la monitorització de l’Administració, entre altres.
El temps de treball. Hem de posar en marxa una xarxa d’empreses que s’impliqui en la
implementació de mesures d’usos del temps, que ens permeti fer estudis i proves pilot,
que englobi petites, mitjanes i grans empreses, que comparteixi coneixement i expe
riències i on en diverses sessions periòdiques es promocioni el treball conjunt de recursos humans i els usos socials del temps com un eix principal per a la responsabilitat
social.
També cal posar en marxa eines de comunicació electrònica: web, informació digital, etc.

La ciutat del temps de les persones. Breus relats de futur
«Avui no aniré a l’oficina però des del meu escriptori virtual miraré el correu, contestaré el més urgent i després sortiré per anar a la biblioteca. Al costat hi ha un centre
de telepresència des d’on faré la reunió que tenim programada amb representants de
diversos països. Pels documents no he de patir; un cop solucionats els problemes de
seguretat que hi havia abans, els compartirem a la mateixa sala. El programari d’avui
permet fer les correccions al moment, signar-ho i tirar-ho endavant.
»Al migdia he quedat per dinar amb un amic. És el secretari d’una política i avui m’ha
dit que treballarà telemàticament, així que després anirem a buscar els nens i farem
un vol per la platja. Ara ja no hi ha hores punta a la ciutat, la tecnologia ha permès que
moltes persones no hagin d’anar a treballar cada dia a la seu de la seva empresa. Als
carrers hi ha menys pol·lució i s’hi pot caminar amb tranquil·litat. També és més ràpid
anar a peu perquè els passos de vianants estan distribuïts pensant en el temps de les
persones. A més, constantment es rep informació del temps que trigarà el transport
públic, com també les parades que queden més a prop siguis on siguis de la ciutat
per GPS.
»Demà he quedat amb una amiga per assistir a una conferència, però la persona que
la fa no serà al nostre país sinó a França. El més interessant és que tots els centres
cívics la transmetran en directe; és genial perquè molta gent podrà assistir-hi ben a
prop de casa seva. I qui vulgui podrà veure-la després.
»He rebut un correu del meu company. Ha fet una consulta al seu centre de salut de
referència, sense cues ni esperes. És més, ni ha sortit de casa. Ara els ambulatoris
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serveixen per atendre els casos urgents o els que requereixen una intervenció personal. És tan còmode poder parlar amb el teu metge o la teva metgessa simplement
connectant-te!
»Aniré a cal dentista i mentrestant repassaré uns documents i faré un videoxat amb la
directora del centre pel qual treballo portant-los la comunicació, per resoldre algunes
qüestions de la propera promoció.
»És un autèntic plaer sortir de nit. Ara les nostres ciutats són molt segures i no perquè
hi hagi més videovigilància, sinó perquè els comerços de proximitat obren a diferents
hores al llarg del dia i segons el barri on són ubicats. També ho fan els equipaments i
serveis. Així, depenent de les teves necessitats del dia, pots anar més o menys a prop
de casa.
»Les nostres empreses són cada vegada més competitives. La implementació de les
TIC ha permès que tothom visqui millor. Ara les seus són més petites, cosa que facilita el contacte humà. Ja no hi ha acomiadaments massius com passava abans, les
TIC han reduït les despeses i les empreses poden tenir un personal més satisfet i ben
remunerat.
»Avui he tingut una entrevista de feina. La seu de l’empresa està en un altre país, però
he anat a un centre de telepresència i he fet l’entrevista. Ha anat molt bé i només un
cop cada tres mesos hauré d’anar a la seu de l’empresa. Podré treballar mirant el mar
perquè m’agrada anar a la platja a treballar.
»He d’anar al centre de telepresència que tinc a prop de casa. Hi ha una reunió del
govern municipal i no podré arribar-me a l’Ajuntament. D’aquí a una estona estaré reunida amb totes les persones que fem el govern de la ciutat. De fet, la gent pot assistir als plenaris des dels diferents punts on s’ha habilitat la tecnologia per participar-hi.»
Aquests són alguns dels relats que les persones que viuran a les ciutats del temps de
les persones faran d’aquí a uns quants anys. Quan haguem desenvolupat i implementat les polítiques públiques dels usos socials del temps, podrem construir aquest futur
amb més benestar, salut, equilibri ecològic, equitat i paritat per a dones i homes.
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Recursos electrònics
Laboratori del temps: regidoria dels Nous Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona.
[Accessible a: http://www.laboratorideltemps.org/]
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Claus per a la gestió política
en els governs locals
Carmen Alonso Higuera

Objectius
L’objectiu d’aquest apartat és conèixer el marc legal actual i l’autèntica realitat de l’organització de les entitats locals, en particular dels municipis, així com analitzar les regles essencials del funcionament intern dels òrgans de govern dels municipis, atès
que aquest aspecte de la realitat local constitueix una eina clau per a la seva gestió.
En primer lloc, fem un estudi retrospectiu, partint del model inicial d’organització instaurat per la primera llei bàsica estatal postconstitucional i de la redacció original de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa al dret autonòmic, a la vegada
que analitzem l’evolució posterior d’aquestes normes legals fins a arribar a l’actualitat.
Partint d’aquests antecedents, s’analitzen les previsions de futur, davant l’evidència de
la necessitat actual d’una reforma del sistema, mitjançant l’aprovació d’una nova legislació estatal bàsica. Fins i tot es fa una proposta de quins haurien de ser els referents i els paràmetres en els quals s’hauria de sustentar aquesta reforma perquè fos
compatible amb el nou marc legal català derivat de l’actual Estatut d’Autonomia i amb
la potestat d’autoorganització municipal.
En primer lloc, s’analitza l’abast dels conceptes d’«autonomia local» i «potestat normativa i d’autoorganització dels ens locals», per passar, a continuació, a analitzar els
diferents règims jurídics específics d’organització que contempla en l’actualitat el nostre ordenament jurídic: el dels municipis de règim comú i el dels municipis de règim
especial –Barcelona, grans ciutats i petits municipis–, per acabar abordant, des d’un
vessant eminentment pràctic, l’estudi del règim jurídic i de funcionament dels municipis, fonamentalment els de règim comú, en particular pel que fa al règim de sessions
i d’adopció d’acords dels seus òrgans col·legiats, i a les formalitats i requisits necessaris per a la seva adopció vàlida.

L’organització municipal
Introducció
Juntament amb el territori i la població, l’organització i les competències municipals
conformen tots els elements integradors fonamentals del municipi, el primer com a
element de caràcter formal que delimita l’estructura orgànica i funcional a través de la
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qual es canalitzarà l’activitat municipal i es possibilitarà el seu exercici, i el segon com
a element material determinant del contingut d’aquesta activitat.
Tots dos elements formen part substancial i estan directament i íntimament relacionats amb el dret a l’autonomia reconegut constitucionalment als municipis, tal com
aquest va ser interpretat pel nostre Tribunal Constitucional15 i, recollint la seva doctrina, pel Tribunal Suprem,16 que l’ha identificat amb un dret caracteritzat, entre altres
coses, per portar implícit una doble garantia per als municipis: per una part, l’obligació
que la legislació ordinària els hagi de reconèixer la potestat de dictar normes reglamentàries en l’àmbit de les seves competències, que en matèria d’autoorganització
gaudeixen fins i tot d’un marc més ampli d’autonomia, perquè encara que aquesta potestat ha d’exercitar-se en el marc dels límits establerts per la legislació bàsica estatal
i per la legislació autonòmica de règim local, aquestes legislacions no poden envair ni
desconèixer la potestat municipal amb una regulació tan acabada que deixi mancat
de contingut aquest dret; i per l’altra, la imposició al legislador competent de l’obligació de reconèixer-los un àmbit competencial específic, que encara que no va ser inicialment configurat per l’anomenat bloc de la constitucionalitat, havia de ser configurat pel legislador ordinari respectant allò que el Tribunal Constitucional va definir com
a nucli essencial d’aquesta autonomia, d’acord amb un doble principi, el de subsidiarietat, recollit per l’article 2 de la Carta Europea d’Autonomia Local, i el de l’interès més
prevalent.
Aquesta tasca va ser portada a terme, en la legislació bàsica estatal, per la Llei de
bases de règim local (LBRL), i a Catalunya, per la seva legislació específica de règim
local, inicialment continguda en la Llei municipal de Catalunya (LMC) i actualment
configurada pel text refós de la Llei municipal de Catalunya (TRLMC), que en matèria
d’organització i de competències va restar lògicament mediatitzada per les previ
sions d’obligatòria observança de la primera, que en dibuixar el règim local espanyol,
com veurem a continuació, va optar per un règim d’absoluta uniformitat, tot i l’evident
desigualtat dels nostres municipis i la seva complicada i variable geometria, generant
amb això unes històriques reivindicacions del municipalisme, que en els últims anys
han tornat a estar en un dels seus moments més àlgids davant les previsions d’una
nova legislació bàsica, a fi d’aconseguir que en l’àmbit local disposi d’un règim orgànic i competencial que li permeti afrontar l’important paper que els principis d’autonomia local, suficiència financera i subsidiarietat continguts en la Carta Europea d’Autonomia Local li reserven, en atenció a la seva condició d’element essencial de la
democràcia del que parlava fa quasi dos segles, encara que en relació amb la democràcia a Amèrica, Alexis de Tocqueville, en afirmar que és en el municipi on resideix la
força dels pobles lliures.

15. Sentències del Tribunal Constitucional (SSTC) 170/1989, de 19 d’octubre, i 214/1989, de 21 de desembre.
16. Sentències del Tribunal Suprem (SSTS) del 24 de setembre de 1997 (art. 6766), 12 de novembre de
1997 (art. 8458), 11 de maig de 1998 (art. 4313) i 8 de febrer de 1999 (art. 1550).
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Les determinacions originals de la legislació bàsica i l’evolució posterior
El model instaurat per la LBRL
Des del punt de vista de l’organització, el model original plasmat pel legislador estatal
l’any 1985 mitjançant la LBRL, necessàriament recollit posteriorment i de manera mimètica a Catalunya per la LMC, va suposar l’establiment d’una estructura orgànica
uniforme per a tots els municipis del que podríem anomenar el règim comú, és a dir,
excloses les entitats locals d’escassa població o municipis petits, que funcionaven en
règim de consell obert, dels quals tractarem més endavant.
Aquest model es concretava en l’existència d’uns òrgans necessaris en tots els municipis de règim comú, que tenien en uns casos caràcter decisori –alcalde, tinents d’alcalde i Comissió de Govern, actualment anomenada Junta de Govern– i en altres caràcter deliberant –Comissió Especial de Comptes–, amb la sola diferència de no
imposar com a obligatòria l’antiga Comissió de Govern en els municipis amb una població inferior a 5.000 habitants i de deixar en un terreny ambigu l’existència obligatòria o no d’òrgans que, com les comissions informatives, tinguessin funcions d’estudi,
informe o consulta prèvia dels assumptes que haguessin de ser sotmesos a la consideració del Ple, respecte dels quals la redacció original d’aquesta llei es limitava a reconèixer a tots els grups polítics integrants de la corporació el dret de participar en
aquestes comissions mitjançant la presència de regidors i regidores del grup, circums
tància que va plantejar inicialment un dubte, resolt posteriorment pel Tribunal Suprem17
en sentit negatiu, sobre l’existència necessària d’almenys un d’aquests òrgans d’estudi, dictamen i consulta en totes les entitats locals, pel fet que constituïen un instrument
aparentment necessari i, en tot cas, important per canalitzar la participació de tots els
grups.
No obstant això, i tot i l’uniformisme i la manca d’imaginació del legislador, en no reconèixer el que és un principi bàsic de pur sentit comú, com és el tractament de diferents realitats, la redacció original de la llei sí que va fer una aposta important per la
potestat d’autoorganització local, en permetre que, respecte de l’organització bàsica,
els ens locals es poguessin dotar d’una organització complementària pròpia a través
dels seus reglaments orgànics, que podia implicar la creació de nous i genuïns òrgans
locals, tant de caràcter deliberant com de caràcter decisori, atès que, en relació amb
la seva naturalesa, la llei no va especificar res.
El problema va ser que, com tothom sap, aquesta aposta va restar ràpidament debilitada com a conseqüència de la coneguda sentència del Tribunal Constitucional
214/1989, de 21 de desembre, que, en declarar inconstitucional l’últim incís de l’article
2.1.c de la llei, per entendre que amb aquest precepte es buidava de contingut la competència normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local, va relegar
de forma immediata als reglaments orgànics en el sistema de fonts en matèria d’organització aquells aspectes que no entressin en contradicció, no sols amb la legislació
17. STS del 4 de març de 1999 (art. 2162).
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bàsica estatal, sinó tampoc amb la legislació autonòmica reguladora d’aquesta matèria, sempre que, com s’ha ocupat d’assenyalar la jurisprudència posteriorment, aquesta no consistís en una regulació tan extensa i detallada que buidés de contingut real
la potestat local.
Un model d’uniformitat semblant es va seguir amb la determinació de les competències municipals per a aquesta legislació bàsica, tot i introduir un element de diferenciació mínim, en definir els serveis municipals mínims en funció de trams de població.
Però en relació amb les competències municipals, al problema de la uniformitat, s’hi
afegia el de la manca de definició. Encara que davant del silenci de la Comunitat Europea (CE) la legislació bàsica i la legislació autonòmica de règim local eren les que
havien de determinar aquest àmbit, el cert és que tan sols es va fer aquesta tasca de
manera parcial, ja que aquesta llei la va diferir novament al legislador sectorial competent per raó de la matèria, en limitar-se a establir únicament els paràmetres següents:
– El límit general contingut en l’article 2 de la LBRL, que exigeix al legislador sectorial que, a l’hora de determinar les competències municipals, s’hagin d’atribuir
d’acord amb les característiques de l’activitat pública de la qual es tracti i la seva
capacitat de gestió, però, especialment, d’acord amb els principis de descentralització i màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans, introduint així,
en l’àmbit local, el principi de subsidiarietat originari del dret comunitari.
– La determinació en el seu article 25 d’una sèrie de sectors d’activitat en els quals
s’havia de reconèixer necessàriament un nivell d’intervenció als municipis, que no
constitueix pròpiament una atribució concreta de competències municipals, per
molt que la pràctica diària, la doctrina i la jurisprudència les hagin identificat com a
tal, sinó tan sols la determinació d’una sèrie de sectors materials d’actuació en els
quals el legislador bàsic ha considerat que existien interessos locals afectats, que
obligaven el legislador sectorial a reconèixer un àmbit determinat de competències
pròpies als municipis, de més o menys abast, en funció que els interessos en joc
fossin preponderantment municipals o supramunicipals.
– La concreció en el seu article 26 d’una sèrie de serveis municipals mínims que, en
funció de la seva població, cada municipi havia de prestar, que no deixa de ser una
aplicació concreta del principi de capacitat de gestió contingut a l’article 2 de la
LBRL, en imposar majors obligacions als municipis de major població, sense perjudici de la possibilitat de dispensa. Aquesta concreció, atesa la necessària interrelació entre obligacions i competències, va suposar en la pràctica l’única atribució
concreta de competències als municipis.
– La realització d’una reserva d’uns serveis públics essencials en favor dels municipis en el seu article 86, que els permet lliurement establir-los, fins i tot assumint-ne
la titularitat única en règim de monopoli, però sense que això signifiqui un autèntic
reconeixement de competències pròpies, com prova el fet que, tot i que aquest
precepte va reservar als municipis el servei de subministrament de gas, en canvi la
legislació sectorial reguladora d’aquest recurs natural tan sols va situar els municipis com a mers concessionaris.
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– L’habilitació continguda en l’article 28 de la LBRL perquè els municipis puguin realitzar activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions, el que per
aplicació del que disposava la seva Disposició transitòria segona, va suposar l’atribució als municipis d’autèntiques competències d’execució en aquest àmbit, quan
la legislació sectorial no les conferís a altres administracions.
Si aquestes van ser les previsions generals de la legislació bàsica respecte de les competències municipals, a Catalunya la LMC va mantenir el mateix sistema d’atribució i
idèntics paràmetres, cosa que posava clarament de manifest que, amb l’excepció dels
serveis mínims, era en la legislació sectorial on s’havien de concretar les competències municipals.

Les modificacions derivades de l’anomenat Pacte Local
Des de la promulgació de la LBRL i de la LMC, tot i les múltiples modificacions que
han sofert una i altra llei, i les aspiracions legítimes dels municipis pel reconeixement
no sols d’àmplies competències que desenvolupessin degudament les previsions de
l’article 25 de la LBRL, com a resultat del principi de subsidiarietat, sinó també de la
seva diversitat, i tot i les aspiracions dels alcaldes de les set grans ciutats espanyoles
(Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga i Bilbao) plasmades el 25
d’abril del 1994 en el document «Criteris per a la llei de grans ciutats»,18 i posteriorment
debatudes novament en la reunió celebrada a Saragossa l’any 1996, podem observar
sense cap dificultat com es va continuar mantenint incòlume aquest model d’uniformitat estructural dels governs locals i de dispersió normativa en el reconeixement de
les seves competències pròpies.

Problemàtica competencial
Des del punt de vista competencial, el problema va ser que, tal com va denunciar insistentment la FEMP i es va reconèixer posteriorment en l’exposició de motius de la
Llei 11/1999, de 21 d’abril, ni per part de l’Estat, ni per part de les CCAA, en legislar
en els àmbits materials assenyalats a l’article 25 de la LBRL, es va desenvolupar de
forma substantiva l’atribució de competències als municipis. Això va generar un moviment reivindicatiu municipal per a la consecució d’un nou marc competencial que
procurés una major descentralització cap als municipis, que va tenir la seva acollida
en l’Assemblea extraordinària de la FEMP celebrada a final del 1993 a la Corunya, en
la qual es va proclamar la necessitat d’un pacte local que delimités l’àmbit de competències de l’Administració local, de manera que, mitjançant l’apropament de l’Adminis-

18. En aquest document es justificava la necessitat d’una llei que establís un règim especial per a aquestes ciutats, que contemplés no sols les seves especialitats orgàniques, sinó també les diferències competencials i les corresponents mesures fiscals i economicofinanceres necessàries per possibilitar l’eficàcia de la implantació de l’esmentat règim especial.
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tració als ciutadans i l’aplicació plena del principi de subsidiarietat, es posessin els
mitjans perquè els municipis poguessin assumir les funcions que, d’acord amb la seva
capacitat i la demanda social, els corresponien.
Aquests antecedents van ser els que van provocar la necessitat de modificar la LBRL
que, per altra part, llavors ja tenia dotze anys de vigència i s’havia modificat en moltes
ocasions, unes com a conseqüència de modificacions legislatives puntuals, i altres
com a conseqüència de la jurisprudència constitucional.19 Tots dos factors –les reivindicacions municipals i la necessitat d’adequar la LBRL als nous temps, donades les
seves reiterades modificacions parcials– van ser les raons que van portar el legislador
a promulgar la Llei 11/1999, de 21 d’abril, però, no obstant ser aquest el seu objecte
primordial, aquesta llei no va canviar el sistema d’atribució uniforme de competències
als municipis, ni en va contemplar cap increment, ja que va seguir el model instaurat
per la LBRL de diferir aquesta labor al legislador sectorial, la qual cosa va provocar
que, juntament amb aquesta llei, se’n modifiquessin altres.20
El cert és que aquestes mesures legislatives no ens van permetre identificar un gran
avanç quant al reconeixement de noves competències locals i l’efectivitat del principi
de subsidiarietat, en no haver abordat ni haver realitzat posteriorment una atribució de
competències basada en criteris de capacitat de cada municipi, sinó que amb aquestes mesures es va seguir mantenint la regulació uniformista de l’any 1985 pel que fa a
l’àmbit competencial municipal; això va fer que per a una gran majoria aquest paquet
de mesures suposés únicament un pacte local absolutament descafeïnat, que no va
implicar necessàriament un reforçament d’un paper més rellevant dels governs locals,
tot i ser els únics governs públics que llavors obtenien puntuacions altament positives
dels ciutadans en les enquestes i sondeigs d’opinió.21
L’excusa fonamental d’aquest resultat es va centrar a entendre que, atès l’especial sistema de distribució de competències locals a través de la legislació sectorial, era necessari fer tot seguit una revisió de la legislació autonòmica corresponent, que fes
possible un major reconeixement de competències municipals. Aquesta labor va donar lloc al fet que posteriorment s’iniciés el debat d’allò que volia ser la segona part
d’aquell pacte, sota la denominació de Pacte Institucional.

19. En concret, com a conseqüència de la STC 214/1989, de 21 de desembre, que va declarar inconstitucionals l’article 5 i alguns incisos dels seus articles 9.2, 20.1c i 2, 32.2 i 48.
20. La Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües, per atorgar representació als ens locals en el Consell Na
cional de l’Aigua; la LOREG, per modificar el règim jurídic de la moció de censura i crear la nova qüestió
de confiança; o la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, per crear el conflicte en defensa de l’autonomia local i reconèixer una diabòlica legitimació als ens locals per interposar-lo.
21. En els sondeigs del CIS efectuats en el període de novembre de 1994 a desembre de 1998, els ciutadans van valorar els ajuntaments amb una puntuació molt superior a l’obtinguda pels governs central
i autonòmic.
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Mesures de diferenciació orgànica
De la mateixa manera que va succeir amb les reivindicacions relatives al reconeixement de noves competències, les mesures derivades de la promulgació de la Llei
11/1999, de 21 d’abril, respecte de l’estructura orgànica dels municipis, encara que
van introduir algunes matisacions,22 si exceptuem les relatives a l’enfortiment de la figura de l’alcalde o l’alcaldessa, no van ser de gran calat ni estaven en la línia d’acabar
amb l’uniformisme estructural dominant, si tenim en compte que, en termes generals,
es van limitar al següent:
– L’enfortiment de la funció executiva de l’alcalde o alcaldessa en la totalitat de municipis de règim comú, per una major eficàcia i agilitat funcional, i el paral·lel reforçament de les funcions de control del Ple, per tal de garantir la governabilitat dels
municipis, mitjançant l’ampliació de les competències de l’alcalde o l’alcaldessa,
en residenciar-ne en aquest òrgan la major part de competències executives, i en
el Ple, la major part de les competències normatives i de control, i mitjançant el reforçament dels instruments de control a disposició d’aquest últim òrgan, a través
d’una nova regulació en la Llei orgànica del règim electoral general 5/1985, de 15
de juny (LOREG), de la moció de censura i mitjançant la introducció de la qüestió
de confiança.
– El caràcter necessari de les comissions informatives en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants.
22. L’objectiu d’aquestes reformes, segons la memòria justificativa elaborada per la Secretaria d’Estat
de les Administracions Públiques Territorials, de la Direcció General d’Administració Local, del Ministeri d’Administracions Públiques, de 10 de juliol de 1998, va ser, per una banda, introduir diferents canvis
organitzatius, funcionals i institucionals en el nostre règim local, per tal d’enfortir la governabilitat i l’eficàcia en la gestió dels municipis i, per l’altra, millorar tècnicament la LBRL, per aconseguir una major
seguretat jurídica. Impulsava dos tipus de reformes: per una banda, les de caràcter funcional, mitjançant el reforçament de la funció executiva de l’alcalde o l’alcaldessa, en ordre a una major eficàcia i agilitat funcional, i el paral·lel reforçament de les funcions de control del Ple; l’establiment necessari de les
comissions informatives en els municipis de més de 5.000 habitants i el reconeixement a aquestes de
funcions de seguiment de l’activitat de gestió de l’alcalde o l’alcaldessa, de la Comissió de Govern i dels
regidors i regidores delegats, en paral·lel amb les competències de control del Ple; l’increment de la freqüència de les sessions plenàries de caràcter ordinari i la introducció en aquestes d’una part diferen
ciada i substantiva de control de la resta d’òrgans de govern, integrada per les mocions, els precs i les
preguntes; la modificació dels assumptes que requereixen per a la seva aprovació un quòrum qualificat
i l’agilització del procediment d’aprovació dels instruments normatius, mitjançant la previsió de la seva
aprovació automàtica quan durant el termini d’exposició pública no es produeixin reclamacions. Pel que
fa a les mesures de millora tècnica, a més de donar contingut a l’article 5 de la LBRL, que estava mancat d’aquest des de la STC 2141989, de 21 de desembre, amb la inclusió d’una clàusula de capacitació
general de les entitats locals, es va aprofitar per millorar la redacció d’alguns dels seus preceptes, com
el 50.3, respecte dels conflictes de competències entre municipis, el 52.1, respecte del caràcter potestatiu del recurs de reposició, el 58.2 respecte de la participació dels municipis en la formació dels plans
generals d’obres públiques que els afectin, el 63 i següents, respecte dels procediments d’impugnació
d’actes i acords locals per l’Estat i per les comunitats autònomes, el 73.3, respecte dels grups polítics
municipals, el 84, sobre la compatibilitat de les llicències municipals amb altres autoritzacions o llicències administratives, el 118.1.a, sobre les competències de la Comissió Nacional d’Administració Local,
o la disposició addicional cinquena, sobre la possibilitat que les associacions de municipis puguin celebrar convenis amb les diferents administracions públiques.
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– L’existència necessària dels grups polítics en tots els ajuntaments, tot i les crítiques
d’algun sector de la doctrina que, com Morell Ocaña, els considerava inoperants
en els municipis petits, en els quals, en abundar les candidatures personals o independents, era irrellevant un òrgan que tingués per objecte agrupar regidors i regidores amb idèntica o similar ideologia política.

La problemàtica de les grans ciutats i el règim especial de la ciutat
de Barcelona
Si aquesta va ser la sort que van córrer els municipis respecte de les seves legítimes
aspiracions quant a l’increment del seu àmbit de competències i quant a la necessitat
de trencar amb la uniformitat orgànica, pitjors van ser els resultats pel que fa a les aspiracions de les set grans ciutats, ja que la Llei 11/1999 es va limitar a introduir una habilitació a l’apartat tercer de l’actual disposició addicional sisena de la LBRL, perquè
la legislació autonòmica –respectant l’autonomia municipal i a instàncies dels ajuntaments afectats– pogués actualitzar el règim dels municipis de Madrid i Barcelona, modificant la denominació dels òrgans necessaris regulats en el seu article 20.1; permetent que el Ple o òrgan equivalent actués també en comissions, a les quals aquell òrgan
podia atribuir o delegar algunes competències de caràcter decisori; autoritzant l’atribució a la Comissió de Govern de competències pròpies en determinades matèries; o
obrint la porta per atribuir a l’alcalde o l’alcaldessa, com a pròpies també, les competències que en el règim comú pertanyien al Ple, quan fossin susceptibles de delegació.
D’aquesta manera restava novament demorat el reconeixement del règim especial que
les set grans ciutats demanaven des de l’any 1994, ja que aquesta previsió, a més d’insuficient, es referia, únicament i exclusivament, als municipis de Madrid i Barcelona.
Després de la promulgació de la Llei 11/1999, que no va fer sinó enfortir més el patró
d’uniformitat configurat en la redacció original de la LBRL, l’única mostra que van tenir fins a la promulgació posterior de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per a la modernització del govern local, que suposés l’obertura a nous models d’organització local, la va constituir l’experiència que la ciutat de Barcelona va fer mitjançant la seva Carta Municipal, aprovada per Llei del Parlament de Catalunya 22/1998,
de 30 de desembre, i posteriorment modificada parcialment per la Llei 11/2006, de 19 de
juliol. La podem qualificar de clarament innovadora, en establir un sistema d’organització propi per al municipi, que en la línia iniciada per la reforma feta a la LBRL per la
Llei 11/1999, té una clara influència parlamentària. Les funcions fiscalitzadores i deliberants s’atribueixen al màxim òrgan representatiu, que s’anomena Consell Municipal,
i es configura com a òrgan de debat de les grans polítiques locals i d’adopció de les
decisions estratègiques. Es reserven les funcions executives i administratives a uns
òrgans que, com l’alcalde o l’alcaldessa i la Comissió de Govern, no són de caràcter
representatiu de la proporció de forces polítiques.
Ara bé, donada l’aplicabilitat de la Carta Municipal de Barcelona a un únic municipi, bé
podem dir que des de l’any 1985 fins que va finalitzar el segle xx poques coses van can-
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viar per assolir un major reconeixement de competències als municipis i una major llibertat respecte de la configuració de la seva estructura orgànica, per pal·liar els efectes perversos de la uniformitat del sistema. Encara que es van modernitzar els mètodes, les
tècniques i, especialment, els mitjans o instruments dels quals disposava l’Administració
local per exercir les seves funcions, en canvi, no es van modernitzar les mateixes institucions, en contra del sentir de la doctrina més autoritzada, que advocava per una solució
contrària a tanta uniformitat, és a dir, perquè en comptes que la legislació bàsica establís
un model únic i tancat de govern local, s’enfortís la potestat d’autoorganització dels propis
municipis de manera que poguessin definir i regular autònomament les seves estructures.

La Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local
Si aquest va ser l’estat de la qüestió fins a final del segle xx, les reformes legislatives
que van arribar amb el nou segle no van afegir gaire cosa més a la solució d’aquesta
problemàtica, ni en relació amb la modificació i l’ampliació del sistema d’atribució de competències als municipis, ni tampoc respecte de la necessària modernització de les estructures de govern local. Malgrat la seva denominació, no podem dir que la Llei de
mesures per a la modernització del govern local aprovada a final de l’any 2003 per
l’inexplicable procediment d’urgència, suposés un pas endavant en aquest objectiu,
a pesar d’haver donat lloc a un nou i decisiu model local, amb la regulació d’un règim
especial per a les ciutats de gran població, que segurament podria haver esperat a la
promulgació de la nova legislació bàsica de règim local que la llei mateixa anunciava
en la seva exposició de motius, evitant d’aquesta manera la introducció apressada
d’un nou règim molt al final de la legislatura.
I diem que poc afegeix a la modernització del govern local perquè, no sols es va abstenir de tractar el vessant competencial, sinó perquè, a més, tot i que a la seva exposició de motius es qualifica de rígid l’uniformisme del model organicofuncional dels
ens locals espanyols, el cert és que només en reconeix els efectes perversos respecte del que la llei qualifica de municipis de gran població23 i aquesta es la raó per la qual
la principal modificació que va incorporar va consistir a introduir un règim especial,
però no per a les grans ciutats, sinó per als municipis de gran població, encara que,
això sí, excloent de la seva aplicació el municipi de Barcelona.24
Així, a més d’introduir una sèrie de modificacions que van afectar tots els municipis
–com el canvi de denominació de la Comissió de Govern, que va passar a dir-se Jun-

23. Encara que l’exposició de motius de la llei va declarar la necessitat d’elaborar en un futur una nova
llei de bases de l’Administració local, que constituís un instrument adequat perquè els governs locals
afrontessin els complexos reptes del segle xxi, només va considerar d’urgència i necessari abordar les
reformes adequades per donar resposta a les necessitats actuals dels municipis altament poblats, que,
a parer seu, eren els que s’havien ressentit més de l’uniformisme.
24. Segons la disposició transitòria quarta de la llei, aquest títol no serà d’aplicació al municipi de Barcelona fins que no se n’aprovi el règim especial.
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ta de Govern Local, una certa redistribució de competències entre els òrgans decisoris, la modificació del règim de quòrums especials de votació del Ple i el règim de delegacions de competències entre òrgans–, dissenya un model orgànic específic per
als erròniament denominats municipis de gran població. Això dóna lloc a l’establiment
de quatre tipus de règims jurídics diferents: el d’aquests municipis de gran població,
el dels municipis que funcionen en règim de consell obert, el dels altres municipis o
municipis de règim comú, i el del municipi de Barcelona. Aviat s’hi afegirà un de nou,
el règim especial del municipi de Madrid, que, malgrat haver estat el gran propulsor
d’aquesta Llei, va acabar escapant-se de l’aplicació.
La llei de modernització va renunciar realment a regular un autèntic règim de grans
ciutats, en limitar-se a introduir un règim especial en allò que de manera eufemística va anomenar «ciutats majors», que va ser-ne el leitmotiv. Tot i que les primeres
previsions contemplades en el projecte de llei eren molt més restrictives respecte
dels requisits que s’havien de complir perquè els municipis quedessin acollits en
aquest règim especial, el text definitiu de la llei, producte dels avatars parlamentaris, va resultar generalitzador i va acabar sent aplicable als tipus de municipis següents.
Amb caràcter imperatiu25 i amb l’excepció del municipi de Barcelona, els municipis i
ens locals següents:
– Municipis de més de 250.000 habitants.
– Municipis capitals de província i ajuntaments insulars canaris d’illes amb població
superior a 175.000 habitants.26
Amb caràcter voluntari, ja que depenia que així ho decidissin les assemblees legislatives autonòmiques a instància de les entitats locals interessades, els municipis i ens
locals següents:
– Municipis que fossin capital de província, capitals autonòmiques o seu d’institu
cions autonòmiques.
– Municipis i ajuntaments insulars d’illes de població superior a 75.000 habitats, sempre que, en el cas dels municipis, es donessin circumstàncies econòmiques, so
cials, històriques o culturals especials, el contingut i l’abast de les quals quedava
indeterminat. D’aquesta manera corresponia a l’ajuntament afectat justificar l’exis-

25. Segons la disposició transitòria primera, els municipis havien d’adequar-se necessàriament a aquest
nou règim, mitjançant l’aprovació de les corresponents normes orgàniques, dins dels sis mesos següents
a l’entrada en vigor.
26. Aquesta inclusió dels consells insulars, que va afectar els de Tenerife i Gran Canària, va ser producte d’una esmena d’última hora que es va produir al Senat, que ens dóna la pista sobre la veritable motivació de la reforma i sobre la veritable coherència de la llei, si tenim en compte que, per una part, no
s’imposa el règim a les diputacions provincials i, per l’altra, que, a més de preveure pels cabildos una
sèrie d’especialitats relatives fonamentalment a les denominacions orgàniques, se’ls deixa més àmbit
d’autoorganització, des del moment que no els resulten aplicables les normes que regulen l’existència
obligatòria de determinats òrgans, com els districtes, la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions i l’òrgan per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives.
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tència d’aquestes circumstàncies, a l’efecte que les seves raons fossin posteriorment avaluades per l’assemblea legislativa en adoptar la seva decisió.
Per fer la delimitació dels municipis que forçosament o voluntàriament quedaven o
podien quedar sotmesos a aquest règim, la llei partia de les xifres oficials de població
a 1 de gener de l’any immediatament anterior a l’inici de cada mandat, però amb la
particularitat que els municipis mantindrien aquest règim especial encara que posteriorment se’n reduís la xifra oficial de població per sota del límit exigit per la llei.
D’aquesta manera, amb aquesta mena de xocolata del lloro tan pròpia de la nostra
idiosincràsia, es va produir una generalització del sistema, en estendre’s a municipis
la gran població dels quals era força dubtosa, i això agreujat per la falta de previsió
del legislador respecte de la possibilitat que els municipis que voluntàriament po
guessin acollir-se a aquest règim, ho poguessin fer únicament respecte d’aspectes
parcials i no respecte de la seva totalitat, en funció de quines fossin les circumstàn
cies econòmiques, socials, històriques o culturals especials que n’aconsellessin la incorporació.
I és que aquesta llei no sols no va aportar res a la modernització de les estructures
locals, ni al reconeixement de la seva diversitat, sinó que, ben al contrari, va destacar
per la seva rotunda manca d’imaginació. Si l’estructura orgànica dels municipis del règim especial estava clarament inspirada en moltes de les previsions de la Carta Municipal de Barcelona, malgrat no resultar d’aplicació la llei a aquest municipi, les seves
determinacions en matèria d’organització administrativa van suposar una mera importació a l’àmbit local del model burocràtic d’organització de l’Administració General de
l’Estat,27 mantenint així, encara que dins de l’aparença de diversitat, un nou patró d’uniformitat. Si poc o res té a veure la realitat d’un municipi de 10.000 habitats amb la d’un
de 250.000, poc o res té a veure la realitat d’un municipi de 250.000 habitants o de
75.000 amb la d’un de diversos milions, fins al punt que, en ocasions, l’experiència
demostra que municipis amb la mateixa densitat demogràfica tenen distinta complexitat i realitats absolutament diferents, en funció de les seves característiques econòmiques, geogràfiques o sociològiques, o de la composició política derivada del procés
electoral.
Tot el contrari, amb aquesta legislació, la uniformitat es va expandir i agreujar, perquè,
en importar el model burocràtic d’organització de l’Administració General de l’Estat,
es va produir un intent d’uniformar l’organització d’una part important de l’Administració local, sense pensar que ni aquest era un model d’eficàcia garantida, ni la realitat

27. La llei, a més de ser important per als òrgans i el règim de funcionament previstos per la Carta Municipal per al municipi de Barcelona, delimita els conceptes d’òrgans superiors i òrgans directius. Reprodueix per a l’Administració local el model d’organització burocràtica de l’Administració General de
l’Estat, com si fos un model d’excel·lència garantida; i configura l’existència necessària de determinats
òrgans, com l’Assessoria Jurídica, el Consell Social de la Ciutat, la Comissió Especial de Suggeriments
i Reclamacions i un òrgan especialitzat per al coneixement i la resolució de les reclamacions que s’interposin contra actes tributaris de competència local; habilita el Ple per crear un òrgan de gestió tributària per a la gestió integral del sistema tributari municipal, que restarà a l’òrgan de gestió economicofinancera i pressupostària les seves funcions en matèria de tresoreria i recaptació.
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d’un i altre nivell d’administració era la mateixa. També, i el que és més greu, perquè
amb això es reduïa de tal manera la potestat d’autoorganització municipal, que pràcticament es deixava buit de contingut aquest important dret municipal. N’hi ha prou
d’observar que imposa com a obligatòria la divisió en districtes, quan pot afectar municipis que per les seves característiques físiques o geogràfiques no la necessitin, i
com a obligatoris uns òrgans –la Comissió de Reclamacions i Suggeriments i l’òrgan
especialitzat en matèria tributària– que no sols són originaris de l’experiència local,
concretament de l’Ajuntament de Barcelona, en haver nascut, tot i que amb una denominació diferent, com a fruit de la seva potestat d’autoorganització municipal,28 sinó
que, a més, en ser regulats de la forma que preveu la llei, institucionalitzant-los per a
tots els municipis d’aquestes característiques, corren el risc de perdre l’eficàcia29 i pot
allargar el pelegrinatge previ als tribunals contenciosos que fan els ciutadans per impugnar els actes tributaris.
A més de la limitació de la potestat d’autoorganització dels ens locals i del que allò
comporta d’incidència negativa en l’autonomia local constitucionalment garantida,
amb aquesta llei es van posar en dubte les competències autonòmiques en matèria
de règim local, a causa de l’àmplia i extensiva interpretació que el legislador va fer de
forma tàcita del terme «bases», cosa que va fer que Catalunya, a la vista del Dictamen
núm. 261, emès el dia 17 de febrer del 2004 per seu Consell Consultiu, es plantegés
la possibilitat d’interposar contra aquesta llei un recurs d’inconstitucionalitat.

La necessitat d’una reforma: el llibre blanc per a la reforma del govern local
Aquesta situació va posar de manifest durant els anys immediatament posteriors a
l’aprovació de la Llei de modernització del govern local que el model vigent no donava
resposta a les legítimes aspiracions municipals sobre la necessitat d’obtenir un model
d’organització més divers i més obert que l’instaurat arran de la llei bàsica de l’any
1985, com provava el fet que la mateixa llei de modernització anunciés la necessitat
d’abordar l’elaboració d’una nova llei bàsica.
Aquesta necessitat es plantejava, a més, en un moment històricament idoni per portar-la a terme, en coincidir en el temps una sèrie de circumstàncies. Per una banda,
l’existència d’un procés obert per la reforma dels estatuts d’autonomia, i per l’altra,
el ressorgiment o l’accentuació de l’esperit reivindicatiu del municipalisme, posat de
manifest com a conseqüència del vint-i-cinquè aniversari dels ajuntaments democràtics, que es va plasmar en el document aprovat per la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) amb el nom de Carta de Vitoria, sota l’eslògan «Un
nuevo impulso para las ciudades y los pueblos del siglo xxi», pel qual s’estableix un

28. No és lògic institucionalitzar per a tots aquests municipis uns òrgans creats voluntàriament en altres; la generalització fa que perdin la seva virtualitat, ja que el que és necessari en un municipi pot no
ser-ho en un altre.
29. Pensem, si no, com una comissió idèntica en la seva composició al Ple pot defensar els drets dels
ciutadans davant d’acords adoptats pel Ple.
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decàleg de les reivindicacions i les aspiracions municipalistes. Val la pena destacar-ne la reivindicació de la necessitat de definir un nou règim d’organització per als
governs locals, mitjançant la consolidació del principi d’autonomia local, que comporti que les ordenances i els reglaments dels governs locals, especialment els relacionats amb el desenvolupament organitzatiu, tinguin un espai reservat dins del sistema de fons. Però també coincidia amb la major sensibilització i predisposició del
Govern central envers aquesta qüestió, que semblava desprendre’s de les seves pròpies actuacions: la constitució d’una subcomissió dins de la Conferència Sectorial
d’Assumptes Locals per determinar el deute històric amb els municipis derivat de la
prestació durant tots aquests anys dels anomenats «serveis impropis»; la constitució
d’una comissió trilateral FEMP-Estat-CCAA, dins de la Comissió Sectorial d’Assumptes Locals, per definir la competència de cadascun dels tres nivells de poder i adoptar un nou sistema de finançament local, definint el que cadascun d’ells ha de fer i el
que li correspon pel que fa a les despeses públiques; i el compromís d’incloure una
enumeració de les competències locals en els estatuts d’autonomia, amb l’objecte
de blindar-les davant una eventual invasió del legislador ordinari, atès el seu rang de
llei orgànica.
Era, per tant, un moment històricament idoni per avançar en el camí de delimitar i construir un concepte molt més ambiciós d’autonomia local i per aconseguir un règim orgànic municipal flexible, divers i més conforme amb les responsabilitats reals que els
municipis han de continuar assumint en el futur, i això va donar lloc a l’obertura d’un
procés de redefinició del marc local, a partir de l’elaboració prèvia per un grup d’experts d’un llibre blanc per a la reforma del govern local, a fi de dotar els ens locals de
major autonomia política i més competències.
Després de constatar que el model organicofuncional és un dels aspectes nuclears
de qualsevol règim local, la redacció del llibre blanc va partir d’un triple objectiu:
– Aconseguir un govern àgil i eficaç capaç d’adoptar les decisions que la societat actual demana als municipis.
– Establir uns mecanismes eficaços de control i seguiment de la gestió.
– Garantir una democràcia de qualitat que contempli mecanismes de participació
ciutadana en la gestió dels assumptes públics.
Es va arribar a la conclusió que el model fixat per la llei de modernització era, d’alguna manera, el que s’havia de seguir, per tal de diferenciar ben bé les funcions de gestió pròpies de l’executiu de les funcions d’establiment de les grans línies estratègiques
i de control i fiscalització d’aquesta gestió executiva, pròpies del Ple, en la seva qualitat d’òrgan deliberant.
A aquests efectes, el llibre blanc va plantejar l’establiment de tres règims municipals
diferents:
a) Un primer règim orgànic per a tots els municipis de més de 50.000 habitants que,
en certa manera i amb certs matisos sobre l’obligatorietat de determinats òrgans,
s’identificaria amb el que és en aquests moments el règim especial de les ciutats de
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gran població regulat per la llei de modernització, encara que dins d’aquest règim es
proposaven uns determinats estàndards d’organització a les ciutats de més de 250.000
habitants, a les quals s’exigiria també una organització desconcentrada per facilitar la
participació dels veïns, però sense establir cap fórmula orgànica concreta, tasca que
restaria diferida a l’àmbit de la potestat d’autoorganització municipal, que podria definir tant la fórmula com la intensitat de la desconcentració.
Una organització de caràcter consultiu, amb la finalitat de possibilitar la participació
activa dels agents socials i econòmics més representatius en la planificació estratègica i en l’elaboració de polítiques de desenvolupament local, amb un nucli mínim de
funcions bàsiques que determinaria la llei, i que complementaria l’Ajuntament, fent ús
de la seva potestat d’autoorganització, amb la determinació del detall de les seves
funcions i la delimitació de la seva composició.
Algun instrument de defensa dels drets dels veïns, amb funcions, tant reactives com
proactives o de proposta, el règim jurídic del qual seria fixat per la pròpia ciutat en els
seus reglaments.
b) Un segon règim orgànic per als municipis d’entre 100 i 50.000 habitants, per als
quals el llibre blanc proposava un sistema pràcticament idèntic al que regeix en l’actualitat per als municipis de règim comú, amb la particularitat que la Junta de Govern
local seria de facultativa creació pel Ple i estaria oberta a la possibilitat que en els municipis de més de 20.000 habitants, i fins a un màxim d’un terç, en formessin part persones que no tinguessin la condició d’electes.
c) I un tercer règim orgànic, el de consell obert, per als municipis de població inferior
a 100 habitants o que tradicionalment hagin gaudit d’aquest règim especial, per als
quals el llibre blanc no plantejava cap millora.
Les propostes del llibre blanc relatives al règim orgànic bàsic dels municipis es complementaven amb una sèrie de mesures:
– La recomanació que als municipis en els quals no sigui obligatòria l’existència d’un
òrgan per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives, la llei els
permeti delegar aquesta funció en les diputacions provincials.
– La previsió de la possibilitat que determinades atribucions relatives a certs límits
de contractació, gestió de personal, concessió de llicències, règim disciplinari i de
qualsevol altre tipus de competències de caràcter reglat, es puguin delegar en funcionaris de carrera amb titulació superior en els municipis de fins a 5.000 habitants,
i en els directius locals en els de major població. Això no deixa de ser producte de
la valoració positiva que el llibre blanc fa de la figura dels directius locals, fins al
punt de plantejar-ne l’enfortiment.
– Per últim, davant l’evidència que la potestat d’autoorganització és una de les manifestacions més clares del principi d’autonomia local, el llibre blanc es va decantar
per deixar als ajuntaments la configuració de la seva pròpia organització, a partir
del respecte a la regulació bàsica dels òrgans necessaris, com a única fórmula possible per trencar amb la uniformitat municipal existent, però amb la precisió que la
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potestat per crear els seus propis òrgans complementaris havia de dur incorporada la potestat d’atribuir-los competències, sense necessitat d’acudir per a això a la
tècnica de la delegació, sinó en qualitat de competències pròpies, susceptibles de
delegació.
Amb aquesta finalitat, el llibre blanc va proposar que la legislació bàsica es limités a
recollir una llista de les competències del Ple i de l’alcalde o l’alcaldessa, i també de
la Junta de Govern en els municipis de més de 50.000 habitants, que resultaven indisponibles per a la potestat d’autoorganització municipal, de manera que les altres atribucions quedessin a la lliure disposició dels ajuntaments, perquè les poguessin redistribuir com a pròpies entre els seus diferents òrgans.

L’Avantprojecte de llei bàsica del govern i de l’administració locals
Per tal de donar solució en aquesta necessitat, el mes d’octubre de l’any 2006, el ministre d’Administracions Públiques va presentar a la Comissió d’Entitats Locals del
Senat un avantprojecte de llei bàsica del govern i de l’administració local, que, sota els
principis de transparència i participació ciutadana, pretenia establir les bases de l’autonomia local a través de tres eixos fonamentals:
– Fixar per primera vegada les competències municipals concretes.
– Definir el model de les entitats intermunicipals.
– Establir les bases de l’organització i el funcionament de les entitats locals.
Amb aquesta finalitat, definia un sistema que, tal com posava de manifest la seva exposició de motius, reconeixia la dinàmica «entre majoria i minoria, de manera que qui
guanyi les eleccions pugui governar i qui les perdi pugui controlar qui les ha guanyades», tot dibuixant un sistema executiu fort amb les característiques següents:
– Definitiva conversió del Ple municipal en un òrgan deliberant i de control polític, que
funcionés en ple i en comissions,30 les quals, a més de les funcions típiques d’estudi, informe o consulta, assumirien autèntiques competències resolutives per delegació del Ple i restarien autoritzades per a l’ús del sistema de vot ponderat.
– Existència de dos òrgans de caràcter executiu, un unipersonal, que descansés en
la tradicional figura de l’alcalde o l’alcaldessa, i l’altre col·legiat, sota la nova denominació de Consell de Govern,31 en el qual, quan es tractés de capitals de província o municipis de més de 75.000 habitants, es permetés a l’alcalde o l’alcaldessa
nomenar fins a un terç dels seus membres entre persones que no tinguessin la condició de representants locals.
– Manca de comunicació entre les competències del Ple i les competències de l’executiu mitjançant la tècnica de la delegació, en prohibir expressament la delegació

30. Necessàriament en municipis amb població superior a 5.000 habitants.
31. Òrgan necessari en municipis amb població superior a 5.000 habitants.
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de competències del Ple en els òrgans executius,32 que, en canvi, poden delegar
les seves en favor dels seus membres que no tinguin la condició de representants
locals i en favor dels directius públics locals.33
– En els municipis amb Consell de Govern, redistribució de les competències locals
en tres nivells: Ple, Consell de Govern i alcalde.34
– Manteniment del criteri de no condicionar la potestat municipal d’autoorganització
amb el detall d’altres òrgans municipals complementaris, ni amb l’establiment de
models orgànics específics de participació ciutadana, apartant-se així del model
iniciat amb la llei de modernització.
Així mateix, i des de el punt de vista de les competències municipals, l’avantprojecte,
després de regular el que anomena «clàusula general de competència», consistent a
atribuir als municipis una competència residual, és a dir, competència pròpia en totes
aquelles matèries no atribuïdes expressament per la legislació a l’Estat o a les comunitats autònomes, passa a definir de manera concreta quines han de ser les competències municipals. Utilitza la tècnica següent:
– El reconeixement exprés de competències concretes en diferents sectors o camps
d’actuació, que condicionarien en el futur el legislador sectorial per raó de la matèria. A l’hora de legislar cada sector, el legislador no les podria ignorar, ja que
l’avantprojecte defineix autèntiques competències municipals, encara que genèriques, i no, com passa ara, mers sectors d’actuació en els quals hi ha interessos
locals en joc que exigeixen reconèixer als municipis un àmbit material de competències no definit prèviament.35
– L’establiment dels serveis municipals de caràcter obligatori. L’avantprojecte utilitza
la mateixa tècnica que fa servir la legislació actual per definir-los. Després d’enumerar els que s’han de prestar en tots els municipis, els incrementa gradualment
en funció de la seva major població, tot definint els tres trams de població de la
LBRL.
– El reconeixement d’una mínima potestat normativa local, dins del marc de la legislació estatal o autonòmica, que garanteix l’elaboració i l’execució de polítiques pròpies, en una sèrie concreta i específica de matèries.

32. L’article 51.4 de l’avantprojecte només permetia al Ple la delegació d’algunes de les seves competències en favor de les seves comissions.
33. Els article 52.2 i 54.2 de l’avantprojecte permetien, respectivament, que l’alcalde o l’alcaldessa delegués o desconcentrés algunes de les seves competències en el Consell de Govern municipal, en els
seus membres i en la resta dels regidors, així com que aquest últim òrgan executiu municipal de caràcter col·legiat ho fes en els seus membres, la resta dels regidors i en els directius públics locals als quals
es va referir posteriorment l’article 13 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual es va aprovar l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
34. Si ho comparem amb el sistema vigent, veiem que s’opera una autèntica transferència de competències executives i de gestió típiques de l’alcalde o l’alcaldessa a aquest òrgan, en particular pel que
fa a l’àmbit de l’urbanisme, la hisenda, la gestió patrimonial i la contractació, la gestió del personal, etc.
35. En l’article 22 de l’avantprojecte, a més d’aquestes competències concretes, es definien les facultats municipals de participació, cooperació o foment respecte d’una sèrie de matèries.
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L’Estatut d’Autonomia i el règim local
Coincidint en el temps amb la redacció del llibre blanc i amb l’elaboració de l’Avantprojecte de llei bàsica del govern i de l’administració local, es va aprovar el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya mitjançant la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol. El nou
Estatut es diferencia ostensiblement de l’anterior, entre altres aspectes, en allò relatiu
al tractament del règim local. Hi dedica una part important del seu articulat, concretament el capítol VI del títol II, sota el nom «El Govern local», i el capítol III del títol VI,
que anomena «Les finances dels governs locals». L’Estatut d’Autonomia ens aporta,
doncs, noves determinacions.
En relació amb les competències municipals, l’Estatut eleva a rang de llei orgànica i,
en conseqüència, blinda, respecte del legislador ordinari, les determinacions anteriorment contingudes en les lleis de règim local bàsic i autonòmic sobre l’enumeració de
matèries en les quals el legislador havia de reconèixer competències pròpies als municipis. Tot i que a l’article 84 es reconeixen unes competències pròpies als municipis
en determinades matèries, aquest reconeixement s’efectua realment amb referència
al que determinin les lleis, del que es deriva que la concreció de les competències és
una tasca que es torna a diferir al legislador sectorial.
Pel que fa a l’organització –a més del reconeixement del que ja és un fet, com és el règim
especial del municipi de Barcelona i del de l’Aran–, l’Estatut reconeix als municipis una
sèrie de drets i potestats i regula un seguit de principis en els seus articles 86, 87 i 88,
que són els que han de guiar el legislador ordinari a l’hora de regular el règim local, i més
concretament la seva organització. Aquests drets, potestats i principis són els següents:
– Dret a l’autonomia local per a l’exercici de les seves competències i per a la defensa dels interessos propis de la col·lectivitat que representen els municipis i proscripció de tot tipus de controls d’oportunitat.
– Potestat d’autoorganització, però dins del marc que estableixi la llei en matèria d’organització i funcionament municipal.
– Potestat normativa en l’àmbit de les seves competències i en els altres sobre els
quals es projecti la seva autonomia, però sense efectuar cap reserva reglamentària
en favor del reglament orgànic.
– Principi de diferenciació, que obligarà el legislador ordinari, a l’hora d’aprovar les
lleis que afectin el règim jurídic, orgànic, funcional, competencial i financer dels municipis, a tenir necessàriament en compte les diferents característiques demogràfiques, geogràfiques, funcionals, organitzatives, de dimensió i de capacitat de gestió d’aquests, és a dir, la seva diversitat, a fi, lògicament, d’acabar amb la uniformitat
que domina actualment.

Situació actual i proposta de futur
Malgrat aquestes aspiracions locals, i tot i l’elaboració del llibre blanc i de l’existència
en el seu moment d’un avantprojecte de llei bàsica del Govern i de l’Administració lo-
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cal de l’Estat, les seves previsions no han cristal·litzat fins ara en una nova norma jurídica. En el mes de gener del 2010, amb motiu de l’empadronament d’estrangers, la
premsa es va fer ressò d’unes declaracions del secretari o secretària d’Estat de Cooperació Territorial, en les quals anunciava una nova llei de Govern local que havia de
substituir l’actual LBRL i que inclouria un capítol dedicat expressament a l’empadronament dels estrangers sense documents. Així mateix, pel que fa a l’autonòmic, l’any
2008 es va elaborar un avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya, que ara
com ara encara no se n’ha iniciat la tramitació parlamentària.
Davant d’aquesta situació i les minses perspectives de futur, i centrant-nos únicament
en l’aspecte orgànic dels municipis, cal que fem la reflexió següent: si la raó de ser de
la legislació bàsica estatal en aquesta matèria obeeix a la necessitat d’establir una regulació mínima i comú que garanteixi el dret d’igualtat de tots els espanyols en les seves relacions amb l’Administració, i si a més tenim en compte que l’experiència de tots
aquests anys de vigència de la LBRL ens demostra que aquesta, en les seves successives modificacions, l’únic que ha fet ha estat incorporar moltes de les previsions que
en matèria d’organització han anat concretant els municipis en els seus reglaments
orgànics, hem d’arribar a la conclusió que els referents per construir aquesta legislació bàsica i comú en el futur s’haurien de sustentar en els paràmetres següents:
– Salvaguarda del dret de participació política, en el seu doble vessant de dret de sufragi actiu i dret de sufragi passiu, pel que fa al ius in oficium dels regidors i regidores.
– Respecte de les previsions constitucionals quant a les matèries sotmeses a reserva legal.
– Salvaguarda del dret de participació ciutadana en els assumptes públics.
– Definició concreta i material de l’abast de la potestat d’autoorganització municipal
respecte de la legislació estatal i autonòmica, i clarificació, en conseqüència, del
lloc que ocupa el producte de la potestat normativa local en el sistema de fonts
del dret.
Això ens porta a la convicció que, si adoptem una postura respectuosa amb l’autonomia local i principalment amb la seva autonomia organitzativa, la solució legal correcta hauria de passar perquè la llei bàsica es limités a establir, respecte de l’estructura
orgànica dels municipis, a més dels drets mínims que configurin l’Estatut dels regidors
i les regidores, una sèrie de paràmetres orgànics:
a) La regulació del Ple, de l’alcalde o l’alcaldessa i dels tinents o les tinentes d’alcalde,
com a òrgans bàsics de caràcter necessari, i la delimitació de les seves competències
indisponibles i del seu règim bàsic de funcionament i adopció d’acords.
b) La previsió genèrica del caràcter necessari en determinats municipis d’òrgans d’estudi, informe i consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple, i la regulació detallada de la Comissió Especial de Comptes, en termes similars als previstos a
la legislació actual.
c) Alguna precisió que permetés modular la interpretació actual del principi de reserva
legal i que donés cabuda en matèria d’autoorganització a una espècie de reserva re-
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glamentària en favor del Reglament Orgànic, per aplicació del principi de competència
i desplaçament del de jerarquia,36 per regular una organització complementària de
l’anterior, sota un doble punt de vista:
– Com a regulació ex novo en uns supòsits, en qualitat de reglament independent,
en relació amb aspectes com l’existència, denominació, composició i règim de competències i funcionament d’òrgans col·legiats executius com l’actual Junta de Govern; d’òrgans complementaris centralitzats, com els òrgans de participació ciutadana, i d’òrgans descentralitzats municipals, en el quals es contempli la definició i
la denominació dels càrrecs directius, etc. Aquest àmbit seria el que hauria de restar protegit per la reserva reglamentària, que n’hauria d’impedir qualsevol possibilitat de regulació per llei estatal o autonòmica, només amb caràcter supletori.
– Com a reglament de desenvolupament, per executar i regular determinades previsions de les legislacions bàsica i autonòmica, com les relatives als òrgans complementaris de participació política, en limitar-se a exigir la seva existència però no el
seu règim jurídic; a l’ampliació dels drets de participació dels regidors i les regidores establerts com a mínims a l’estatut configurat per la legislació bàsica; a la regulació dels grups polítics; etc.
I això perquè, si es respecten aquests paràmetres bàsics mínims per assegurar el principi d’igualtat, res no impedeix que cada municipi faci una estructura orgànica a la
seva mida i a la mida de la seva pròpia realitat i capacitat. De fet, tots podem convenir
que un mateix òrgan, com ara la Junta de Govern, fa un paper molt diferent en uns
municipis que en altres, i en funció de l’equilibri de les forces polítiques que el configurin en cada cas, es pot convertir en un òrgan inoperant en la pràctica o assumir l’autèntic protagonisme de la labor executiva sota la direcció de l’alcalde o l’alcaldessa.
En aquest sentit hem de dir que l’Avantprojecte de llei bàsica del govern i de l’administració local no va recollir aquesta perspectiva, ja que ni contemplava cap previsió
respecte de l’establiment d’una reserva específica al marc normatiu local en matèria
d’autoorganització –malgrat que en la seva exposició de motius fes determinades reflexions–, ni tampoc no recollia, respecte del model orgànic, les nostres expectatives.
Encara que s’ha d’aplaudir l’opció elegida d’apartar-se del model d’uniformitat de la
llei de mesures per a la modernització del Govern local en la definició de l’estructura
orgànica bàsica, va optar per definir de forma molt detallada el paper de l’òrgan executiu col·legiat (Consell de Govern) que, segons el meu parer, deixant de banda les
característiques estructurals més bàsiques, s’hauria de deixar a l’Estatut municipal,
que és el nom que l’Avantprojecte atorgava a l’actual reglament orgànic.
Tanmateix, el model de reforçament cada vegada més radical de l’executiu i la parlamentarització del plenari no serien coses dolentes si anessin acompanyades, de manera efectiva i no sols retòrica, d’autèntics i nous mecanismes de control i del refor36. Hem de tenir en compte que en moltes ocasions el TC i el TS han recordat que la regulació autonòmica del règim local, pel que fa a la seva organització, no pot ser tan detallada i exhaustiva que deixi
sense contingut la potestat d’autoorganització municipal. Això ens dóna peu per proposar que el legislador delimiti al més clarament possible l’àmbit reservat al reglament orgànic.
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çament real de l’estatut de l’oposició, perquè continuarien residenciades al plenari o
assemblea les competències normatives i les de definició de les línies estratègiques,
mitjançant els instruments de planificació que són els que marquen les autèntiques
polítiques locals, i especialment perquè l’experiència confirma que en la pràctica ja
succeeix així. Ho podem comprovar fàcilment si, per una part, analitzem el règim de
delegacions que en la pràctica es produeix entre el Ple i l’actual Junta de Govern, i si,
per l’altra, constatem com la duració de la part resolutiva del Ple és molt inferior a la
de la part de control.
És precisament això el que ens porta a valorar positivament que l’Avantprojecte impedís que, per la via de la delegació de competències del Ple als òrgans executius, se’n
pogués produir un efecte devolutiu. No valoràvem positivament, en canvi, el fet que
l’Avantprojecte renunciés a perfeccionar l’estatut jurídic dels regidors i les regidores,
inclòs el dels no adscrits, i l’estatut jurídic del grup polític, com demostra la manca de
reconeixement del dret d’accés directe dels regidors i les regidores a tota la informació municipal, les limitacions que es mantenien en relació amb la seva legitimació per
impugnar determinats actes municipals, tot i la doctrina continguda en algunes sentències del Tribunal Suprem, i el manteniment de les discriminacions dels regidors i
les regidores no adscrits.
Per tot això, i retornant al tema essencial, val la pena fer referència de manera especial a l’experiència sueca de las Free Kommune, o municipis lliures, que, com ens recorden els professors Jaume Magre i Xavier Bertrana,37 es va desenvolupar durant la
dècada dels vuitanta, per la qual el Govern central suec va atorgar plena llibertat als
municipis per establir la seva pròpia organització política i administrativa de manera
experimental, i l’especial èxit que va tenir, per veure que existeixen experiències més
avançades que la nostra proposta, que no han produït cap distorsió.
Si el problema és el temor que l’eventual passivitat d’alguns municipis els porti a no fer
ús de la potestat d’autoorganització, creant amb això llacunes legals nocives per a la
ciutat, tal vegada la solució que s’hauria d’adoptar passaria per arbitrar la possibilitat
que o bé la legislació autonòmica contemplés una organització municipal d’aplicació
supletòria en defecte de regulació municipal, o bé es preveiés la possibilitat que el govern autonòmic aprovés un reglament orgànic aplicable amb caràcter subsidiari a aquells
municipis que no fessin ús de la potestat d’autoorganització, i aprovés el seu propi reglament, que és el que de fet ja es contempla des de fa anys en les disposicions finals
del TRLMC, encara que el Govern no hagi fet fins ara ús d’aquesta possibilitat.

El règim legal actual
Si aquest és l’estat de la qüestió i el procés evolutiu que ha sofert la legislació bàsica
de règim local, similar va ser allò que va experimentar la nostra legislació autonòmica

37. Jaume Magre Ferran i Xavier Bertrana Horta, «El alcalde como líder político y ejecutivo en los países
de la Unión Europea», Revista de Estudios Locales, COSITAL, núm. extraordinari de juliol del 2003.
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en aquesta matèria, ja que les múltiples modificacions que es van produir en la LMC
durant els seus primers quinze anys de vigència van generar la necessitat d’efectuar
una refosa que es va materialitzar amb el TRLMC, les determinacions del qual, unides
a les de la legislació bàsica estatal ja analitzada, configuren en aquests moments el
règim local vigent. Aquest, si bé pel que fa al règim de competències municipals no ha
experimentat cap canvi respecte del que ja hem analitzat, ni quant al sistema de determinació, ni quant al seu increment, en canvi, encara que persistint en la uniformitat,
sí que ha suposat modificacions més importants pel que fa a la seva organització.
En aquests moments podem dir que –a banda dels sistemes especials de Madrid i
Barcelona–, hi ha tres tipus de règims orgànics municipals: el dels petits municipis que
funcionen en règim de consell obert; el dels municipis acollits voluntàriament o preceptivament al règim de municipis de gran població, i el de la resta de municipis o municipis de règim comú. En tots ells el municipi gaudeix d’autonomia i de potestat d’auto
organització. Per això, abans d’analitzar-los per separat, estudiarem el marc legal
actual d’aquesta potestat i la seva incidència en l’organització final de cada municipi.

Autonomia municipal i potestat d’autoorganització: el Reglament orgànic
municipal
La potestat d’autoorganització dels municipis, el màxim exponent de la qual és el Reglament orgànic municipal (ROM), acte i instrument normatiu en què s’emmarca l’exercici d’aquesta potestat en l’àmbit municipal, ha estat concebuda pel legislador bàsic
estatal com una potestat relacionada –però independent i essencialment diferent– amb
la potestat reglamentària general que el nostre ordenament jurídic reconeix als ens locals sota la denominació genèrica de «potestat normativa local». D’aquí que, amb caràcter previ a qualsevol altra consideració, resulti necessari definir les seves fronteres,
mitjançant la delimitació de la seva posició ordinativa en el sistema de fonts legals en
matèria d’organització i la concreció del seu àmbit material.

Posició ordinativa del ROM en el sistema de fonts
L’autoorganització municipal constitueix, en paraules del professor L. Parejo Alfonso,38
l’expressió més genuïna de l’autonomia local, en la mesura que conforma el seu nucli
essencial. Sens dubte els municipis han de tenir competència per regular la seva organització complementària. Això és el que disposa l’article 20.2 de la LBRL. L’autoorganització esdevé així un límit clar respecte de l’àmbit normatiu d’altres nivells d’administració. Així s’infereix almenys de l’article 7.3 de la mateixa llei que, respecte de les
competències delegades, imposa el deure a l’Administració delegant de respectar la
potestat d’autoorganització dels serveis que ostenta l’entitat local. També s’infereix de
l’article 62 de la mateixa llei quan, en regular les tècniques de participació dels muni38. Luciano Parejo Alfonso, La potestat normativa local, Marcial Pons, 1998.
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cipis en activitats i procediments conjunts amb altres administracions, impedeix a
aquestes que, mitjançant aquestes tècniques, s’afecti la repetida potestat d’autoorganització. Podem dir, per tant, que la potestat normativa municipal, en l’exercici de la
seva potestat d’autoorganització, excedeix del seu àmbit competencial específic i s’estén fins i tot a les activitats realitzades pel municipi per delegació d’altres administracions.
No obstant això, hem de convenir que aquesta potestat va ser objecte d’una limitació
de gran importància respecte de la seva concepció original. Si bé la redacció original de
l’article 20 de la LBRL establia que, excepte l’alcalde o l’alcaldessa, els tinents d’alcalde, el Ple i la llavors denominada Comissió de Govern, la resta d’òrgans complementaris dels anteriors s’establia i es regulava pels municipis mateixos en els seus ROM,
sense altre límit que el respecte a l’organització determinada per la citada llei bàsica,
amb un abast tan ambiciós, que en l’article 5.a de la mateixa llei es preveia un sistema
de prelació de fonts que, en aquesta matèria, donava un gran protagonisme al reglament orgànic propi de cada entitat. En canvi, amb posterioritat, com a conseqüència
de la sentència del Tribunal Constitucional 214/89, de 21 de desembre,39 s’ha desvirtuat aquesta primera concepció, en declarar inconstitucional, tant l’article 5 –per superflu, al contenir un ordre de prelació de fonts que, segons el parer del Tribunal, solament serà vàlid quan coincideixi amb el disposat en el bloc de la constitucionalitat–,
com l’últim incís de l’article 20.1.c –per entendre que amb aquest precepte es buidava
de contingut la competència normativa de les comunitats autònomes en matèria de
règim local.40
Aquest és el motiu pel qual actualment el ROM, en la seva qualitat de disposició de
caràcter general d’àmbit municipal,41 a través de la qual els municipis exerceixen la
seva potestat d’autoorganització, ha quedat relegat en el sistema de fonts a aquells
aspectes que no entren en contradicció no solament amb la LBRL, sinó també amb
la legislació autonòmica que es dicta en matèria d’organització. Cal tenir en compte,
però, que la regulació autonòmica té també els seus límits respecte de l’àmbit local en
aquesta matèria i, en conseqüència, no podrà consistir en una regulació tan extensa
i detallada que deixi buida de contingut la potestat municipal que permet els munici-

39. Aquesta sentència ha estat àmpliament criticada pel professor Parejo Alfonso en l’obra ressenyada
en la nota anterior, per entendre que el Tribunal Constitucional aplica la doctrina de la il·legitimitat de les
normes merament interpretatives plasmada en sentències anteriors, amb les quals no es donava la corresponent identitat de raó, i també per considerar, entre altres aspectes, que la mateixa sentència entra
en serioses contradiccions quan, d’una banda, referint-se a la determinació de la competència local,
entén i justifica que amb la intervenció de la instància estatal s’ultima aquesta, amb exclusió, per tant,
d’una ulterior intervenció de la instància autonòmica, sempre que en la matèria corresponent tingués
l’Estat, al seu torn, competència bàsica, mentre que, pel que fa a la competència organitzativa constitutiva del nucli essencial de l’autonomia local, considera aquesta possibilitat il·legítima per tractar-se
d’una operació merament interpretativa, oblidant que de la mateixa manera que l’Administració local no
és identificable amb les administracions de l’Estat i de les comunitats autònomes, l’ordenament local
també és distint dels ordenaments territorials superiors.
40. Posteriorment la Llei 11/1999, de 21 d’abril, va donar un nou contingut a l’article 5 de la LBRL.
41. La STS de 24 de febrer de 1999 (art. 1387) ens recorda la clara naturalesa normativa que tenen els
reglaments orgànics i la seva vocació de permanència, a diferència dels actes locals singulars.
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pis dictar reglaments clarament independents, si manca la legislació autonòmica o
aquesta té llacunes.
Els efectes d’aquesta sentència van tenir influència en altres sentències posteriors del
Tribunal Constitucional, com la 331/1993, de 12 de novembre, sobre la Llei municipal
catalana, i la 27/1987, de 27 de febrer, sobre la Llei de coordinació de les diputacions
provincials valencianes. També s’ha deixat sentir en la jurisprudència dictada pel Tribunal Suprem,42 en particular en una sentència de 1993, en què, respecte d’un acord
d’un municipi canari pel qual es creaven unes comissions d’assessorament a la Presidència i a la Comissió de Govern independents de les comissions informatives permanents de la corporació, a les quals no es dotava de cap competència en relació
amb els assumptes de Ple, el Tribunal Suprem va arribar a la conclusió que aquest
acord era contrari a dret, d’acord amb la jurisprudència dictada pel Tribunal Constitucional que declarava que, tot i que la legislació autonòmica en aquesta matèria no pot
envair ni desconèixer la potestat d’autoorganització municipal, aquesta potestat s’havia d’exercir en el marc dels límits establerts per la legislació bàsica estatal i per la legislació de desenvolupament de les comunitats autònomes, i això per considerar que,
en no tractar-se de comissions informatives especials, sinó de comissions informatives permanents, la seva creació suposava una duplicitat respecte de les ja existents,
tot i que no tinguessin per missió el coneixement d’assumptes de la competència del
Ple. La llei autonòmica canària no autoritzava que es creessin en els municipis altres
comissions que les informatives, raó per la qual va entendre que la creació d’aquests
òrgans per l’Ajuntament excedia de la potestat d’autoorganització municipal.
És així com el Tribunal Suprem va passar a invertir la regla general dels límits de la potestat d’autoorganització. El principi general que establia la LBRL consistia en el fet
que, respectant l’organització bàsica que la llei regula, més la derivada de la que les
comunitats autònomes poguessin establir, quedaven lliures els ajuntaments per configurar la seva pròpia organització interna complementària. Això és el que, a parer meu,
feia el municipi canari afectat per la sentència, en crear altres òrgans complementaris
i diferents, l’objecte i competències dels quals no tenien cap incidència en el paper
que les comissions informatives, existents també en aquell municipi, havien de desenvolupar per imperatiu de la legislació bàsica.
També val la pena destacar, en relació amb aquesta problemàtica, una altra sentència
del Tribunal Suprem43 de 1990 que, pel que fa al nomenament dels presidents de les
juntes de districte de Barcelona, aplica els criteris de la normativa autonòmica, en considerar que el ROM presenta una llacuna en aquesta qüestió.44

42. STS de 9 de febrer de 1993 (art. 548).
43. STS de 16 de gener de 1990 (art. 7477).
44. Aquesta problemàtica es va reproduir posteriorment en la STS de 12 de juny de 1995, contra la
qual l’Ajuntament de Barcelona va interposar un recurs d’empara per suposada vulneració del dret fonamental d’obtenir tutela judicial efectiva dels jutges i tribunals, que no va ser admès pel Tribunal
Constitucional per manca manifesta de contingut constitucional de la demanda, mitjançant Auto 60/1996,
d’11 de març.
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Aquesta incertesa sobre la posició ordinativa del ROM, respecte del Reglament d’Ordenació i Funcionament (ROF), es va fer encara més palesa posteriorment, quan respecte d’un recurs contenciós administratiu interposat per l’Associació de Municipis
Bascos contra el ROF i contra la Resolució de 27 de gener de 1987,45 que la Direcció
General d’Administració Local del MAP va dictar sobre la posició ordinativa d’aquest
Reglament i la seva aplicabilitat a les entitats locals que disposessin de ROM propi, el
Tribunal Suprem46 va estimar que el ROF s’havia dictat complint el mandat contingut
en la disposició final primera de la LBRL, que imposava al Govern l’obligació d’actualitzar i acomodar a allò que disposa el ROF de 1952, en la mesura que aquesta disposició final havia estat expressament considerada constitucional per la STC 214/1989,
de 21 de desembre. Això volia dir que els reglaments locals gaudien de la primacia
derivada de la competència que la llei atribueix als ens locals, i que en aquest supòsit
la jerarquia normativa no resultava aplicable, però que l’autonomia de les entitats locals era un poder limitat que no podia oposar-se al principi d’unitat estatal. L’autonomia, l’única cosa que suposava era capacitat d’autogovernar-se i exercir les facultats
administratives, però sempre dins el marc de la normativa estatal, integrada per la
LBRL i pels reglaments dictats en virtut de la delegació que aquesta havia efectuat.
No va entrar, en canvi, el Tribunal Suprem, en l’anàlisi de la resolució de la Direcció
General de l’Administració Local també impugnada, amb l’excusa que, en haver-se
dictat per establir criteris d’aplicació de l’article 5 de la LBRL, i haver estat aquest
precepte declarat inconstitucional per la sentència anteriorment citada, mancava de
contingut el recurs en aquest concret extrem, encara que en una sentència anterior47
el Tribunal semblava qüestionar-la quan, davant de la seva invocació, va assenyalar el
següent:
[...] encara que no hagi de fer-se cap pronunciament sobre la legalitat de la resolució interpretativa de la Direcció General d’Administració Local, no es pot acceptar l’argument que sense que
existeixi el ROM la corporació pugui, mitjançant un simple acord, sobrepassar els mandats del
ROF.
[...] Dos dies abans de la sentència que va resoldre el recurs de l’Associació de Municipis Bascos ja esmentada, davant un recurs idèntic, plantejat també per un municipi basc, el mateix Tribunal48 havia resolt de manera similar, però precisant que no es podia analitzar si realment el
ROF anava en detriment de la potestat d’autoorganització municipal, perquè els al·legats que es
realitzaven contra ell eren generals i estaven formulats en abstracte, sense desprendre’s quins
eren els preceptes del ROF que es qüestionaven.

Aquestes sentències, encara que tenien part de raó quant a l’indeterminat de la impugnació, al nostre judici van oblidar que el ROF va anar bastant més enllà del que el
mandat del legislador li havia encomanat, que es circumscrivia a actualitzar i acomo-

45. En aquesta resolució es mantenia que la matèria continguda en els preceptes del ROF que no fossin reproducció de normes legals, podia ser objecte d’una regulació diferent en el ROM de cada corporació.
46. STS de 26 de setembre de 1997 (art. 6771).
47. STS d’1 de desembre de 1995 (art. 9009).
48. STS de 24 de setembre de 1997 (art. 6766).
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dar a la nova legislació el ROF de 1952. Per comprovar això n’hi ha prou d’observar la
minuciosa regulació que s’efectua en el reglament, el que posa de manifest que el ROF
no es va limitar a actualitzar o a acomodar el reglament anterior a la nova situació legislativa, sinó que en molts aspectes va crear un marc jurídic complet ex novo, de moltes altres qüestions que en la llei no es regulaven.
No obstant això, les posicions van anar evolucionant tímidament. La jurisprudència del
Tribunal Suprem,49 que recollia la doctrina del Tribunal Constitucional,50 va assenyalar
posteriorment:
[...] en matèria d’organització municipal, l’ordre constitucional de distribució de competències es
fonamenta en l’existència de tres àmbits normatius diferents, corresponents a la legislació bàsica de l’Estat, la legislació de desenvolupament de les comunitats autònomes, segons els respectius estatuts i la potestat reglamentària dels municipis inherent a l’autonomia que la Comunitat Europea els garanteix en l’article 140. És clar que la potestat d’autoorganització ha
d’exercitar-se en el marc dels límits establerts en la legislació estatal i en les legislacions de desenvolupament de les comunitats autònomes que no poden, no obstant això, envair ni desconèixer la potestat d’autoorganització que la CE garanteix a la instància municipal.
[...] el legislador estatal estableix un model organitzatiu comú i uniforme per a les entitats municipals, a partir del qual, i amb ple respecte al mateix, les pròpies entitats locals es poden dotar
d’una organització complementària en virtut dels corresponents reglaments orgànics.
El Reglament Orgànic Municipal no prima sobre la normativa autonòmica en l’espai que a aquesta correspon. Però és cert que el ROF és norma supletòria en determinats aspectes organitzatius dels reglaments orgànics municipals.
En les altres sentències, el Tribunal Suprem reitera el caràcter supletori del ROF en matèria organitzativa i matisa l’abast de la prevalença de la legislació estatal, bo i assenyalant el següent:
– Raona encertadament l’apel·lant que això implica dotar de prevalença els reglaments organitzatius dictats pels ens locals sobre aquelles disposicions estatals reglamentàries, no bàsiques,
que regulin amb caràcter general el seu funcionament, de manera que aquestes últimes vindrien
a ocupar una posició subordinada i complementària pel que fa a les regles sobre la matèria aprovades pels ens. Si l’única raó determinant de la validesa o la nul·litat de la convocatòria efectuada fos la prevalença o la subordinació d’allò que disposa el Reglament Orgànic de l’Ajuntament
davant del ROF, seria factible arribar, efectivament, a la conclusió que es postula en la present
apel·lació.
– La primacia de les lleis estatals, tinguin o no caràcter bàsic, sobre els reglaments aprovats pels
ens locals és una constant de la nostra jurisprudència que ha de ser considerada indiscutible.
– Els reglaments locals gaudeixen de primacia derivada de la competència que la llei atribueix a
les entitats locals, de manera que la jerarquia està mancada de significat.

De tot el que s’ha exposat més amunt es desprenen una sèrie de conseqüències importants. D’una banda, la subordinació del ROM a la legislació bàsica de l’Estat, però
també, com a conseqüència del principi de jerarquia normativa, a la legislació estatal
que no tingui la condició de bàsica. D’altra banda, la subordinació del ROM a la legis49. SSTS de 24 de setembre de 1997 (art. 6766), 12 de novembre de 1997 (art. 8458), 11 de maig de 1998
(art. 4313) i 8 de febrer de 1999 (art. 1550).
50. SSTC 4/1981, 32/1981, 84/1982, 32/1985, 27/1987 259/1988 i 214/1989, entre altres.
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lació autonòmica en matèria de règim local, sempre que aquesta ocupi l’espai que autènticament li correspon, sense envair ni desconèixer la potestat normativa local en
matèria d’organització, amb una regulació tan detallada que no deixi cap espai a la
primera. Finalment, que en matèria d’organització i funcionament el ROF és norma supletòria en determinats aspectes organitzatius respecte del ROM.
Aquesta doctrina ens planteja un doble problema la solució del qual no és gens fàcil.
D’una banda, es deixa en la més absoluta indefinició quin és el marc reservat a la potestat d’autoorganització que no pot ser envaït per la legislació autonòmica i, d’altra
banda, planteja el problema de la necessitat de delimitar quins són els aspectes organitzatius en els quals les previsions del ROM queden subordinades a les especials
determinacions del ROF, ja que ni el Tribunal Suprem ni la pròpia norma no contenen
cap determinació.
Pel que fa a la primera qüestió, no hi ha, a parer nostre, una solució única i generalitzada, sinó que haurà de ser en cada cas objecte d’una anàlisi personalitzada, en la
qual, a la vista de les competències concurrents, es ponderin els diferents interessos
en joc, a fi d’analitzar quins són els preponderants. Pel que fa a la segona qüestió,
potser la solució radiqui en la possibilitat que determinats preceptes del ROF, quan
siguin complement necessari de la legislació bàsica estatal emparada per l’habilitació
efectuada per la LBRL, poguessin gaudir de la condició de regulació de caràcter bàsic a l’empara de la jurisprudència constitucional, en particular pel que es refereix a
les normes de procediment i règim jurídic, encara que aquesta possibilitat ens sembla
francament remota si analitzem el contingut de la STC 69/1988, de 19 d’abril, que, remetent-se a les seves sentències STC 32/1981 i 1/1982, estableix el següent:
Atès que la definició de «bàsic» constitueix una operació normativa de concreció que ha de fer
el legislador estatal sense alterar l’ordre constitucional i estatutari de distribució de competències i amb observança de les garanties de certesa jurídica que siguin necessàries per assegurar
que les comunitats autònomes tinguin possibilitat normal de conèixer quin és el marc bàsic al
qual han de sotmetre les seves competències, resulta manifest que la funció de defensa del sistema de distribució de competències que a aquest Tribunal confereixen els articles 161.1. c) de
la Constitució i 59 de la seva Llei orgànica, ha de venir orientada per dues essencials finalitats:
procurar que la definició del que és bàsic no quedi a la lliure disposició de l’Estat en evitació que
puguin deixar-se sense contingut o inconstitucionalment cercenades les competències autonòmiques, i vetllar perquè el tancament del sistema no es mantingui en l’ambigüitat permanent que
suposaria reconèixer a l’Estat la facultat per oposar sorpresivament a les comunitats autònomes,
com a norma bàsica, qualsevol classe de precepte legal o reglamentari, al marge de com sigui
el seu rang i estructura.

A la satisfacció de la primera d’aquestes finalitats respon el concepte material de «norma bàsica» encunyat per la citada doctrina constitucional, conforme a la qual la definició del bàsic pel legislador estatal no suposa que hagi de ser acceptat que, en realitat, la norma té aquest caràcter. En cas de ser impugnada, correspon a aquest
Tribunal, com a intèrpret suprem de la Constitució, revisar la qualificació feta pel legislador i decidir, en última instància, si és materialment bàsica per garantir en tot l’Estat un comú denominador normatiu dirigit a assegurar, de manera unitària i en condicions d’igualtat, els interessos generals a partir dels quals pugui cada comunitat
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autònoma, en defensa dels seus propis interessos, introduir les peculiaritats que estimi convenients i oportunes, dintre del marc competencial que en la matèria li assigni l’Estatut.
A la segona finalitat atén el principi de llei formal que la mateixa doctrina acull en raó
que només a través d’aquest instrument normatiu i amb les garanties inherents al procediment legislatiu, s’arribarà a una determinació certa i estable dels àmbits respectius d’ordenació de les matèries en les quals concorren i s’articulen les competències
bàsiques estatals i les legislatives i reglamentàries autonòmiques, doctrina que es proclama amb l’afirmació que les Corts haurien d’establir el que hagi d’entendre’s per bàsic —fonament jurídic 5è de la STC 32/1981 i 1r de la STC 1/1982— la qual expressa,
de manera ben rellevant, que la pròpia llei pot i ha de declarar expressament l’abast
bàsic de la norma o, en el seu defecte, ser dotada d’una estructura que permeti inferir, directament o indirectament, però sense especial dificultat, la seva vocació o pretensió de bàsica.
Com a excepció d’aquest principi de llei formal, la referida doctrina admet que el govern de la nació pugui fer ús de la seva potestat reglamentària per regular per decret
algun dels aspectes bàsics d’una matèria, quan resultin, per la naturalesa d’aquesta,
complement necessari per garantir el fi al qual respon la competència estatal sobre
les bases. Aquesta excepció, establerta principalment per adequar la legislació preconstitucional a situacions noves derivades de l’ordre constitucional, com és l’organització territorial de l’Estat, ha d’entendre’s limitada al sentit que correspon a la seva
naturalesa de dispensa excepcional de suficiència de rang normatiu, però no arriba a
l’exigència que el seu caràcter bàsic es declari expressament en la norma o s’infereixi
de la seva estructura en la mateixa mesura que això és aplicable a la llei formal. El contrari seria permetre que per la via reglamentària s’introdueixin elements de confusió i
incertesa, cosa que es nega a la llei formal.
Tenim, per tant, una doctrina constitucional consolidada, que, construïda sobre el nucli essencial del concepte material de norma bàsica, es complementa amb elements
formals dirigits a garantir una definició clara i precisa dels marcs bàsics delimitadors
de les competències autonòmiques, les quals, atès que són fàcilment recognoscibles,
evitin la incertesa jurídica que suposa per a les comunitats autònomes assumir, sense
cap dada orientativa, la responsabilitat d’investigar i indagar, en la massa ingent de
disposicions legislatives i reglamentàries estatals, una definició que és a l’Estat a qui
correspon realitzar per encàrrec directe de la Constitució.
En els primers anys de vigència de la Constitució, en els quals la tasca urgent que imposava la implantació del sistema de distribució de competències consistia a adaptar
la legislació anterior al nou ordre constitucional i l’Estat no podia desplegar una activitat legislativa tan intensa que pogués, de manera immediata, configurar totes les ordenacions bàsiques que contemplen la Constitució i els estatuts, resultava inevitable
que el concepte material de norma bàsica adquirís una rellevància excepcional, per tal
d’aconseguir, de la manera més ràpida i eficaç possible, la progressiva determinació
dels espais normatius estatal i autonòmic. Quedava, per tant, en un segon pla, el component formal inclòs en la referida doctrina constitucional.
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Superada aquesta inicial situació per la realitat actual d’un ordre distributiu competencial en avançat estat de construcció, aquest component formal adquireix una major
transcendència com a garantia de certesa jurídica en l’articulació de les competències
estatals i autonòmiques, la qual cosa es manifesta imprescindible en l’assoliment d’una
clara i segura delimitació a través d’instruments normatius que redueixin, de manera
inequívoca, la indeterminació formal de les normes bàsiques, fins al nivell que resulti
compatible amb el principi de seguretat jurídica que proclama l’article 9.3 de la CE i la
presència efectiva de la qual en l’ordenament jurídic, especialment en el tan complicat
i important de l’organització i funcionament de l’Estat de les autonomies, és essencial a l’estat de dret que la pròpia Constitució consagra en el seu article 1.1.
En virtut d’això, mantenint el concepte material del bàsic com a nucli substancial de
la doctrina del Tribunal, procedeix exigir, amb major rigor, la condició formal que la
norma bàsica sigui inclosa en la llei votada en Corts per designar expressament el seu
caràcter de bàsica o estigui dotada d’una estructura de la qual s’infereixi aquest caràcter amb naturalitat. Aquesta condició s’ha de complir també en el supòsit excep
cional que la norma bàsica s’introdueixi pel govern de la nació en exercici de la seva
potestat de reglament.
En relació amb el ROM, també s’ha plantejat la qüestió de si aquests reglaments tenen caràcter d’independents o, ben al contrari, ens trobem davant de reglaments executius de disposicions legals precedents, especialment tenint en compte la doctrina
fixada pels tribunals51 sobre l’admissibilitat en el nostre dret, a partir de la CE, dels reglaments independents en l’àmbit intern o purament organitzatiu, per entendre’s dictats exercint la potestat reglamentària que la CE i les lleis atorguen a l’Administració.
En el cas del ROM, en exercici de la potestat normativa inherent a la seva autonomia
constitucional, que es troba expressament prevista en la LBRL de forma específica
quant a l’organització i, genèricament, respecte dels altres sectors d’activitat, en els
quals aquesta potestat normativa se circumscriu a l’àmbit de competències del municipi i als límits derivats del principi de reserva legal.

Àmbit material del ROM
Un altre problema que se’ns planteja respecte del ROM és quins són els aspectes susceptibles de regulació a través d’aquest instrument normatiu municipal, donada la indeterminació legal de l’abast del concepte d’organització. En relació amb aquesta
qüestió, la jurisprudència del Tribunal Suprem,52 referint-se a la potestat d’autoorganització local, ha dit el següent:
[...] potestat aquesta singularitzada respecte de la potestat reglamentària local, que comprèn
l’establiment i la regulació de l’organització i de les relacions en l’àmbit intern, funcionalment requerides per al desenvolupament de l’activitat la gestió autònoma de la qual s’encomana a l’ens

51. SSTS 27 de febrer de 1997 (art.1527) i 16 d’abril de 1999 (art. 5176).
52. STS d’11 de maig de 1998 (art. 4313).
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local, dins del marc que dissenyen els principis de competència, reserva de llei, legalitat i jerarquia normativa, que articulen el caràcter plural i complex del nostre ordenament jurídic...
[...] el legislador estatal ha optat, en concret, per establir un model organitzatiu comú i uniforme
per a totes les entitats municipals i provincials a partir del qual, i amb ple respecte al mateix, les
pròpies entitats locals es poden dotar d’una organització complementària en virtut d’allò que
disposen els corresponents reglaments orgànics. Això vol dir que els reglaments locals gaudeixen de la primacia derivada de la competència que la llei atribueix a les entitats locals, al marge
de l’específica jerarquia normativa. Però l’autonomia de les entitats locals que comporta un poder d’autoorganització i d’exercici de les potestats administratives segons opcions polítiques
pròpies, no pot oblidar la primacia de les lleis estatals sobre els reglaments aprovats pels ens
locals.
De la doctrina jurisprudencial anteriorment transcrita i del tenor literal de l’article 20 de la LBRL,
es desprèn clarament que correspon al ROM la regulació dels altres òrgans municipals diferents
del Ple, l’alcalde o l’alcaldessa, la Junta de Govern i els tinents d’alcalde, que són els que la citada llei defineix com a òrgans bàsics, així com la creació de la Junta de Govern i de les comissions informatives en aquells municipis en els quals la seva constitució i existència no tingui caràcter obligatori, a caus del fet que la població de ple dret del municipi sigui inferior al nombre
legalment requerit perquè la seva existència sigui obligatòria.

És a dir, que en una primera aproximació, sembla clar que correspon al contingut propi del ROM la determinació de l’organització municipal de caràcter complementari,
referida, no només a la creació d’altres òrgans diferents dels considerats bàsics, com
els òrgans desconcentrats o els de participació ciutadana, per exemple, sinó també a
la pròpia existència de la Junta de Govern i de les comissions informatives, perquè
quan la seva existència és merament potestativa per a l’ens local, també ens trobem,
respecte d’aquests òrgans, amb òrgans de caràcter complementari.
La regulació del ROM en aquests aspectes concrets abastaria tant la determinació i
denominació dels òrgans, com la delimitació de les seves funcions i competències,
així com el seu règim jurídic i de funcionament, encara que, lògicament, dins del marc
determinat per la legislació bàsica i per l’autonòmica.
Així mateix, en virtut del ROM poden les corporacions locals regular, dins del marc legal, l’estatut del regidor, almenys així ho reconeix la jurisprudència del Tribunal Suprem53 quan assenyala:
[...] encara que el seu contingut es refereixi a l’organització, el Reglament (es refereix a l’Orgànic)
contindria o podria contenir normes reguladores dels drets i deures dels regidors
Certament, la regulació a través del ROM dels drets, deures i interessos que configuren el
que s’anomena l’estatut del regidor s’ha de fer respectant no solament les determinacions
contingudes respecte d’aquesta qüestió a la legislació bàsica i a la legislació autonòmica,
sinó també el ius in officium dels membres de la corporació o, en paraules d’Enrique Sánchez
Goyanes, 54 l’elenc de drets concrets inherents al fidel acompliment de la seva missió constitucional, que els ha de ser garantit a l’empara del genèric dret consagrat per l’article 23 de

53. STS d’1 de desembre de 1995 (art. 9009).
54. En la seva obra: La potestat normativa del municipi espanyol, El Consultor, 2000.
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la CE. Com ha assenyalat el Tribunal Constitucional, 55 és un dret de configuració legal, del
qual es deriva que correspon a la llei ordenar els drets i les facultats dels diferents càrrecs i
funcions públiques i que aquests són susceptibles de ser defensats mitjançant la sol·licitud
d’empara constitucional, en considerar-se inserits en el dret fonamental que l’article 23 de la
CE garanteix.

De tot plegat es desprèn que el ROM no podrà limitar els drets inherents al càrrec de
regidor que el ius in officium de l’article 23 de la CE garanteix, encara que sí que pot
ampliar-los, sempre que aquesta ampliació o millora sigui compatible amb els postulats continguts en la CE i en la legislació bàsica i autonòmica.56
El que anteriorment hem exposat sobre els límits que el ius in officium suposa per a
la potestat d’autoorganització municipal es posa de manifest en la doctrina fixada pel
Tribunal Suprem,57 quan considera inadmissible l’establiment del vot ponderat en les
comissions informatives, per entendre que desborda la potestat d’autoorganització
dels ajuntaments, quan perjudica l’estatut individual dels regidors i les regidores, a
més del principi de proporcionalitat, o en la jurisprudència dictada en relació amb el
dret d’accés a la informació dels regidors i les regidores.
També resulta meridianament clar que el contingut reservat al ROM conté tot el relatiu
a la constitució, organització i funcionament dels grups polítics municipals, tal com es
desprèn taxativament de la jurisprudència del Tribunal Suprem.58
Finalment, a més de les normes de funcionament dels òrgans corporatius, complementàries de les contingudes en les normes legals de caràcter prevalent, també resulta indiscutible la idoneïtat del ROM per contenir la regulació de la participació ciutadana, d’acord amb el disposat a l’article 24 de la LBRL.
Si aquests aspectes conformen el contingut bàsic del ROM, que, per cert, coincideix
amb la interpretació que en fa la nostra legislació autonòmica,59 no exclouen, a parer
nostre, la possibilitat d’incloure la regulació de desenvolupament de les lleis respecte
d’altres matèries que incideixen en el funcionament municipal. Se sap, per l’experiència dels reglaments orgànics aprovats fins a la data, que existeixen dos models típics
de reglaments d’aquesta naturalesa: d’una banda, els que contenen únicament la regulació estricta dels aspectes teòricament reservats a la potestat d’autoorganització
local que no són previstos per l’ordenament jurídic i constitueixen, per tant, el seu des
55. SSTC 32/1985, 161/1988, 45/1990 i 196/1990.
56. E. Sánchez Goyanes, en l’obra esmentada en notes anteriors, exposa alguns supòsits en els quals
la millora del ius in officium no és possible, com, per exemple, respecte de la possibilitat que, en virtut
del ROM, s’habiliti als regidors que no siguin caps de llista per ser candidats a l’elecció d’alcalde.
57. SSTS de 28 de novembre de 1995 i 8 de febrer de 1999.
58. STS de 15 de setembre de 1995 (art. 6701).
59. L’apartat 3 de la disposició final segona de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, actualment recollida en l’apartat 2 de la disposició final tercera del TRLMC, estableix el següent: «Correspon, no obstant això, a la potestat reglamentària dels ens locals, el desplegament dels
aspectes relatius a l’organització, el funcionament dels òrgans de govern, l’estatut de llurs membres i la
participació ciutadana, d’acord amb el marc general que estableixen aquesta llei i les normes bàsiques
de l’Estat. El Govern de la Generalitat pot elaborar disposicions reglamentàries sobre aquestes matè
ries, que són d’aplicació supletòria en defecte de les de les corporacions locals».
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envolupament, i de l’altra, els reglaments orgànics codificadors, que sumen a la seva
regulació pròpia la incorporació de les previsions contingudes en la legislació bàsica
i en l’autonòmica.
Certament, des d’un punt de vista estricte, resulta innecessari que un ROM incorpori
en el seu text articulat les previsions que ja constitueixen dret positiu, per estar contingudes en la llei que el reglament pretén desenvolupar, tot i que aquesta ha estat la
solució donada per moltes legislacions autonòmiques de règim local60 i, fins i tot, pel
ROF mateix quan, per exemple, regula en el seu article 35 els òrgans necessaris de
govern i administració del municipi, o quan reitera en el seu article 39.1 les previsions
de la LOREG sobre la durada del mandat dels membres de la corporació. I és que no
només ens sembla possible, sinó que, a més, ens sembla recomanable en un sistema
legislatiu tan complex com l’actual, en el qual la selecció de les normes que s’han
d’aplicar en cada cas resulta tan complexa per als mateixos operadors jurídics, com
a conseqüència del joc dels principis de reserva de llei, competència i jerarquia. Podem convenir, doncs, que aquesta complexitat és fins i tot més gran per a les altres
instàncies municipals, sobretot per a les polítiques.
Per això entenem que els reglaments orgànics codificadors compleixen una funció informativa, sintetitzadora, orientadora i simplificadora d’aquesta complexitat, i contribueixen a dotar de certa seguretat jurídica el treball quotidià, en permetre de manera
simplificadora, la consulta del règim jurídic d’un determinat aspecte municipal rela
cionat, evidentment, amb l’organització o el funcionament, sense necessitat d’acudir
a la consulta de múltiples textos legals.
No sembla posar objeccions a aquesta possibilitat el Tribunal Suprem.61 Encara que
no ens consta que ho hagi indicat així de forma expressa respecte del ROM,62 com
sembla que es pot deduir indirectament de les seves pròpies sentències, concretament quan anul·la un acord municipal de modificació d’un ROM perquè exclou la regulació continguda en la seva versió anterior, relativa a les funcions d’assistència
tècnica del secretari o secretària i de l’interventor de la corporació, en considerar que
amb això es vulnera la normativa bàsica dels preceptes reguladors de les atribucions
i competències dels càrrecs ocupats per funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, per entendre que si les normes del ROM anterior sobre
les competències d’aquests funcionaris eren ajustades a l’ordenament jurídic, la seva
supressió pot donar lloc a una situació contrària al principi de seguretat jurídica.

60. Tan important és el grau d’incorporació literal de la legislació bàsica en el TRLMC, que la seva disposició addicional primera estableix el següent: Els preceptes d’aquesta Llei que, per sistemàtica legislativa, incorporin aspectes de la legislació bàsica de l’Estat, s’entén que són automàticament modificats
en el moment que es produeixi la revisió de la legislació estatal...
61. STS de 6 de novembre de 1998 (art. 8933).
62. La STS de 6 d’octubre de 1999 (art. 8637), en canvi, referint-se a un reglament municipal de comerç
al detall, sosté que la simple reproducció en el reglament municipal d’altres normes de competència
estatal, és una tècnica reprovable, per defectuosa, que introdueix el perill d’indeterminació amb vista a
la competència per promulgar i exigir el compliment de les normes respectives, sobretot quan es produeixen les inevitables desviacions de matís entre les unes i les altres.
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Veiem, doncs, com el Tribunal considera perfectament legítim regular les atribucions
i el règim de funcionament dels càrrecs a través del ROM.
En canvi, a pesar de tractar-se en molts supòsits de clars aspectes de funcionament,
el Tribunal Suprem,63 respecte del ROM d’un important municipi basc, va declarar nuls
uns quants articles relatius als aspectes següents:
– Establiment de la sanció de nul·litat de ple dret per als acords que s’adoptessin per
l’Ajuntament en Ple fora del saló de sessions de les cases consistorials o finalitzades les vint-i-quatre hores del dia de la convocatòria, o respecte dels quals intervinguessin corporatius en qui concorreguessin causes d’incompatibilitat establertes en la llei, no només per considerar que l’article 62.1.g de la LRJPAC tanca el pas
a l’admissió de supòsits de nul·litat distints dels previstos en el precepte legal, que
s’estableixin per normes reglamentàries i no per normes amb rang de llei, sinó també per entendre que les entitats municipals manquen de competència per determinar o regular les causes de nul·litat dels actes administratius.
– Atribució a l’alcalde o l’alcaldessa de la possibilitat d’alterar el criteri de prelació
derivat del nomenament per a la seva substitució dels tinents d’alcalde i per a la
substitució d’aquests entre si, per entendre que és la pròpia LBRL la que en el seu
article 23.3 estableix expressament l’ordre legal de substitució, que és el de nomenament, de manera que mentre aquests tinents d’alcalde romanen en el càrrec, no
té l’alcalde o l’alcaldessa facultat per alterar el seu ordre legal de substitució, encara que sí per revocar els nomenaments.
– Atribució a l’alcalde o l’alcaldessa de la facultat de designar com a secretari o secretària de diversos òrgans complementaris de l’Ajuntament a funcionaris distints del
secretari o secretària de la corporació municipal, per entendre que l’entitat local, en
exercitar la seva competència normativa amb vista a la seva organització complementària, ha de respectar els condicionaments derivats de l’estatut funcionarial.
– Establiment del quòrum especial d’un terç dels membres de ple dret de la corporació, no inferior a deu, per a la celebració de les sessions vàlides, perquè sense perjudici que aquesta última dada numèrica pugui conjunturalment coincidir amb el terç
dels membres d’aquella concreta corporació, suposa una alteració del que s’estableix
en la LBRL quan disposa que el quòrum exigible és el terç del nombre legal dels membres del Ple, sigui superior o inferior a deu, sempre que no resulti inferior a tres.
– Establiment de la previsió, respecte dels punts que no generen debat, que una vegada llegits pel secretari o secretària, si ningú no demana la paraula, resten aprovats per unanimitat, per entendre que no només entra en col·lisió amb la LBRL quan
estableix que l’adopció d’acords s’ha de produir mitjançant votació ordinària –excepte quan el Ple acordi per a un assumpte concret la votació nominal– sinó que,
a més, no es garanteix la possibilitat d’abstenir-se de votar.
De tot el que hem exposat es deriva una clara conseqüència: per a l’exercici de la potestat d’autoorganització no existeixen actualment regles tancades, encara que sí lí-

63. STS d’11 de maig de 1998 (art. 4313).
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mits clars, com són la competència municipal, el principi de reserva legal i el respecte pel marc normatiu comú o bàsic i del marc normatiu configurat per la legislació
autonòmica.
En qualsevol cas, siguin quins siguin els límits i els continguts del ROM, sens dubte
aquest reglament és l’instrument adequat perquè els municipis desenvolupin la seva
potestat d’autoorganització, com a norma de caràcter reglamentari, que, com ha assenyalat el Tribunal Suprem,64 no deixa de ser un acte administratiu complex i, per
tant, impugnable.65 No s’admet, en canvi, pel Tribunal66 la possibilitat que la regulació dels aspectes propis del ROM es porti a terme a través d’actes singulars del Ple,
llevat dels supòsits clarament permesos per la mateixa norma.

Marc legal actual en matèria d’organització
Delimitats els precedents legislatius i el marc i l’àmbit material possible dels reglaments
orgànics municipals, de tot el que fins ara hem exposat podem deduir que, en l’ac
tualitat, el sistema de fonts legals que regula aquesta matèria està constituït a Catalunya per les normes que figuren relacionades a continuació, i que distingeixen entre
legislació bàsica, legislació autonòmica, normativa municipal i legislació supletòria:
Legislació bàsica
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).
Reial decret legislatiu 785/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
Legislació pròpia o autonòmica
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
Normativa municipal
Reglaments orgànics municipals (ROM).
Legislació supletòria
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

64. STS de 9 de desembre de 1986 (art. 7122).
65. STS d’11 de maig de 1998 (art. 4313), sobre l’àmbit de regulació del ROM.
66. STS de 8 de febrer de 1999 (art.1550).
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Els reglaments tipus i supletoris que el Govern de la Generalitat pugui aprovar d’acord
amb les previsions contingudes en les disposicions finals primera, segona i tercera del
TRLMC.

L’organització dels municipis de règim comú
Un cop definit quin és el paper que han de tenir els reglaments orgànics municipals
en el sistema de fonts legals, procedirem a analitzar per separat els diferents règims
d’organització municipal.
En el règim comú, el model d’organització actualment vigent, com hem dit en analitzar
l’evolució de la legislació en aquesta matèria, no ha pogut apartar-se finalment de l’uniformisme originalment plasmat pel legislador estatal, i en aquests moments la configuració orgànica dels municipis catalans acollits en aquest règim, segons les previ
sions contingudes a l’article 21 de la LBRL i a l’article 48 del TRLMC, descansa en
l’estructura següent:
– L’existència obligatòria de l’alcalde o l’alcaldessa, els tinents d’alcalde, el Ple i la
Comissió Especial de Comptes en tots els ajuntaments de règim comú.
– La necessària existència de la Junta de Govern local i d’òrgans que tinguin per objecte l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a
la decisió del Ple o al seguiment de la gestió de l’alcalde o l’alcaldessa, de la Junta
de Govern o dels regidors i les regidores delegades,67 en tots els municipis del règim comú amb una població de dret superior a 5.000 habitants o que siguin capital
de comarca, i el caràcter potestatiu d’aquests òrgans a la resta de municipis, que
els podran establir o no en exercici de la seva potestat d’autoorganització, ja sigui
mitjançant acord plenari o mitjançant les corresponents previsions en el reglament
orgànic.
– El reconeixement exprés, tant a la LBRL com al TRLMC, de la possibilitat que els
municipis, mitjançant els seus reglaments orgànics i en exercici de la seva potestat
d’autoorganització, estableixin i regulin altres òrgans complementaris dels anteriors,68
d’acord amb els principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana. Es tracta, doncs, d’òrgans establerts lliurement pels mateixos municipis, excepte pel que fa a la creació i la regulació dels òrgans de participació ciutadana, ja que,

67. Aquests òrgans han de estar participats per tots els grups polítics municipals en proporció a la seva
representativitat a l’Ajuntament, circumstància que planteja el dubte sobre la participació dels regidors
i regidores no adscrits en aquest tipus d’òrgans, i la seva compatibilitat amb el principi de participació
política en condicions d’igualtat.
68. A títol orientador, l’article 48.2 del TRLMC enumera com a possibles òrgans complementaris dels
quals es poden dotar els municipals mitjançant acords plenaris específics o mitjançant el reglament orgànic, no sols els de participació ciutadana, sinó també, el síndic o la síndica municipal de greuges, el
Consell Assessor Urbanístic a què es refereix l’article 8.2 del TRLU, la Junta Local de Seguretat prevista per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, o qualsevol altre, als quals l’article 20.1.d de la LBRL afegeix la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
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amb independència del model que finalment adopti cada municipi, l’article 70 bis
de la LBRL configura aquests òrgans com de necessària existència.
Això ens porta a analitzar l’organització dels municipis de règim comú distingint entre
organització necessària i organització complementària. Com ja hem vist abans, l’organització municipal respon a un mecanisme doble, al quedar configurada no sols pels
òrgans que en ús de la seva potestat d’autoorganització puguin crear els municipis,
sinó també, i fonamentalment, pels òrgans que el legislador estatal ha considerat de
caràcter bàsic i mínim i pels òrgans que pugui configurar la legislació pròpia de cada
comunitat autònoma. Això ha comportat que es fes servir una nova terminologia a
l’hora de referir-nos als òrgans municipals, que distingeix entre òrgans necessaris,
quan la seva existència està imposada legalment, i òrgans complementaris, quan són
el producte de l’exercici de l’autonomia organitzativa del municipi.

Els òrgans municipals necessaris
L’organització necessària és d’existència obligatòria a tots els municipis i està integrada pels òrgans a què es refereix l’article 20 de la LBRL i l’article 48 del TRLMC. Han
d’existir, en conseqüència, a tots els municipis, com a òrgans absolutament necessaris
i indisponibles, tant per al legislador autonòmic com per al ROM. Dins d’aquests òrgans
necessaris s’enquadren l’alcalde o l’alcaldessa, els tinents d’alcalde i el Ple, així com la
Junta de Govern i les comissions informatives en aquells municipis la població de dret
dels quals sigui superior a 5.000 habitants i els que siguin capital de comarca, ja que
en els altres la seva existència és voluntària i, per tant, no són òrgans necessaris.
A aquests òrgans d’existència obligatòria, s’hi suma la Comissió Especial de Comptes
regulada per l’article 116 de la LBRL, en concordança amb l’article 212 del TRLHL, tal
com ens aclareix específicament l’article 48.1.c del TRLMC i, amb caràcter supletori,
l’article 127 del ROF, quan es refereix a aquesta comissió com d’existència preceptiva
en tots els municipis, amb independència del nombre d’habitants.
Fora d’aquests òrgans de caràcter necessari i dels que es puguin establir en cada moment per la legislació autonòmica, la configuració dels altres òrgans municipals que
conformen la seva organització interna correspon als mateixos municipis, que, d’aquesta manera, queden habilitats per definir el seu propi model d’organització a través del
seu reglament orgànic, donant lloc a nous òrgans que tindran caràcter d’òrgans de
naturalesa complementària.
Ara bé, no s’ha de confondre la distinció entre òrgans necessaris i òrgans complementaris –que és simplement delimitadora de l’àmbit de la potestat d’autoorganització municipal– amb la classificació orgànica, de més tradició en el nostre dret, que és la que
distingeix entre òrgans decisoris i òrgans no decisoris, en funció que es tracti o no
d’òrgans que puguin dictar actes administratius beneficiats d’execució immediata o d’òrgans que tinguin caràcter merament consultiu o de participació i limitin la seva esfera
d’activitat al camp de l’informe, l’estudi o la consulta, tradicional en aquest tipus d’òrgans consultius.
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Dins dels òrgans decisoris municipals hi trobem l’alcalde o l’alcaldessa, tant si actua
directament com si ho fa a través dels seus delegats o substituts, la Junta de Govern
i el Ple, així com tots els òrgans descentralitzats o desconcentrats que els municipis
puguin constituir mitjançant el seu reglament orgànic. S’emmarquen dins dels segons,
els òrgans no decisoris, les comissions informatives i fins i tot la Comissió Especial de
Comptes, que no és sinó una comissió d’estudi de naturalesa especial per raó de la
matèria, així com qualsevol òrgan que pugui crear el Ple de la corporació d’acord amb
les previsions contingudes en el seu ROM.

L’alcalde o l’alcaldessa
L’alcalde o l’alcaldessa és l’òrgan unipersonal i executiu per excel·lència de l’organització municipal, que, en conformitat amb el que disposen els articles 21 de la LBRL i
53 del TRLMC, assumeix la presidència de la corporació i es reparteix amb el Ple
l’exercici de les competències decisòries. Tanmateix, té una particularitat especial: és
el dipositari de la «competència residual», a què fan referència els articles 21.1.s de la
LBRL i 53.1.u del TRLMC, que atribueixen a aquest òrgan unipersonal totes les competències que la legislació de l’Estat o l’autonòmica assignin al municipi sense atribuir en concret a cap òrgan municipal.
Es recull d’aquesta manera en aquestes normes, pel que fa a l’àmbit orgànic intern,
una previsió derivada, en certa forma, del principi de subsidiarietat, similar a la que
conté, amb caràcter general per a totes les administracions públiques, l’article 12.3 de
la LRJPAC,69 encara que interpretada amb matisacions, davant el fet de la inexistència
de jerarquia organitzativa en l’àmbit local.
Aquest òrgan, el procediment d’elecció i destitució del qual està regulat per la legislació electoral, ha donat lloc que tradicionalment la doctrina i la jurisprudència70 han
afirmat que la conformació orgànica dels municipis descansa en un model de govern
de tipus presidencialista, en el qual es dota els seus presidents de facultats competencials importants en detriment de l’òrgan col·legiat representatiu de la voluntat popular.
Aquesta afirmació, que si bé és històrica, s’ha fet, potser, més palesa a partir de la Llei
11/1999, de 21 d’abril, per la qual es va modificar la redacció original de la LBRL, ampliant d’una manera important les competències de l’alcalde o l’alcaldessa, encara que
aquesta circumstància, a parer meu, no pot dur-nos a pensar que ens trobem davant
un sistema presidencialista pur. Com veurem posteriorment en enumerar les competències del Ple, si analitzem les competències de l’alcalde o l’alcaldessa i les comparem amb les competències que actualment queden residenciades en l’òrbita de facul69. Segons aquest precepte, quan alguna disposició atribueixi competències a una administració, sense especificar l’òrgan que ha d’exercir-les, s’entén que la facultat d’instruir i resoldre els corresponents
expedients queda atribuïda als òrgans inferiors competents per raó de la matèria i del territori i, si n’hi
ha diversos, al superior jeràrquic comú.
70. STS de 21 de maig de 1998 (art. 1372).
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tats del Ple, veurem que el que ha fet el legislador és atribuir a l’alcalde o l’alcaldessa
aquelles competències que suposen l’execució de polítiques globals prèviament definides pel Ple mitjançant instruments de planificació econòmica, urbanística o de qualsevol altre sector d’activitat, o mitjançant instruments de caràcter normatiu, en els
quals es delimita la política del municipi a curt i mig termini.
Pel que fa a aquest òrgan i en l’àmbit de la legislació bàsica, poc més afegeix el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de regim local (TRRL). A banda
d’ampliar el detall de les seves competències, de la mateixa manera que fa respecte
del Ple, es va limitar a recordar-nos, d’una banda, l’obligació de l’alcalde o l’alcaldessa de jurar o prometre el càrrec davant el Ple de l’Ajuntament, en els termes previstos
per l’article 108.2 de la LOREG i, per una altra, a establir el tractament protocol·lari dels
alcaldes i la possibilitat que aquests designin els seus representants en els poblats i
barriades del nucli urbà, o en aquells supòsits que el desenvolupament dels serveis
així ho aconselli, d’acord amb el previst, a aquest efecte, pel ROM.
Molt més detallada, en canvi, és la regulació que d’aquest òrgan fa el ROF, quan, després de regular a l’article 40 l’elecció de l’alcalde o l’alcaldessa i la seva presa de possessió en el mateixos termes que la LOREG, passa a definir exhaustivament les competències de l’alcalde o l’alcaldessa i a determinar el règim de delegacions que aquest
pot conferir.
Pel que fa a l’àmbit de competències de l’alcalde o l’alcaldessa, aquestes són determinades a l’article 21 de la LBRL. Per la seva importància les transcriurem a continuació. Distingirem entre les que, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 del precepte,
tenen caràcter delegable, i les altres que són absolutament indelegables.
Aquestes delegacions han de recaure, segons disposició expressa de l’article 56 del
TRLMC, en els membres de la Junta de Govern, i només quan aquest òrgan no existeixi, en els tinents d’alcalde. Els assumptes als quals es contrau determinen les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici. No obstant això,
també hi ha la possibilitat que l’alcaldia confereixi delegacions en favor d’altres regidors i regidores que no pertanyin a la Junta de Govern, quan siguin de naturalesa especial i es refereixin a encàrrecs específics.
Competències de l’alcalde o l’alcaldessa de caràcter delegable
Representar l’Ajuntament

Convocar i presidir les sessions dels altres òrgans col·legiats municipals diferents del
Ple i de la Junta de Govern local quan així s’estableixi per disposició legal o reglamentària.
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals

El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, ordenar pagaments i rendir
comptes; tot això de conformitat amb el que disposa el TRLHL.
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Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que
no siguin fixes i periòdiques.
Acordar el nomenament i les sancions de tot el personal
Exercir la prefectura de la Policia municipal

Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general no
expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i
dels projectes d’urbanització, amb la particularitat que aquesta competència únicament podrà ser delegada en la Junta de Govern, però no en altres òrgans municipals.
Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos que tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
Les contractacions i les concessions de tota classe, quan l’import no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.71
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000 €, així com
l’alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.72
L’atorgament de les llicències, tret que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al
Ple o a la Junta de Govern aquesta competència.
Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords de l’Ajuntament.
Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o
de la comunitat autònoma assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
Competències de l’alcalde o l’alcaldessa de caràcter indelegable
Dirigir el Govern i l’Administració municipal

Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern, excepte en els supòsits previstos en la LBRL i en la legislació electoral general, i decidir els empats amb
el vot de qualitat.

71. Segons la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
72. Segons la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic
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Dictar bàndols

L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les
matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan
i, en cas d’urgència, en matèria de competència del Ple, en aquest últim cas assabentant-lo en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.
Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofes o de infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, informant
immediatament al Ple.
La concertació d’operacions de crèdit, llevat de les contemplades en l’article 158.5 de
la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre i quan
aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada
exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, amb excepció de les
de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de l’operació viva a cada
moment, no superi el 15% dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.
La prefectura superior de tot el personal
La separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral

Dins d’aquestes últimes competències hi ha una clàusula oberta que implica la possibilitat d’atorgar a l’alcalde o a l’alcaldessa noves competències no previstes en la
LBRL, a través d’altres lleis especials o sectorials, ja siguin aquestes de caràcter administratiu o de dret privat, com passa, per exemple, amb l’actual redacció dels articles 51 i següents del CC, aprovat per Llei 35/1994, de 23 de desembre,73 en relació
amb l’autorització del matrimoni civil pels alcaldes quan aquesta sigui la voluntat dels
contraents, en configurar-ne aquesta competència com clarament delegable, com es
desprèn de forma més que evident d’un doble fet, d’una banda, del fet de no existir
una prohibició expressa que ho impedeixi i, d’altra banda, del fet d’estar expressament
prevista aquesta possibilitat en la Instrucció dictada en desenvolupament i complement de la llei.
Les competències susceptibles de delegació poden ser delegades per l’alcalde o alcaldessa en altres òrgans, bàsicament en els regidors i regidores i en la Junta de Govern, encara que, a parer nostre, res no impedeix que aquesta delegació es pugui
efectuar també en favor del Ple.
També s’ha de tenir en compte que, com ha assenyalat el Tribunal Suprem,74 les delegacions les fa l’alcalde o l’alcaldessa, no en la seva qualitat de persona física, sinó
en la seva condició d’òrgan municipal, d’aquí que les delegacions efectuades subsis-

73. Les previsions d’aquests articles han estat objecte de la Instrucció de 26 de gener de 1995, de la
Direcció General del Registre Civil, per a la qual se n’estableixen directrius.
74. STS de 13 de novembre de 1996 (art. 8017).
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teixin encara que el càrrec passi d’una persona a una altra, en tant que aquesta no les
revoqui.

Els tinents d’alcalde
Els tinents d’alcalde, segons els articles 23.3 de la LBRL i 55 del TRLMC, són òrgans
unipersonals de caràcter necessari, nomenats i cessats lliurement per l’alcaldia entre
els membres de la Junta de Govern i, per tant, entre determinats regidors i regidores
de la corporació,75 sense que s’estableixi un nombre mínim de tinents d’alcalde a nomenar, però sí un límit màxim, ja que únicament poden ser dipositaris d’aquesta designació els membres de la Junta de Govern, i aquesta, com veurem a continuació, té
un nombre màxim legal de membres establert per l’article 23 de la LBRL. Per aquest
motiu l’article 22 del TRRL estableix que, quan la Junta de Govern no sigui de constitució obligatòria, el nombre de tinents d’alcalde a nomenar no podrà excedir del terç
del nombre legal de membres de la corporació.
L’única missió d’aquests òrgans és substituir l’alcalde o l’alcaldessa, d’acord amb l’ordre de prelació establert en el seu nomenament,76 en els supòsits de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat77 en la totalitat de les seves funcions, que
exerciran en qualitat d’alcaldes accidentals, amb independència de les que puguin exercir en la seva eventual condició de regidors i regidores delegats, i amb una única limitació, que estableix l’article 48 del ROF: quan l’exercici d’aquestes funcions substitutòries derivi de raons d’absència o malaltia de l’alcaldia, els tinents d’alcalde no podran
revocar el règim de delegacions establert per l’alcalde o l’alcaldessa titular, possibilitat
que sí que serà possible, en canvi, com es desprèn del tenor literal del mateix precepte, quan aquesta substitució derivi de situacions de vacant.
Aquests càrrecs, que, atès el seu caràcter voluntari, estan subjectes a prèvia acceptació, sense perjudici que aquesta es pugui produir de forma expressa o tàcitament,
quan no es produeix oposició al nomenament o es fa exercici de la delegació, són lliurement revocables per part de l’alcaldia78 i, a causa del fet que la condició de membre

75. Quan la Junta de Govern no existeix, aquest nomenament pot recaure en qualsevol membre de la
corporació.
76. La STS d’11 de maig de 1998 (art. 4313) anul·la un reglament orgànic d’un municipi que atribueix a
l’alcalde la possibilitat d’alterar el criteri de prelació derivat del nomenament per a la seva substitució
pels tinents d’alcalde i per a la substitució d’aquests entre ells, sobre la base de la seva potestat de lliure revocació, per entendre que encara que la llei atribueix a l’alcalde la competència per a la seva designació i revocació, en canvi, mentre romanen o els manté com a tals en el càrrec, la llei no li reconeix cap
facultat per alterar l’ordre legal de la seva substitució, sense que per a aquesta pertorbació de l’ordre
legal es puguin esgrimir tampoc les facultats de direcció de l’Ajuntament que corresponen a l’alcalde.
77. La STS de 3 d’octubre de 2000 (1859) es refereix a la substitució de l’alcalde que s’absenta de la llavors anomenada Comissió de Govern i la de 8 de febrer de 1997 (art. 1941) es refereix a una substitució
automàtica de l’alcalde obligat a abstenir-se d’intervenir per incórrer en una de les causes d’abstenció
previstes per l’article 28 de la LRJPAC.
78. La STS de 20 de novembre de 1989 (art. 7811) tracta d’un supòsit curiós, anterior a la LBRL, en el
qual, com a conseqüència de l’anul·lació per STS de 24 de febrer de 1983 de l’acte de cessament d’un
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de la corporació i membre, a la vegada, de la seva Junta de Govern, són pressupostos previs necessaris per poder ser nomenat tinent d’alcalde; la pèrdua d’alguna
d’aquestes condicions porta inherent la pèrdua de la condició de tinent d’alcalde.
Les previsions mínimes contingudes a la LBRL i al TRLMC es poden complementar
amb altres previsions més detallades al ROM de cada municipi. Si no, són aplicables
supletòriament les contingudes a l’article 21 del TRRL i 46 i següents del ROF, segons
les quals la substitució operarà de la manera següent:
Durant les vint-i-quatre primeres hores d’absència no es produirà la substitució, si no
existeix una delegació expressa de l’alcalde o l’alcaldessa.
Passades les primeres vint-i-quatre hores sense que l’alcalde o l’alcaldessa hagi conferit delegació, o quan per causa imprevista li hagués estat impossible atorgar-la, la
substitució es produirà en la totalitat de les seves funcions pel tinent d’alcalde que
correspongui segons l’ordre de nomenament, circumstància de la qual s’haurà d’informar a la resta de la corporació.
En el supòsit que en una sessió plenària hagués d’abstenir-se l’alcalde o alcaldessa
d’intervenir en algun punt concret, per estar afectat per alguna de les causes a què es
refereixen els articles 28 i 29 de la LRJPAC, se’n produirà la substitució automàtica en
la presidència de la sessió pel tinent d’alcalde corresponent.
D’aquesta manera, el ROF barreja dues tècniques diferents de transferència de l’exercici de la competència, la de la delegació i la de la substitució, que haurien d’operar
per a supòsits distints. Amb això es produeix una distorsió important, segurament no
volguda pel legislador. Si l’alcalde o alcaldessa quan s’absenta per uns dies del terme
municipal confereix delegació expressa, es produeixen uns efectes totalment diferents
de si s’absenta sense conferir aquesta delegació. Mentre que en el primer cas, l’àmbit de
les competències que pot exercir el tinent d’alcalde en les seves funcions de substitució està limitat a les que tinguin, segons la llei, caràcter delegable, en el segon, sense perjudici que durant les vint-i-quatre primeres hores ningú no pugui actuar en substitució de l’alcalde o l’alcaldessa,79 transcorregudes aquestes, opera la tècnica de la
regidor com a tinent d’alcalde, es condemna l’Ajuntament a indemnitzar-lo per la pèrdua il·legítima dels
seus càrrecs, dany que el Tribunal equipara a un dany moral, en no poder restituir-li en l’exercici en execució de sentència, per haver tingut lloc noves eleccions. Per la seva banda, la STS de 9 de febrer de
1998 (art. 262) tracta d’un supòsit en el qual un tinent d’alcalde cessat del seu càrrec per decisió de la
Comissió de Govern, per delegació de l’alcalde, mitjançant acord en el qual es declara a més la finalització del seu dret al règim de dedicació exclusiva i al cobrament de les retribucions corresponents, impugna tal decisió per entendre que la competència per deixar sense efecte el règim de dedicació no és
de la Comissió de Govern. El Tribunal Suprem considera ajustat a dret l’acord impugnat per entendre,
d’una banda, que el cessament dels tinents d’alcalde és una competència susceptible de delegació en
la Comissió de Govern i, per una altra, per considerar que al Ple li corresponia en aquells moments determinar la relació de càrrecs de la corporació que podrien ocupar-se en règim de dedicació exclusiva
—s’hi trobaven els tinents d’alcalde— però a l’alcaldia li corresponia decidir les persones que exercirien
els càrrecs, de manera que el cessament en el càrrec implicava el cessament en el règim de dedicació
exclusiva.
79. Tret que el ROM, en aquest aspecte concret, disposi una altra cosa, ja que entenem que aquesta
previsió té caràcter supletori.
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substitució en tota la seva amplitud i el tinent d’alcalde corresponent pot exercir la totalitat de les competències de l’alcaldia, excepte la de modificar la configuració del
seu règim de delegacions, la qual cosa implica clarament una solució radicalment diferent respecte de la primera.
I és que, si analitzem l’article 17 de la LRJPAC, en referir-se amb caràcter general a la
tècnica de substitució sota la denominació de «suplència», el que pretén és que aquesta substitució temporal es produeixi automàticament per qui designi l’òrgan competent,
quan es produeixin les raons d’absència o d’impossibilitat legalment predeterminades.
En conseqüència, ens sembla més lògica una solució que passi per la substitució auto
màtica sense necessitat de delegació expressa, sense perjudici que per raons de seguretat jurídica sigui convenient dictar el corresponent decret de l’alcaldia a fi de determinar-ne els efectes i la durada, quan l’absència estigui previst que es perllongui.
Finalment, és important recordar que, com ha assenyalat la Junta Electoral Central,80
la substitució de l’alcalde o l’alcaldessa pel tinent d’alcalde respectiu, en funció de la
causa que la provoqui, pot estendre la vigència de l’alcaldia accidental durant tot el
mandat corporatiu.

La Junta de Govern
La Junta de Govern és un òrgan necessari en els municipis de més de 5.000 habitants.
Sota la presidència de l’alcalde o l’alcaldessa, està integrada per un nombre de regidors i regidores que no podrà ser superior al terç del nombre legal dels membres de
la corporació,81 nomenats i separats lliurement. Cal informar al Ple, tal com estableixen els articles 23.1 de la LBRL i 54 del TRLMC, en concordança amb els articles 52
i 53 del ROF, que per al còmput del terç de membres de la corporació, especifica que
no s’han de tenir en compte els decimals que resultin de dividir per tres el nombre total de regidors i regidores.82
Ara bé, tot i la llibertat de l’alcaldia en la designació i el cessament dels membres de
la Junta de Govern, entenc que aquesta decisió s’ha d’emmarcar dins del que a aquest
efecte estableixi el ROM respecte del nombre de membres concrets que l’han de compondre en cada ajuntament, per considerar que això forma part de la potestat d’auto
organització municipal. De la mateixa manera que en els supòsits dels tinents d’alcalde, la condició de membre de la Junta de Govern és de caràcter voluntari i requereix
la seva acceptació, ja sigui de forma expressa o tàcita.

80. Acord de la JEC de 12 de març de 1993.
81. No parla la llei, en canvi, de límit mínim per a la seva constitució, tot i que entenc que el seu nombre
no pot ser inferior a tres, inclòs l’alcalde o l’alcaldessa, perquè això implicaria la pèrdua de la seva naturalesa d’òrgan col·legiat.
82. SSTS d’11 de març de 1986 (art. 1073 i 1074), sobre designació i cessament dels seus membres, així
com la SSTS de 10 de novembre de 1992 (art.8664) i 11 de maig de 1996 (art. 4305), sobre les seves
atribucions.
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La Junta de Govern, per altra banda, no té cap altra competència83 que la d’assistir a
l’alcalde o l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions. Aquesta competència,
segons l’article 53 del ROF, té caràcter indelegable, com també la d’exercir les competències que li deleguin l’alcaldia o el Ple, en aquest últim cas, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta,84 sense perjudici de la possibilitat que mitjançant llei se li puguin atribuir altres competències, i els seus acords s’adopten en sessió secreta i posen
fi a la via administrativa d’igual manera que els acords dels altres òrgans de caràcter
decisori municipal.
Respecte de les competències delegades per altres òrgans, cal tenir en compte dos
aspectes essencials. D’una banda, la delegació s’ha de fer en els termes exigits per la
llei, és a dir, per escrit i mitjançant decisió de l’òrgan titular de la competència. Ha de
ser publicada en el BOP, sense perjudici que, com assenyalen els articles 44.2 i 51.2
del ROF, tingui efecte des de l’endemà a la data del decret o acord de delegació, tret
que se’n disposi una altra cosa. D’altra banda, respecte dels acords que la Junta adopti en l’execució de les competències delegades pel Ple, com a competències plenàries, han de ser prèviament informats per la comissió informativa corresponent, com es
desprèn de la dicció literal dels articles 20.1.c de la LBRL i 60.2 del TRLMC, i com es posa
de manifest expressament en l’article 123 del ROF.85
En canvi, quan la Junta de Govern actua en relació amb competències delegades per
l’alcalde o l’alcaldessa, no només el dictamen de la comissió informativa no és exigible, sinó que, a més, encara quan no consti la delegació, la jurisprudència del Tribunal
Suprem86 ha reconegut validesa a les decisions adoptades per la Junta de Govern en
qüestions de competència de l’alcalde o l’alcaldessa, quan han estat adoptades amb
el vot favorable d’aquest.
D’altra banda, pel que fa a la competència de la Junta de Govern relativa a l’assistència a l’alcalde o l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions, cal tenir en compte
que amb això aquest òrgan es constitueix en un òrgan col·laborador de l’alcaldia,87
però aquesta assistència, com ha assenyalat la jurisprudència,88 no implica la irrogació per part de la Junta de Govern de les competències de l’alcaldia. Amb relació a
83. Respecte d’aquest òrgan municipal, el legislador autonòmic va restar habilitat per la Llei 11/1999, de
21 d’abril, que va incorporar un nou apartat 3 a la disposició addicional sisena de la LBRL, per atribuir
a la Junta de Govern dels municipis de Madrid i Barcelona, en concepte de competències pròpies, les
que la LBRL no reserva al Ple en exclusiva, bé per tenir caràcter delegable, bé per no exigir la seva aprovació cap quòrum qualificat, així com l’aprovació de projectes, reglaments i ordenances, la del projecte
de Pressupost i les competències que la LBRL atribueix a l’alcalde o alcaldessa en relació amb l’urbanisme, la contractació, el personal i l’adquisició i alienació de béns.
84. Article 57 del TRLMC.
85. La STSJ de Canàries de 22 de gener de 1999 (art. 919), anul·la un acord de la llavors Comissió de
Govern d’un ajuntament canari, precisament per no haver estat dictaminat prèviament per la comissió
informativa, en tant que acord adoptat en exercici de competències delegades pel Ple.
86. SSTS de 18 de juliol de 1986 i 18 de novembre de 1992 (art. 5520 i 9048), aplicades posteriorment,
entre uns altres, pel Tribunal Superior de Justícia d’Astúries en la seva sentència de 17 de gener de 2000
(art. 82).
87. STS de 21 de maig de 1998 (art. 1372).
88. STS d’11 de maig de 1996 (art. 4305).
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l’exercici d’aquestes funcions d’assistència, l’article 53 del ROF, estableix que la Junta ha de ser informada de totes les decisions de l’alcalde o l’alcaldessa amb caràcter
previ a la seva adopció, quan la importància de l’assumpte així ho requereixi, però no
sols aquesta previsió té caràcter supletori del que a aquest efecte pugui establir el
ROM, sinó que, a més, a parer meu, constitueix una extralimitació del Reglament estatal, que únicament tenia encomanada una labor d’actualització, ja que configura un
model de funcionament que no es desprèn necessàriament de la regulació bàsica
continguda en l’article 23.1 de la LBRL.
De tot plegat es desprèn que el reconeixement de competències que fa la llei en favor
de la Junta de Govern no constitueix una autèntica atribució de competències, ja que
la seva existència depèn que algun òrgan municipal decideixi delegar en favor seu
l’exercici d’alguna competència que sigui susceptible de delegació,89 o que l’alcaldia
decideixi, de forma voluntària, sotmetre a la seva consideració, amb caràcter previ a
l’adopció de la decisió corresponent, algun assumpte de la seva competència.
Pel que fa a la seva naturalesa, no estem davant d’un òrgan representatiu de la proporcionalitat amb què les forces polítiques concurrents al procés electoral resulten
representades en l’òrgan plenari,90 en haver estat concebut com una mena de gabinet
o consell de l’alcaldia, que, en conseqüència, pot tenir una conformació d’un sol color. El legislador adopta, així, una solució mimètica de l’existent en les organitzacions
estatals o autonòmiques respecte de la conformació dels seus òrgans de govern.91

El Ple
Finalment, pel que fa al Ple, que és l’òrgan de representació de la voluntat popular per
excel·lència, podem definir-lo com un òrgan col·legiat de caràcter necessari i, en conseqüència, d’existència obligatòria en tots els municipis, que sota la presidència de
l’alcalde o l’alcaldessa, està integrat per tots els regidors i les regidores que han pres
possessió dels seus càrrecs amb posterioritat a la celebració del procés electoral.
De la mateixa manera que l’alcalde o l’alcaldessa, el Ple va veure reforçades les seves
competències amb la modificació de la LBRL per la Llei 11/1999, de 21 d’abril. En virtut d’aquesta mateixa llei, el Ple també ha vist reforçades les seves funcions de control sobre els altres òrgans de govern, i ha assumit així una doble condició. D’una ban-

89. La STS de 15 de gener de 1992 (art. 570) anul·la un acord d’una Comissió de Govern relativa a la separació del servei d’un funcionari, per tractar-se d’una competència de caràcter indelegable. La STS
d’1 de juliol de 1992 (art. 6151), per la seva banda, respecte de la declaració de ruïna imminent d’un immoble, la competència del qual atribuïa l’article 183 del TRLS de 1976 a l’Ajuntament o a l’alcalde, entén
que aquesta declaració pot ser efectuada també per la Comissió de Govern, en formar-ne part l’alcalde
i tenir com a competència l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. En canvi, la STS
d’11 de maig de 1996 (art. 4305) considera que l’assistència a l’Ajuntament per part de la Comissió de
Govern no implica, de cap manera, la irrogació, per part d’aquesta, de les competències de l’alcalde.
90. STS d’11 de març de 1986 (art. 1073).
91. STS d’11 de març de 1986 (art. 1074).
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da, la d’òrgan decisori, que, juntament amb l’alcaldia, és dipositari d’un important
nombre de competències, i de l’altra, la d’òrgan deliberant i de control dels altres òrgans de govern, competència que té la seva base legal en el caràcter eminentment
representatiu derivat del principi democràtic que ho inspira.
Per això, la nova redacció dels articles 46.2.i de la LBRL i 98 del TRLMC estableix la
necessitat de diferenciar totes dues activitats en l’ordre del dia de la sessió dels plens
ordinaris. Exigeix que la part de control presenti substantivitat pròpia i diferenciada de
la part resolutiva. Tanmateix, adopta una redacció equívoca, que, en contra de la rea
litat, pot donar a entendre que en la part de control de les sessions ordinàries del Ple
no es poden adoptar decisions resolutives.
Com a òrgan de representació política, s’ha de garantir la participació efectiva en les
sessions de tots els grups polítics municipals en la formulació de precs, preguntes i
mocions, com a instruments de control i seguiment de la gestió política. D’aquí que,
com veurem més endavant, els articles 22.2.a de la LBRL i 52.2.a del TRLMC, li atribueixin les funcions de control i fiscalització dels altres òrgans de govern.
El Ple és dipositari, juntament amb l’alcalde o l’alcaldessa, d’un important nombre de
competències resolutives que en molts casos tenen caràcter delegable en favor de la
Junta de Govern, per expressa determinació dels articles 22.4 de la LBRL i 52.4 del
TRLMC, sempre que aquesta delegació es materialitzi mitjançant un acord plenari
adoptat amb el quòrum de majoria absoluta previst per l’article 57 del TRLMC.
Competències del Ple de caràcter indelegable
El control i la fiscalització dels òrgans de govern

Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteracions del
terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats locals d’àmbit territorial inferior a ell; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats, o adopció o modificació de la seva
bandera, ensenya o escut.
L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística,
així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels referits instruments.
L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances

La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació
dels pressupostos; la disposició de despeses en matèria de competències i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el disposat pel TRLHL.
L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització

L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
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El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres
administracions públiques

L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la
quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el
nombre i règim del personal eventual.
L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic

Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
Correspon, igualment, al Ple, la votació sobre la moció de censura a l’alcaldia i sobre
la qüestió de confiança per ell plantejada, que es regeix pel que disposa la legislació
electoral general.
Competències del Ple de caràcter delegable

L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries
de competència plenària.
La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament

La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de
cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost,
llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb allò disposat en el TRLHL.
Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000.000 €,
així com els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys, i els plurianuals de menor durada, quan l’import acumulat de totes
les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada
en aquest apartat.92
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu
valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o l’import de 3.000.000 €,
així com l’alienació del patrimoni quan el seu valor superi el percentatge i la quantia
indicats o es tracti de béns declarats de valor històric o artístic, qualsevol que sigui el
seu valor.93

92. Segons la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
93. Segons la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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Altres òrgans de caràcter necessari
A més d’aquests òrgans de caràcter resolutori, la LRBRL també ha regulat des de
sempre, com a òrgan necessari encara que no resolutori, la Comissió Especial de Comptes, condició que també tenen, a partir de la reforma operada per la Llei 11/1999, les
comissions informatives en aquells ajuntaments de població superior a 5.000 habitants
o que siguin capital de comarca.
No obstant això, en la mesura que es tracta d’òrgans no resolutoris que, almenys respecte d’un d’ells, no sempre tenen caràcter necessari, procedirem a la seva anàlisi dintre
de l’apartat següent, dedicat als òrgans complementaris, especialment tenint en compte que fins i tot quan la seva creació no és potestativa, la determinació del seu règim no
sol ser de configuració legal, sinó que queda dins de l’àmbit de la potestat d’autoorganització de cada municipi la determinació del seu nombre, denominació i competències.

L’organització complementària
L’organització complementària municipal està constituïda per tots aquells òrgans que,
en no tenir caràcter bàsic, poden ser potestativament creats pels mateixos ajuntaments en ús de la seva potestat d’autoorganització.
Els òrgans complementaris, no obstant això, poden tenir naturalesa decisòria o deliberant, segons els casos. La potestat d’autoorganització municipal no s’esgota amb
la possibilitat de crear òrgans purament deliberants, amb funcions d’estudi, informe o
consulta, o com a canal de participació ciutadana, sinó que, com es dedueix de l’absència de limitacions legals, pot donar lloc a la creació de nous òrgans resolutoris, de
caràcter centralitzat, desconcentrat o descentralitzat, que es nodreixin de competències procedents d’altres òrgans, bé per mitjà de la tècnica de la delegació, quan no
estigui expressament prohibida, bé per mitjà de la reglamentació dels òrgans derivats
de la desconcentració o descentralització municipal.
Les possibilitats municipals en relació amb aquest aspecte són, en principi, múltiples, sense que en conseqüència puguem efectuar una classificació dels òrgans d’aquesta naturalesa que realment puguin existir en la nostra Administració local, ja que això dependrà de
la seva capacitat d’innovació, pel que en relació amb aquest tipus d’òrgans, ens limitarem
a l’anàlisi de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes, així com
dels òrgans de participació ciutadana, dels grups polítics municipals i dels seus respectius
portaveus, incloent dintre d’aquesta anàlisi el referit a l’existència d’un òrgan municipal ja
habitual en les nostres corporacions locals, integrat per l’alcaldia els portaveus dels diferents grups polítics municipals, que normalment rep la denominació de Junta de Portaveus.
Les comissions informatives
L’existència necessària d’aquestes comissions en els municipis de més de 5.000 habitants, en els quals siguin capital de comarca i en aquells que així ho disposi el seu
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ROM o ho acordi el Ple de la corporació, deriva del que disposa l’article 20 de la LBRL,
que estableix que tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a participar, mitjançant la presència dels regidors i regidores que hi pertanyen, en els òrgans complementaris de l’Ajuntament que tinguin per funció l’estudi, l’informe o la
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple o que es refereixin al seguiment de la gestió de l’alcaldia, la Junta de Govern i els regidors i les
regidores que ostentin delegacions, sense perjudici de les facultats de control que
corresponen al Ple.
Es tracta, per tant, d’òrgans l’existència dels quals és obligada quan es donin els nivells de població anteriorment referits,94 però el nombre i l’àmbit d’actuació dels quals
és discrecional i queda, per tant, a l’arbitri del que el Ple determini, de la mateixa manera que pel que es refereix al nombre de membres que els hagin de formar, com posa
de manifest l’article 60.3 del TRLMC.
La regulació de les comissions informatives a Catalunya es troba recollida a l’article
60 del TRLMC que, en el seu apartat núm. 5, estableix que les comissions han d’estar formades per membres que designin els diferents grups polítics95 que formen
part de la corporació en proporció a la seva representativitat a l’Ajuntament. Per al
còmput d’aquesta representativitat s’ha de tenir en compte al president de l’òrgan o
regidor en qui aquest hagi delegat, com ens recorda la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia,96 ja que la solució contrària atorgaria una prevalença no
establerta en la llei al grup polític al qual pertanyés l’alcalde, i s’ha de respectar, fins
i tot, quan els grups polítics municipals no estiguin formalment constituïts,97 encara
que sense dur-la a l’extrem d’entendre que un partit polític amb un únic representant
hagi necessàriament de ser representat en totes les comissions informatives, convertint així tots els òrgans complementaris de l’Ajuntament en veritables plens, com
assenyala una sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries.98 No obstant
això, amb posterioritat, el Tribunal Suprem99 sembla haver apreciat la necessitat que
cada grup polític tingui garantida la seva representació a la Comissió Informativa
amb un mínim d’un regidor. En aquest sentit és benvinguda la previsió continguda a

94. Tot i que al principi es va plantejar la possibilitat del seu caràcter necessari, donada la finalitat de
participació que havien de complir, la STS de 4 de març de 1999 (art. 2162) ha deixat prou clar que les
comissions informatives no són òrgans necessaris dels ajuntaments —entenem que això és així, actual
ment, només pel que fa als ajuntaments que no estan obligats a constituir-les— i, en conseqüència, els
preceptes del ROF dedicats a la seva regulació només tenen aplicació quan hagin estat creades per la
corporació.
95. La STSJ de Castella-Lleó de 30 de setembre de 1999 (art. 4058) recorda aquest dret dels diferents
grups polítics municipals, reconegut per l’article 125. c) del ROF, i els reconeix així mateix el dret de designar els seus vocals o representants en les comissions informatives. Qualifica de nul l’acord del Ple
que desconeix aquest dret, per conculcar l’article 9.3 de la CE, que garanteix la interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics.
96. STSJ d’Andalusia de 27 de setembre de 1999 (art. 2753).
97. STS de 29 de novembre de 1990 (art. 8833), aplicada per la STSJ de Castella-Lleó de 23 de novembre de 1999 (art. 4077).
98. STSJ d’Astúries de 29 de desembre de 1999 (art. 5219).
99. STS de 25 de maig de 2001.
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l’article 60.5 del TRLMC, que contempla la possibilitat de nomenar el mateix nombre
de vocals per a tots els grups polítics, però aplicant en aquest cas el sistema de vot
ponderat, ja que aquesta és l’única solució possible per mantenir la proporcionalitat
en aquells ajuntaments en els quals el resultat electoral ha generat grups polítics
d’un sol membre.
Les comissions informatives integrades, en els termes anteriorment exposats, per representants titulars i, si escau, suplents, de tots els grups polítics, estaran assistides
pel secretari o la secretària de la corporació o funcionari en qui delegui, la presència
del qual és requisit de validesa de la seva celebració, donades les seves funcions de
fe pública.100
Partint d’aquesta regulació principal, i amb caràcter supletori, l’article 125 del ROF, en
regular aquests òrgans complementaris, ha establert les dues determinacions següents respecte de la seva composició: que l’alcalde n’és el president nat, i la possibilitat de delegar la presidència de la comissió en el regidor que proposi la comissió
mateixa, prèvia elecció efectuada en el seu si.
La regulació supletòria ens planteja una doble reflexió. a) D’una banda, que si l’alcalde
o l’alcaldessa és el president nat de les comissions informatives, és bastant discutible
que la seva voluntat, quant a la delegació de la seva presidència, hagi de quedar mediatitzada per la voluntat dels membres de la comissió. Per tant, seria aconsellable incorporar una mínima regulació d’aquest aspecte en el ROM, per desplaçar l’aplicabilitat d’aquest precepte. b) D’altra banda, que el principi de proporcionalitat ha estat
interpretat per la jurisprudència del Tribunal Constitucional en les seves sentències
30/1993, de 25 de gener i 32/1985, de 6 de març, de forma matisada i, davant la dificultat d’aconseguir-la en els casos que hi ha un nombre reduït de representants d’un
grup, deixa un cert marge de flexibilitat, sempre que, encara que no s’apliqui matemàticament aquest principi, se’n respecti l’essència.101
Les comissions informatives poden ser de dues classes: a) de caràcter permanent,
quan, amb vocació d’estabilitat, es constitueixen amb caràcter general a l’inici de
cada mandat corporatiu, estenent el seu àmbit d’actuació a un determinat sector de
l’activitat municipal, en funció de les grans àrees funcionals en que aquesta s’estructuri; b) de caràcter especial, quan el Ple les constitueixi amb caràcter transitori i sense vocació d’estabilitat, per a l’estudi d’un assumpte o assumptes concrets, o les
quals el Ple estimi oportú crear, per imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus pròpies de l’organització municipal. Tant en un cas com en l’altre, les co-

100. La STS d’11 de maig de 1998 (art. 4313) anul·la un ROM que atribueix a l’alcalde la facultat de designar com a secretaris de diversos òrgans complementaris de l’Ajuntament a funcionaris altres que el
secretari de la corporació municipal, per entendre que l’article 92.3 de la LRBRL reserva l’acompliment
de la funció pública de secretaria en favor dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, atribuint al titular de la secretaria la responsabilitat administrativa d’aquestes funcions; resulta inconcebible
un secretari d’aquests òrgans deslligat de la funció de fe pública, tinguin o no naturalesa consultiva.
101. Sobre aquest extrem es recomana la lectura de les SSTS de 9 de febrer de 1996 (art.1106) i de 30
de novembre de 1995 (art. 8947).
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missions informatives, dins dels seus respectius àmbits sectorials d’actuació, tindran
les funcions següents:102
– L’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple, encara que s’exercitin, en virtut de la corresponent delegació, per
qualsevol altre òrgan.
– El seguiment de la gestió de l’alcalde, de la Junta de Govern i dels regidors i les regidores que ostentin delegacions, sense perjudici de les facultats de control que
corresponen al Ple.
– L’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que l’alcalde, la Junta de Govern, el
Ple o els regidors i les regidores delegats decideixin sotmetre a la seva consideració.
Així es desprèn del que disposen els articles 20 de la LBRL i 60 del TRLMC. No obstant això, a parer meu, res no impedeix que aquestes comissions informatives puguin
servir de marc perquè el seu president o presidenta informi periòdicament de la seva
gestió en relació amb les competències que a aquest efecte pugui tenir delegades per
l’alcalde, i perquè els regidors i les regidores canalitzin les seves sol·licituds d’informació en relació amb l’àmbit sectorial de la Comissió, de manera que, si així s’estableix
en el ROM, les sol·licituds que hagin d’anar dirigides a l’Ajuntament amb aquest objecte s’efectuïn en la comissió, fins i tot verbalment, deixant constància d’aquestes en
l’acta de la sessió, quedant obligat el seu president o presidenta, per delegació de
l’alcaldia, a facilitar aquesta informació o a denegar-la motivadament, en els supòsits
legalment previstos, mitjançant resolució degudament raonada.
Ara bé, el cert és que el nostre ordenament jurídic eximeix del dictamen previ de les
comissions informatives determinades qüestions, en concret, les mocions de censura
a l’alcaldia, les qüestions de confiança que l’alcaldia pugui plantejar al Ple i els assumptes declarats urgents que, com a tals, no formin part de l’ordre del dia d’una sessió ordinària o estiguin integrats en l’ordre del dia d’una sessió extraordinària de caràcter urgent, i això per raons que resulten òbvies.103
Aquestes comissions emetran els corresponents dictàmens que, encara que seran
preceptius, no tindran, segons disposa l’article 126 del ROF, caràcter vinculant, i les
seves decisions no poden produir, de cap manera, repercussions jurídiques respecte
de tercers, atès el caràcter merament consultiu i deliberant que a aquest tipus d’òrgans atorga la nostra legislació de règim local.

102. STS de 8 de febrer de 1999 (art. 1550).
103. En relació amb aquesta qüestió, l’article 126.2 del ROF preveu que, adoptat l’acord pel Ple, s’haurà d’informar posteriorment a la Comissió informativa que l’haurà de dictaminar prèviament, en la primera sessió que aquesta celebri, amb la finalitat que, a proposta de qualsevol dels seus membres, s’inclogui en l’ordre del dia del Ple següent, a fi de deliberar sobre la urgència acordada, en exercici de les
seves funcions de control i fiscalització. Aquesta previsió, tenint en compte que en el Ple estan representats tots els membres de la Corporació i que aquests tenen, no només el dret, sinó també el deure
d’assistir a les sessions, ens sembla certament incoherent. Si la urgència de l’assumpte va ser acordada degudament, no entenem quina virtualitat té que se sotmeti novament a control del Ple, quan aquest
òrgan, com tots els altres, no pot anar en contra dels seus propis actes, si no és per les vies de revisió
regulades per la LRJPAC.
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La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és una comissió informativa que, com el seu nom
indica, té caràcter especial. Aquesta especialitat es deriva, d’una banda, del fet que
la seva existència és preceptiva en totes les entitats locals, siguin de la naturalesa
que siguin i, per tant, no requereix la seva creació expressa en haver estat creada directament per la llei104 i, d’altra banda, dels assumptes específics que han de ser sotmesos a la seva consideració. Aquest és el motiu pel qual tant la legislació de règim
local (LBRL i TRLMC) com el TRLHL, la regulin o es refereixin a aquesta comissió de
manera específica, les primeres en els articles 116 i 58, respectivament, i la segona en
l’article 212.
A pesar del seu caràcter especial, quant a la seva constitució, composició, integració
i règim de funcionament, podem dir que el règim s’ajusta al règim general establert
per les lleis per a les altres comissions informatives, tal com expressament estableix
l’article 127 del ROF, sense perjudici de les peculiaritats que a aquest efecte ha establert el TRLMC. Com ja hem indicat, la seva especialitat deriva del fet que la seva existència únicament es deu a una única missió, consistent que, anualment, abans del dia
1 de juny, siguin sotmeses al seu informe els comptes anuals de la corporació, juntament amb els seus justificants i antecedents, que prèviament hagi rendit el president
o la presidenta, abans del dia 15 de maig.
Els comptes de la corporació que han de ser objecte d’informe per part d’aquesta comissió estaran integrats, no només pels del mateix Ajuntament, sinó també pels dels
seus organismes autònoms i els de les societats mercantils de capital íntegrament
municipal que hagin estat prèviament rendits pels seus òrgans de govern, ja que tots
ells conformen el compte general. Amb aquesta finalitat, una vegada realitzada l’exposició pública preceptiva per un període de quinze dies a efectes de reclamacions,
objeccions o observacions, la Comissió Especial de Comptes ha d’examinar els comptes i practicar quantes comprovacions estimi oportunes perquè, posteriorment, siguin
elevats al Ple de la corporació, acompanyats d’un informe i de les reclamacions i objeccions efectuades, per a la seva aprovació definitiva abans del dia 1 d’octubre de
cada any.
Dins d’aquests comptes s’inclouen totes els comptes pressupostaris i extrapressupostaris que hagi d’aprovar el Ple de la corporació, d’acord amb les normes reguladores del compte general del pressupost. En concret, l’article 58 del TRLMC inclou en
aquest compte, el compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió.
La necessària convocatòria d’aquesta Comissió per tractar dels comptes generals de
la corporació es constitueix, en conseqüència, en una autèntica obligació legal la vul-

104. La STSJ d’Andalusia de 15 de juliol de 1997 (art. 1372) aclareix que la Comissió Especial de Comptes no ha de ser creada per cap òrgan municipal, ja que, atès el seu caràcter preceptiu, la seva creació
deriva de la llei, limitant-se l’òrgan municipal competent —Ple corporatiu— a constituir-la.
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neració de la qual pot dur aparellada la violació del dret fonamental de determinats
regidors i regidores a participar en els assumptes públics, sempre que, com ha assenyalat el Tribunal Suprem,105 els regidors i les regidores hagin reclamat amb caràcter
previ davant l’Ajuntament la seva convocatòria. En cas contrari, l’eventual recurs que
els regidors poguessin interposar contra la manca de convocatòria de la comissió resultaria prematur i desconnectat d’una vulneració actualitzada del dret fonamental.
Encara que aquesta Comissió és una comissió específicament considerada pel legislador, la veritat és que, en la pràctica, la majoria dels ajuntaments, fent ús de la previsió que a aquest efecte es conté en l’article 101.2 del TRLMC, han arbitrat en els seus
propis reglaments orgànics, o en l’acord plenari de constitució de la comissió, la possibilitat que la comissió informativa permanent relativa als assumptes relacionats amb
l’economia i la hisenda de l’entitat local, actuï com a Comissió Especial de Comptes,
la qual cosa implica que, almenys una vegada a l’any, o tantes vegades a l’any com
sigui necessari convocar la Comissió Especial de Comptes, la comissió sectorial d’hisenda es constituirà en aquesta qualitat.
A causa de la transcendència de les seves funcions, el TRLMC atorga a la Comissió
Especial de Comptes determinades especialitats diferenciadores respecte de les altres comissions informatives permanents de caràcter ordinari, quan, d’una banda, reconeix als seus membres el dret de requerir, a través de l’alcaldia, determinada documentació complementària que es consideri necessària per desenvolupar la seva
funció, o la presència de determinats membres corporatius o de determinats funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzen, cosa
que, al nostre judici, té caràcter vinculant per a l’alcalde i, d’altra, contempla la previsió
que, almenys amb quinze dies d’antelació a la primera de les reunions preparatòries106
de la Comissió, estiguin a la disposició de tots els seus membres, tant els comptes
generals com tota la documentació complementària, amb l’objecte que la puguin examinar i consultar prèviament per formar-se el corresponent judici.
A aquestes reunions han d’assistir, necessàriament, el president o la presidenta i el
secretari o la secretària de la corporació, o membres i personal de la mateixa en qui
deleguin o els substitueixin legalment, igual que ocorre amb les altres comissions informatives i, necessàriament també, l’interventor o la interventora municipal, o el seu
substitut legal.
Els òrgans municipals de participació ciutadana
La participació ciutadana constitueix una de les notes essencials que caracteritzen els
municipis i que fonamenten la seva autonomia local i els principis de subsidiarietat i
de major proximitat al ciutadà que, tant la Carta Europea d’Autonomia Local, com els

105. STS de 12 de juny de 1991 (art. 5001).
106. En la nostra legislació autonòmica es preveu, també, la possibilitat de realitzar reunions preparatòries de la sessió principal d’informe, si així ho decideix el seu president, a iniciativa pròpia o a sol·licitud
d’una quarta part, com a mínim, dels seus membres.
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articles 2 i 46, respectivament, de la LBRL i del TRLMC, proclamen com a criteris per
a l’atribució de competències a aquest tipus d’entitats, en la mesura que, tal com estableix el seu article primer, els municipis són canals immediats de participació ciutadana en els assumptes públics. D’aquí que en aquestes mateixes lleis es reconegui
com a dret subjectiu de tots els ciutadans el de participar en la gestió municipal.
La participació ciutadana es constitueix en un dret de configuració legal; aquesta participació s’ha de produir d’acord amb el que disposin les lleis. La LBRL té, en relació
amb aquesta qüestió, el caràcter de marc definidor dels principis essencials bàsics
que hagin d’emmarcar el règim jurídic de la participació ciutadana i el TRLMC, la condició de norma pròpia de Catalunya en aquesta matèria.
La participació ciutadana, tal com s’infereix de la regulació bàsica, es pot canalitzar
sota un doble sistema, bé a títol individual, facilitant la participació directa dels veïns
individualment considerats, o bé a títol col·lectiu, mitjançant la canalització de la seva
participació a través de les associacions ciutadanes constituïdes per a la defensa dels
interessos generals o sectorials dels veïns. Per aquest motiu, els articles 71 i 72 de la
LBRL estableixen, d’una banda, la previsió que determinats temes puguin ser sotmesos a consulta popular, i inclouen, per una altra, un mandat a les corporacions locals
que les obliga a afavorir el desenvolupament de les associacions veïnals.
Ara bé, aquesta participació també es pot instrumentar mitjançant la creació d’uns
òrgans específics que, com assenyala l’article 48.2.b del TRLMC poden complementar l’organització municipal. D’aquesta manera s’apodera a les entitats locals per a, en
exercici de la seva potestat d’autoorganització, regular les formes, els mitjans i els procediments per fer efectiva la participació, amb un sol límit, constituït pel fet que
cap d’aquests mitjans i procediments de participació ciutadana pugui donar lloc a
menyscabar les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei, davant la falta de representativitat que, a aquest nivell, ostenten els òrgans de participació ciutadana.
Tanmateix, no són solament les entitats locals les que han de regular aquesta qüestió
en ús de la seva potestat d’autoorganització, sinó que també les lleis autonòmiques, en
matèria de règim local, poden incidir en aquest aspecte, encara que amb el límit que
no poden fer una regulació tan exhaustiva que deixi buida de contingut l’habilitació
que la LRBRL realitza en favor dels ens locals. D’aquí que el TRLMC reguli la participació ciutadana en els seus articles 154 i següents, i a més de regular d’una manera
detallada la realització de consultes populars, reconegui el dret d’informació dels ciutadans i, per tant, el d’obtenir còpies i certificacions, així com el de consultar la documentació d’arxius i registres de la corporació; declari el caràcter públic de les sessions
del Ple i dels òrgans de participació ciutadana; reconegui el dret de petició dels veïns
i enumeri els drets de les associacions constituïdes per a la defensa dels seus interessos generals o sectorials, i entre d’altres, el de rebre informació directa dels assumptes del seu interès, el d’elevar propostes d’actuació a l’Ajuntament en les matèries de la competència municipal, el de formar part dels òrgans de participació i el
d’intervenir en les sessions del Ple i de les comissions informatives, així com el de rebre ajudes econòmiques i accedir a l’ús de mitjans i locals.
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A més d’aquestes determinacions generals dels drets de participació ciutadana, el
TRLMC conté, en els seus articles 61 i següents, previsions organitzatives concretes
quant a la forma que s’ha de fer efectiva aquesta participació, i a aquest efecte habilita el Ple per acordar la creació de dos tipus d’òrgans de participació ciutadana: òrgans territorials de gestió desconcentrada i òrgans de participació sectorial.
Òrgans territorials de gestió desconcentrada

Aquests òrgans tenen per objecte facilitar la participació dels ciutadans en tots els assumptes municipals que afectin un determinat territori, que ha de coincidir amb la divisió en districtes del mateix municipi, i ha d’estar integrat per membres de la corporació, representants del veïnat i representants de les associacions ciutadanes, fent així
compatible la participació individual de la ciutadania i la seva participació associada,
amb una única limitació, consistent que en aquests òrgans la participació dels municipis no pot excedir d’un terç del total.
Pel que fa a la participació de les entitats ciutadanes, s’aplica el criteri de la proporcio
nalitat en relació amb la seva implantació efectiva en el municipi, d’acord amb les dades que constin en el Registre d’Entitats Ciutadanes. En canvi, la designació dels representants dels veïns s’ha d’efectuar pels representants de les candidatures que van
concórrer al procés d’eleccions locals, d’acord amb el resultat obtingut en la secció o
les seccions corresponents, distribuint-se el nombre de vocals a designar per cadascun, proporcionalment en aquests resultats.
Aquests òrgans han d’estar presidits per un membre de la corporació, que actuarà per
delegació de l’alcalde i serà designat entre els membres de la llista més votada en
l’àmbit territorial de l’òrgan de gestió desconcentrada.
Les funcions dels òrgans territorials de gestió desconcentrada poden ser de caràcter
deliberant, però també de caràcter resolutiu, en les matèries relatives a la gestió i utilització dels serveis i béns destinats a activitats sanitàries, assistencials, culturals, esportives i d’oci, quan la seva naturalesa permeti la gestió desconcentrada i no afecti
els interessos generals del veïnat, actuant, en aquest cas, per delegació del mateix
municipi.
En aquests supòsits, per garantir el principi d’unitat de govern en la gestió, el TRLMC
estableix una sèrie de normes. D’una banda, que les facultats de gestió i execució corresponen, en tot cas, al regidor o la regidora president de l’òrgan. De l’altra, que en les
normes que regulin la seva creació, s’han d’establir sistemes de revisió i control dels
actes i acords, lògicament, mitjançant la tècnica del recurs d’alçada, de manera que
les decisions puguin ser impugnades en alçada davant l’òrgan corresponent de l’ajuntament. I, finalment, la submissió d’aquests òrgans als programes i les directrius que
prèviament hagi establert el ple.
Pel que fa a aquests tipus d’òrgans de participació ciutadana, el TRLMC contempla la
possibilitat que els nuclis separats de població que hi hagi dins del municipi es puguin
constituir com a òrgans territorials de participació; aquesta constitució tindrà caràcter
obligatori quan la majoria dels veïns interessats així ho sol·licitin. En aquest cas, pre-
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sidirà l’òrgan el membre de la corporació designat per l’Ajuntament, a proposta del
cap de la llista més votada en l’àmbit territorial corresponent. Els altres membres seran designats en funció de la població a la qual afectin i a partir de les propostes que
efectuïn les diferents candidatures que van concórrer al procés electoral, que tindran
una representació proporcional als resultats obtinguts en les seccions dels corresponents territoris.
Òrgans de participació sectorial

La seva finalitat és la participació dels ciutadans en un determinat sector d’activitat
municipal. Actuen sota la presidència del regidor o la regidora en qui delegui l’alcaldia,
i poden formular propostes, emetre informes a iniciativa pròpia o de l’ajuntament en
matèries de competència municipal, formular suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals i qualsevol altra activitat de
naturalesa anàloga.

El cartipàs municipal
Fins ara hem vist que l’organització municipal s’instrumenta a partir dels òrgans que,
amb caràcter necessari, estableix la LBRL i el TRLMC, i dels òrgans que, amb caràcter complementari, decideixi crear cada ajuntament a través del seu ROM, que es
constitueix així com un instrument idoni per regular en seu municipal l’organització de
l’entitat local.
Ara bé, no tota la complexitat de l’organització municipal s’esgota en el ROM, ja que
tant la LBRL com el TRLMC permeten l’existència d’actes singulars del ple o de l’alcaldia que en matèria d’organització complementin i apliquin les previsions del reglament orgànic, en uns casos, perquè, encara que es tracti d’aspectes organitzatius, no
correspon la competència per adoptar-los al Ple, sinó a l’alcalde i, en altres, per raons
d’eficàcia, a fi de dotar d’una major estabilitat el ROM i d’evitar que quan s’hagi de
modificar algun aspecte organitzatiu menor, com ara el relatiu al règim de sessions,
sigui necessari seguir el rígid procediment de modificació d’aquests reglaments.
El conjunt d’actes singulars que constitueixen les primeres mesures organitzatives que
a l’inici de cada mandat determinen les característiques pròpies de l’organització i forma de funcionar de la corporació municipal és el que s’anomena en l’àmbit local el
«cartipàs municipal». S’utilitza el terme de cartipàs perquè, si bé s’identifica en els diccionaris com un conjunt de papers continguts en una carpeta, en canvi, si ens atenem
al seu significat etimològic,107 la conjunció d’un i altre significat es mostra absolutament idònia per a la finalitat que aquest cartipàs està cridat a complir, en constituir un
conjunt de documents en els quals, inicialment, s’estableixen les regles organitzatives
que regiran durant cada mandat, determinants tant de l’organització com, en alguns
aspectes, del funcionament de la corporació que acaba de ser elegida.

107. Es creu que prové del terme llatí chartapacium, que significa «carta de pau».

Claus per a la gestió política en els governs locals 195

Distribució de competències organitzatives entre el Ple i l’alcalde
En les primeres mesures organitzatives que la corporació entrant ha d’adoptar en els
trenta dies següents a la seva constitució s’engloben decisions que corresponen tant
a l’àmbit de competències del Ple com en l’àmbit de competències de l’alcalde. Si bé
l’existència voluntària de la Junta de Govern en municipis amb una població inferior a
5.000 habitants és una decisió que correspon adoptar al Ple, bé a través del Reglament orgànic, bé a través d’acords singulars, en canvi, la determinació de la seva composició, d’acord amb el que disposen els articles 23 de la LBRL i 54 del TRLMC correspon a l’alcalde.
El mateix ocorre amb altres aspectes de l’organització, en correspondre al Ple l’establiment de la periodicitat de les seves sessions; el nomenament de representants
de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència plenària; la crea
ció i la composició de les comissions informatives permanents; l’establiment de les
retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació, i la determinació del
nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual. Correspon a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde; el del personal eventual; el dels presidents de les comissions informatives permanents, la designació dels membres de la
corporació que hagin d’exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o
parcial, etc., sense perjudici de l’obligació d’aquest d’informar-ne al Ple en la primera
sessió que celebri.
Primers aspectes organitzatius que s’han de determinar
Malgrat que de manera esquemàtica –ja que amb anterioritat ja hem procedit a l’anàlisi del règim jurídic de cada òrgan local i més endavant estudiarem el seu règim de
funcionament–, enumerarem ara el contingut dels acords plenaris i de les resolucions
de l’alcaldia que s’han d’adoptar en compliment d’allò que disposa l’article 38 del ROF
com a primeres decisions organitzatives de cada mandat:
– Periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern.
– Creació i composició de les comissions informatives permanents.
– Nomenament de representants en òrgans col·legiats, tant municipals com supramunicipals o extramunicipals.
– Determinació del nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual.
– Règim de retribucions i dedicació dels membres de la corporació amb dedicació
exclusiva o parcial, i règim d’indemnitzacions i dietes de la resta de membres.
– Delegacions de competències plenàries en la Junta de Govern.
– Nomenament dels tinents d’alcalde.
– Designació dels membres de la Junta de Govern.
Altres competències de l’alcaldia en matèria d’organització són delegar, si escau, la
presidència de les comissions informatives en altres membres de la corporació, efec-
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tuar les delegacions de les seves competències que tingui per convenient, tant en la
Junta de Govern, com en els seus membres, designar les persones que hagin d’ocupar els llocs de treball reservats a funcionaris eventuals i decidir lliurement sobre el
seu cessament, etc.

Els grups polítics municipals
Origen legislatiu i evolució posterior
Producte d’una clara influència del funcionament parlamentari, a causa del nou paper
que el sistema actual reserva a l’òrgan de màxima expressió política dels ens locals i,
més concretament, dels ajuntaments, la legislació de règim local promulgada arran de
la Constitució, va donar entrada a una nova institució en l’organització local, amb una
tímida i escassa regulació dels grups polítics municipals, als quals la redacció original
de la LBRL únicament es referia, d’una manera indirecta, en el seu article 20.3, en reconèixer-los el dret de participar, mitjançant la presència dels regidors i les regidores,
en els òrgans complementaris de l’Ajuntament que tinguessin per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple,108
i als quals el TRRL ni tan sols esmentava.
Aquesta críptica regulació dels grups polítics municipals obeïa, segurament, a l’intent
del legislador de ser respectuós amb l’autonomia que la Constitució havia reconegut
als ens locals i amb la potestat d’autoorganització que la llei els assegurava en el seu
article 4.1.a, a la qual el seu article 20.1.c encomanava, en exclusiva,109 l’establiment i
la regulació dels que s’anomenen «òrgans complementaris de l’organització bàsica
municipal». Però el cert és que després de la intervenció del Tribunal Constitucional,
la regulació d’aquesta nova figura jurídica va passar a ser una competència compartida entre les comunitats autònomes que tenien reconegudes en el seu Estatut competències legislatives en matèria de règim local i els propis ens locals que, respectant
el que les primeres establissin en la seva legislació, podien, a través del seu reglament
orgànic, regular la seva organització i el seu funcionament en aquest aspecte concret,
passant, en cas contrari, a ser d’aplicació supletòria les disposicions contingudes en
els articles 23 a 29 del ROF.
La llei partia, doncs, de la idea que els mateixos ajuntaments s’autoregulessin en relació amb aquesta qüestió. Però la veritat és que d’aquesta manera s’introduïa una figura jurídica nova, mancada de regulació i de definició concreta, que no pocs proble-

108. Idèntica regla contenia l’article 32.3 respecte de les diputacions provincials.
109. Cal recordar que la redacció inicial d’aquest precepte, en matèria d’organització complementària
municipal, no posava cap altre límit als municipis que el respecte a l’organització bàsica determinada
per la llei, oblidant que d’aquesta manera quedaven afectades les competències que en matèria de règim local tenien algunes comunitats autònomes; això va donar lloc que el Tribunal Constitucional, estimant el recurs d’inconstitucionalitat interposat per diverses comunitats autònomes, entre elles la catalana, en la seva sentència 214/1989 de 21 de desembre, declarés la seva inconstitucionalitat parcial.
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mes d’interpretació ha ocasionat. En primer lloc pel que es referia a si la seva existència
era o no obligatòria en tots els ens locals, en la mesura que el dret de participació en
els òrgans complementaris d’estudi, informe o consulta es reconeixia inicialment, no
tant als regidors a títol individual, com al grup polític. I en segon lloc, en relació amb
l’entitat independent dels grups polítics respecte dels partits polítics amb els quals
cada regidor o regidora havia concorregut al procés electoral.
Pel que fa a la primera d’aquestes qüestions, és a dir, sobre l’existència obligatòria dels
grups polítics, la doctrina,110 pràcticament de forma unànime ha considerat, d’una banda, la seva inoperància en municipis petits, per entendre que en molts d’ells abunden
les candidatures personals o independents, i manca per tant de rellevància un òrgan
que tingui per objecte agrupar regidors i regidores amb idèntica o similar ideologia
política i, d’altra, en la mesura que l’únic text legal que es mostrava tallant respecte
d’aquest extrem era el ROF i, atès el seu caràcter reglamentari, mancava de rang suficient per imposar un deure d’aquesta naturalesa, en entendre que l’instrument legal
idoni per regular aquesta qüestió segons les necessitats i les característiques de cada
ajuntament, era el Reglament Orgànic Municipal.
Més complicada resultava la interpretació en les comunitats autònomes que, com
Catalunya,111 havien fet ús de la seva potestat legislativa en la matèria, i havien regulat
alguns aspectes dels grups polítics, entre ells el de l’obligatorietat en determinats supòsits de la seva constitució. Però des de la nova redacció de l’article 73.3 de la LRBRL
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, ja no existeix cap dubte sobre la seva obligatorietat,
ja que a efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals s’han de constituir en grups polítics, establint així, amb caràcter uniforme per a
tot el territori de l’Estat, l’existència forçosa, siguin quines siguin les característiques
de l’ens local, d’aquests nous òrgans complementaris, aspecte en relació amb el qual
hem d’estendre les crítiques que gran part de la doctrina feia respecte de l’actual configuració, pràcticament uniforme, de l’organització i règim jurídic de l’Administració local, en un estat amb un nombre molt elevat d’ens locals, amb profundes diferències
de tot tipus entre uns i altres.
Pel que fa a la segona de les qüestions, la relativa a l’entitat independent dels grups
polítics respecte dels partits polítics amb els quals cada regidor o regidora havia concorregut al procés electoral, la jurisprudència del Tribunal Suprem, en concret en les
seves sentències 5171/1990, de 28 de juny i 8833/1990, de 29 de novembre, es mostra rotunda quan assenyala:
[...] no s’ha de confondre grup polític o grup municipal... amb partit polític... el recurs d’apel·lació
incorre en un error en equiparar representants de grup polític i partit polític.
D’això es deriva la nul·la influència directa que, respecte de les corporacions locals, tenen els

110. Concretament, i per citar algun autor de relleu, Morell Ocaña.
111. L’article 48 de la Llei catalana 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, establia
la seva obligatorietat en els municipis de més de 20.000 habitants, i per remissió efectuada en l’article
13.4 de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya, aplicava idèntiques regles pel que fa a l’organització comarcal.
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partits polítics quant al seu funcionament intern i corporatiu es refereix, en estar dirigits els drets
de participació política regulats per les lleis, bé als regidors i les regidores a títol individual, bé
als grups polítics municipals, però no als partits polítics.

Al marge de les consideracions anteriors, i circumscrivint-nos ja a la realitat legislativa
actual, tant a la LBRL, que regula aquest òrgan al seu article 73, l’última modificació
del qual es va operar com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 57/2003,
com al TRLMC, que regula els grups polítics en el seu article 50, es presenten, encara avui dia, una mica críptiques a l’hora de regular aspectes relacionats amb els grups
polítics de les corporacions locals. Prescindint, a causa del seu caràcter supletori, de
les determinacions contingudes en el ROF, la veritat és que seguim mancats d’una
determinació legislativa fonamental, com és la de la naturalesa jurídica d’aquest òrgan.
Pel que fa a la legislació bàsica, la LBRL esgota la seva regulació dels grups polítics
amb les determinacions que es contenen en els articles que a continuació es transcriuen:
Últim incís de l’article 20.1.c
Tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquests òrgans (es
refereix als d’estudi, informe o consulta), mitjançant la presència de regidors pertanyents als mateixos en proporció al nombre de regidors que tinguin al Ple.

Article 46.2.e
e) En els plens ordinaris la part dedicada al control dels altres òrgans de la corporació haurà de
presentar substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva, havent de garantir de forma
efectiva en el seu funcionament i, si escau, en la seva regulació, la participació de tots els grups
polítics municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions.

Article 73.3
3. A efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i les obligacions que s’estableixin amb excepció d’aquells que no s’integrin en el grup polític que constitueixi la formació electoral per la
qual van ser elegits o que abandonin el seu grup de procedència, que tindran la consideració de
membres no adscrits..

El Ple de la corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als
grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix,
idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, en funció del nombre de membres
de cadascun d’ells, dintre dels límits que, si escau, s’estableixin amb caràcter general
en les lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, i sense que puguin ser destinats al
pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació
o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Els drets econòmics i polítics dels membres no adscrits no podran ser superiors als
que els haguessin correspost de romandre en el grup de procedència, i s’exerciten en
la forma que determini el ROM de cada corporació. Aquesta previsió no serà d’aplicació en el cas de candidatures presentades com a coalició electoral, quan algun dels
partits polítics que l’integren decideixi abandonar-la. Els grups polítics hauran de dur
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una comptabilitat específica de la dotació que es refereix el paràgraf segon d’aquest
apartat 3, anterior, que posaran a la disposició del Ple de la corporació, sempre que
aquest ho demani.
Quan la majoria de regidores d’un grup polític municipal abandonin la formació política que va presentar la candidatura per la qual van concórrer a les eleccions, o siguin
expulsats d’aquesta, seran els regidors que romanen en l’esmentada formació política
els legítims integrants d’aquest grup polític a tots els efectes. En qualsevol cas, el secretari de la corporació podrà dirigir-se al representant legal de la formació política
que va presentar la corresponent candidatura per notificar l’acreditació de les circums
tàncies assenyalades.
Aquesta legislació bàsica mínima està complementada a Catalunya amb les previsions contingudes a l’article 50 del TRLMC, que tampoc no ens n’aclareix la naturalesa jurídica, ja que ni
conté cap definició del que hem d’entendre per grup polític, ni regula el règim jurídic dels seus
actes, com veurem seguidament.

Ultima el sistema de fonts que regulen aquesta institució, els reglaments orgànics de
les pròpies corporacions locals i, amb caràcter subsidiari, en defecte o silenci d’aquests,
el ROF, que regula els grups polítics en els seus articles 23 a 29.
De fet, els reglaments orgànics es perfilen com l’instrument idoni per regular els grups
polítics, en recollir les especificitats pròpies de cada corporació, amb l’únic límit del
respecte al marc legal configurat per la LBRL i pel TRLMC, i així ho ha reconegut reiteradament el Tribunal Suprem,112 reconeixent la supremacia del ROM respecte del
ROF, quan l’any 1988 va assenyalar el següent:
[...] per regular una qüestió peculiar de l’organització i funcionament de cada corporació (referint-se als grups polítics, i, concretament, a la possibilitat d’establir un nombre mínim de membres per constituir grup) no ha estat afectat pel posterior Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, que lògicament no ha establert en aquest particular
una norma comuna per a tots els municipis de l’Estat.

Més tard, el 1995, aquest Tribunal es mostra més rotund quan afirma:
Constitueix matèria típica dels reglaments propis de cada corporació la regulació de la formació
dels grups polítics i la incorporació a ells dels regidors del Ple.

Concepte i naturalesa jurídica
Com ja hem assenyalat amb anterioritat, ni la parca regulació de la LBRL, ni la regulació del TRLMC, ens han donat una definició legal expressa dels grups polítics, ni han
determinat la naturalesa jurídica dels seus actes.
No obstant això, resulta meridianament clar que els grups polítics formen part de l’organització complementària dels ens locals, dintre de la qual podem definir-los com a
òrgans col·legiats de base associativa i de caràcter polític i necessari en l’organització
municipal. Per tant, a efectes organitzatius interns, independents dels partits polítics,
112. SSTS 4194/1988, de 20 de maig i 6701/1995, de 15 de setembre.
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coalicions, federacions o agrupacions amb què els seus membres van acudir al procés electoral, la funció dels quals és canalitzar l’actuació dels membres de la corporació, que, a efectes de la seva actuació corporativa, han d’actuar a través d’ells, per
al millor funcionament dels òrgans de govern, això sense perjudici, és clar, de les funcions i atribucions que la legislació de règim local atribueix als regidors i les regidores
a títol individual.
Atès el seu caràcter polític, les decisions adoptades en el seu si no poden tenir caràcter d’acte administratiu ni, en conseqüència, ser fiscalitzats per la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,113 encara que la veritat és que, en les poques ocasions que el
Tribunal Suprem ha tingut oportunitat de pronunciar-se al respecte, ha adoptat una
posició certament controvertida, que fa que sigui convenient la seva regulació mitjançant el ROM. Si bé és cert que els grups són òrgans polítics i els seus actes, en conseqüència, no són actes administratius ni, per tant, susceptibles de revisió per la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,114 també resulta evident que les seves actuacions
s’han d’emmarcar en el que a aquest efecte disposi el reglament orgànic, de manera
que quan les decisions d’aquests grups en matèries regulades per aquest reglament
s’hi oposin o a la legislació de general aplicació, el Ple de la corporació no es pot limitar a prendre raó o coneixement de la decisió del grup, sinó que ha d’entrar en el fons
de l’assumpte, adoptant l’oportú acord pel qual es rebutgin aquells aspectes de la decisió del grup que vulnerin la legislació bàsica o el mateix reglament orgànic, donant
així lloc a un acte administratiu susceptible de ser impugnat davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.115
Configuració inicial dels grups polítics, grup mixt i regidors i regidores no
adscrits
Pel que fa a la configuració dels grups polítics, és a dir, la seva constitució i composició, la legislació bàsica estatal no diu res. Si seguim l’esquema de fonts, abans d’acudir a l’aplicació automàtica dels articles 23 a 29 del ROF, hauríem d’analitzar les previsions contingudes a l’article 50 del TRLMC i tenir en compte el contingut dels
mateixos reglaments orgànics.

113. Això sense perjudici que puguin ser objecte de control judicial, per vulnerar eventualment drets fonamentals dels afectats, com ens recorda la STC 185/1993, de 31 de maig.
114. Això sense perjudici, és clar, que les decisions dels grups polítics poguessin vulnerar drets fonamentals dels seus membres, com el de participació política, que podrien ser susceptibles d’empara
constitucional.
115. A títol d’exemple, l’article 87 in fini del ROM de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat disposa el
següent: «De la constitució i composició dels grups polítics i de les seves modificacions s’haurà d’adonar al Ple, per part de l’alcaldia, en la primera sessió que tingui lloc, a efectes purament informatius,
atesa l’autonomia de la qual gaudeixen quant al seu funcionament intern, no donant lloc aquesta presa
de coneixement per part del Ple a cap acte administratiu. Solament en el cas que els escrits de constitució i composició dels grups polítics i les seves modificacions vulneressin el previst en aquest Reglament o en la legislació de directa aplicació, el Ple podrà adoptar el corresponent acord, rebutjant aquells
extrems que resultin incompatibles amb ells, donant així lloc a un acte administratiu, susceptible de ser
impugnat davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa».
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En aquest sentit, l’article 50 del TRLMC, que reconeix el dret de cada llista electoral
amb representació municipal de formar grup propi,116 atorga al Ple la competència per
a la creació dels grups polítics mitjançant un acord en el qual s’establirà un termini
concret, perquè, abans del primer Ple ordinari posterior a la constitució de l’Ajuntament, cada regidor presenti a l’alcaldia una declaració signada on ha d’expressar el
grup municipal al qual vol ser adscrit, que no podrà ser un altre que el de la llista electoral a la qual pertany, ja que, només el regidors i les regidores d’una mateixa llista
electoral poden constituir grup municipal.
D’això es desprenen dues circumstàncies diferencials del dret català respecte d’altres
legislacions autonòmiques: en primer lloc, a Catalunya no es pot establir al ROM un
nombre concret de membres ni un percentatge específic de representació per constituir grup propi, i en segon lloc, a la nostra comunitat no té cabuda l’existència del
grup mixt.
Pel que fa a la primera qüestió, les legislacions autonòmiques han adoptat diferents
fórmules. Mentre que Canàries i Galícia exigeixen un nombre mínim de regidors per
poder constituir grup propi, a semblança de les solucions parlamentàries –tres en el
primer cas i dos en el segon–, Múrcia adopta un sistema mixt, en permetre constituir
grup propi quan es disposi de dos membres o quan es tracti de regidors de partits,
federacions o coalicions que hagin obtingut, almenys, el 8% dels vots emesos en el
conjunt del municipi. A diferència dels anteriors, Aragó no exigeix en la seva legislació
un nombre mínim de membres per poder constituir grup, encara que habilita perquè
cada municipi, en el seu reglament orgànic, pugui establir-lo. Catalunya, per contra,
no solament no conté cap determinació, sinó que a més, en determinar que cada llista electoral que obtingui representació a l’Ajuntament pot formar grup municipal, estableix una prohibició tàcita que hi hagi nombres mínims, tot i que aquesta possibilitat
és perfectament constitucional, com ha posat de manifest la jurisprudència del Tribunal Suprem117 que, per exemple, en la seva sentència de 20 de maig de 1988, ja de
forma primerenca, després de dir que no es tractava, ni de bon tros, d’una decisió arbitrària, assenyalava el següent:
[...] l’expressada norma del Reglament Orgànic de València no infringeix el principi d’igualtat...
als regidors que no arriben al nombre mínim exigit no se’ls nega per això el dret de participació
en els assumptes públics que reconeix l’article 23 de la Constitució, en quedar incorporats en el
grup mixt, en el qual podran fer efectiu el dret d’acord amb les normes organitzatives del Reglament de la corporació.

Tampoc no vulnera l’article 6 de la Constitució relatiu als partits polítics, atès que es
reitera la jurisprudència del Tribunal Suprem118 i ens recorda que partit polític i grup
polític són dues coses absolutament diferents.

116. En principi l’article 50 del TRLMC limita aquest dret a un grup per llista, tot i que deixa la porta oberta que l’Ajuntament, mitjançant l’oportú acord, estableixi una previsió diferent.
117. Concretament la continguda en les sentències de 20 de maig de 1988 (art. 4194), 28 de juny de 1990
(art. 5171) i la de 29 de gener de 1999.
118. SSTS de 28 de juny i 29 de novembre de 1990.
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Aquestes previsions, per altra banda, són generalment utilitzades en la vida parlamentària sense que ningú es qüestioni la seva inconstitucionalitat. Tant en les Corts Generals com en el Parlament català es requereix un nombre mínim de representants per
constituir grup propi.119
Resolta aquesta primera qüestió, analitzarem ara la problemàtica del grup mixt en general, i després estudiarem quina es la situació a Catalunya, ja que exceptuant la Comunitat Autònoma d’Aragó, la veritat és que totes les legislacions autonòmiques
promulgades,120 amb unes fórmules o altres, contemplen l’existència del grup mixt,
com a grup residual i no homogeni, integrat per regidors de molt variada i diferent ideo
logia política, en el qual s’integren els regidors que no s’integren en cap altre grup, bé
per decisió pròpia, bé perquè no arriben al nombre mínim exigit, quan aquest requisit
és legal o està establert des d’un punt de vista reglamentari.
D’aquesta manera, el grup mixt es configura com un grup més i, com preveu expressament la legislació catalana, gaudeix de drets anàlegs als dels altres grups polítics
de la corporació. Però és un grup que té una problemàtica afegida perquè està format
per posicions i ideologies diverses i, en molts casos, antagòniques. Aquest fet hauria
requerit una mínima regulació del seu funcionament intern, almenys pel que fa a les
relacions amb l’organització municipal, però la veritat és que no hi ha vestigis, ni tan
sols en l’àmbit parlamentari, d’una normativa d’aquesta naturalesa.
Efectivament, si bé és cert que no existeix una regulació funcional d’aquest grup en
l’àmbit local, no és menys cert que, a escala parlamentària, no hi ha tampoc cap normativa expressa que doni solució als problemes que aquests grups plantegen en el
seu funcionament en les càmeres. Solament l’article 75 del Reglament del Congrés
dels Diputats conté algunes normes en relació amb les intervencions d’aquest grup a
la Càmera.121
119. Article 23 i següents del Reglament del Congrés, 27 i següents del Reglament del Senat, i 18 i següents del Reglament del Parlament català.
120. La legislació catalana preveu que s’incorporin a aquest grup els regidors que no s’integrin a un grup
concret, tret que abandonin el seu grup originari. La de Múrcia incorpora al grup mixt tant els regidors
que, pertanyent a altres grups, lliurement així ho decideixin, mitjançant sol·licitud dirigida a l’alcalde de
la qual s’ha d’informar al Ple, com als regidors respecte dels quals es produeixi la seva baixa del partit
o coalició per la qual van resultar triats. A Canàries el grup mixt està integrat pels regidors que no s’integrin a cap altre grup i per aquells que, per voluntat pròpia, se separin del grup pel qual van ser triats,
si no s’integren en cap altre. Aquesta comunitat és l’única que preveu la possibilitat que els regidors que
se separin del seu grup puguin passar a un altre grup ja existent, que no sigui el mixt. A Galícia, per la
seva banda, solament s’integren en el grup mixt els regidors pertanyents a partits polítics, federacions,
coalicions o agrupacions que no hagin obtingut un mínim de dos escons, ja que aquesta legislació preveu, d’una banda, que els regidors que no s’integrin en un grup en el termini establert, tret que intervingui causa de força major, s’integren automàticament en el grup corresponent a la llista per la qual hagin
estat triats, i, per una altra, la prohibició de canviar de grup durant el mandat, en disposar-se en l’article
74.5 de la seva llei que «durant el mandat de la corporació, cap membre podrà integrar-se en un grup
distint d’aquell que ho faci inicialment».
121. Aquest precepte estableix que quan hi hagi acord de tots els seus membres, les intervencions del
grup mixt podran fer-se a través d’un sol diputat, com els altres grups i pel mateix temps. Si no hi ha
acord, solament podran intervenir-hi un màxim de tres diputats del grup mixt, dividint-se el temps, o
dos diputats, si com a conseqüència de l’anterior el temps de què disposen per fer la seva intervenció
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Això ha originat pràctiques organitzatives i de funcionament absolutament flexibles,
fins al punt que s’ha arribat a distingir entre els membres originaris del grup mixt i els
integrats amb posterioritat, procedents d’altres grups; es permet als primers intervenir
en els debats de caràcter general, però no als segons; s’ha arribat a propostes en el
sentit de distingir entre membres del grup mixt i diputats no adscrits, etc., la qual cosa
ha fet que alguns autors proposin la possibilitat que la regulació dels grups es remeti
a normes de legislatura a aprovar a l’inici de cada mandat, en funció del panorama
polític i organitzatiu resultant del procés electoral.
Veiem, doncs, que els problemes derivats del grup mixt estan plantejats en l’àmbit general. En aquest aspecte de poc ens serveix l’experiència parlamentària, i potser la
solució més factible, o si més no la més eficaç, és que a l’inici de cada mandat, com
a part del cartipàs municipal, s’estableixin, mitjançant acord plenari, les regles de participació del grup mixt en la vida municipal durant el mandat, partint d’uns drets mínims indisponibles que han d’estar recollits en el ROM, que ha de preveure en l’articulat aquesta possibilitat.
A Catalunya, aquesta problemàtica no es planteja. Tot i que l’article 50.5 del TRLMC
contempla de forma expressa l’existència del grup mixt, i el defineix com el format auto
màticament, és a dir, sense declaració personal prèvia, pels regidors i les regidores
que no restin integrats en un grup, exclosos els que abandonin el grup format per la
candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals, que resten com a regidors i regidores no adscrits,122 el cert és que no hi ha cap possibilitat real per constituir-lo, atesa la previsió continguda en l’article 73.3 de la LBRL, que disposa que tindran la consideració de regidors o regidores no adscrits tant els regidors i les
regidores que no s’integrin en el grup polític que constitueixi la formació electoral per
la qual van ser elegits, com els que abandonin el seu grup de procedència.
En conseqüència, el grup mixt únicament tindrà virtualitat en aquelles comunitats autònomes que permetin l’establiment d’un nombre mínim de regidors o regidores o d’un
percentatge mínim de representació per constituir grup propi, ja que restarà integrat
pels membres de les corporacions locals que es trobin en aquestes circumstàncies.
La figura del regidor o la regidora no adscrit/a és producte de la reforma operada en
la LBRL per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i obeeix a l’intent d’acabar amb les fraudulentes conseqüències que de vegades es deriven del fenomen anomenat «transfuguisme». Hi ha consens polític entorn de la necessitat d’adoptar mesures legislatives dissuasives d’aquestes pràctiques d’abandonar al llarg del mandat el grup polític
corresponent a la llista electoral per la qual van sortir triats. Aquesta reforma va estar
motivada per l’acord adoptat a Madrid el dia 7 de juliol de 1998 per tots els grups parlamentaris, sobre un codi de conducta política en matèria de transfuguisme.

és inferior a cinc minuts. Si existeixen discrepàncies respecte dels intervinents, decidirà el president de
la Càmera, podent-los denegar la paraula a tots.
122. Excepte que es tracti de candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits polítics que l’integren decideix abandonar-la.
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Els regidors o les regidores no adscrits tenen reconeguts els drets integrants de l’Estatut dels membres de les corporacions locals, inclosos els de caràcter material i econòmic. A la llum dels dictats constitucionals i de la jurisprudència dictada pel Tribunal
Constitucional i pel Tribunal Suprem entorn del fet que el mandat que els ciutadans
atorguen amb l’elecció recau en els regidors individualment considerats i no en els
grups ni en els partits polítics, semblava difícil configurar un sistema que legalment
apartés els regidors trànsfugues dels drets que els altres regidors tenen reconeguts
quan actuen associadament a través dels grups polítics, tot i que, a la pràctica, com
veurem en tractar dels drets dels grups municipals, aquesta previsió plantegi importants problemes d’interpretació.
Procediment de constitució i modificacions durant el mandat
Pel que fa al procediment de constitució, les legislacions autonòmiques que han tractat aquesta qüestió adopten models diversos, aparentment similars, però amb profundes diferències. Mentre que Catalunya parteix del fet que la constitució correspon al
Ple de la corporació, que crea els grups i estableix un termini concret anterior en tot
cas al primer Ple ordinari, perquè els regidors i les regidores presentin una declaració
individual signada, expressant el grup municipal al qual desitgen ser adscrits, sense
contenir previsió alguna respecte del nomenament de portaveu ni respecte de la necessitat de donar compte al Ple d’aquests escrits, Galícia, Múrcia, Aragó i Canàries
parteixen de la base que els grups es constitueixen en virtut d’un escrit que, de forma
col·legiada, subscriuen tots els regidors i les regidores que s’incorporin a aquest,123
que es remet a l’Ajuntament en un termini determinat,124 en el qual, a més, es designa
el portaveu i els seus possibles suplents. Respecte d’aquest escrit, solament en el cas
de les comunitats autònomes de Múrcia i Galícia, les seves lleis reguladores especifiquen l’obligació d’informar al Ple corporatiu.
A parer meu, és més versàtil el model català, i això per una doble raó. a) En correspondre al Ple la constitució del grup, i limitar-se els regidors i les regidores a efectuar
una declaració de com volen ser adscrits, es possibilita que el Ple pugui, mitjançant
acord, rebutjar la constitució de grups en contra de normes legals o reglamentàries.
b) En no ser designat el portaveu en un escrit col·legiat, el que suposa que la seva
elecció s’ha de produir per unanimitat o consens, es permet la possibilitat que la designació del portaveu sigui regulada pels reglaments orgànics, i que aquesta es pugui produir per majoria, igual que les altres decisions del grup quant a la seva configuració.

123. En el cas de la comunitat autònoma gallega es preveu, a més, el supòsit dels regidors que prenguin possessió amb posterioritat a la sessió constitutiva, els quals es podran incorporar al grup corresponent a la seva llista o al grup mixt, dins dels cinc dies següents a partir de la presa de possessió del
càrrec, mitjançant escrit dirigit al president, subscrit pel regidor mateix i pel portaveu del grup.
124. Aquest termini és de cinc dies a partir del Ple constitutiu, a semblança de la previsió del ROF, en el
cas de la comunitat autònoma gallega, o anterior al primer Ple ordinari posterior a la sessió constitutiva,
en el cas d’Aragó. Per la seva banda, les comunitats autònomes de Múrcia i Canàries no estableixen
cap termini.
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Una vegada constituïts els grups polítics –sigui quin sigui en cada cas el procediment de
constitució–, al llarg del mandat pot sorgir la necessitat que hi hagi modificacions respecte de la seva configuració inicial, per motius molt diversos. En tots, la baixa en el grup
es produeix amb caràcter general, és a dir, també implica la baixa a la llista. Quan la baixa es produeix per decisió pròpia, no queda a la seva lliure decisió el seu reingrés.125
Els supòsits són els següents:
– En cas de cessament d’un regidor o una regidora. No sols es produeix un canvi
nominatiu d’un dels membres del grup, sinó que, a més, el substitut pot integrar-se
o no al grup.
– Quan de forma voluntària un regidor o una regidora integrats, originàriament en un
grup, decideix passar a la situació de regidor o regidora no adscrit.
– En determinades comunitats autònomes, quan, com a conseqüència de la baixa
d’un o diversos membres del grup, desapareix el grup mateix en quedar reduït el
nombre dels seus components a una xifra inferior a l’exigida per formar grup.
– Quan un regidor deixa de pertànyer a la llista, coalició, agrupació o federació amb
la qual va concórrer al procés electoral.
– Quan un regidor és expulsat del grup pels seus propis membres.
Pel que fa a aquest últim supòsit, el Tribunal Suprem, en una de les seves sentències,126
que tracta d’un cas d’expulsió d’un membre d’un grup polític d’una corporació provincial de Castella-Lleó, per acord pres pels seus integrants, afirma el següent:
[...] la base associativa del grup fa que la voluntat d’aquest tingui una fortíssima prevalença davant de qualsevol altra consideració, quant a l’adquisició i pèrdua de la qualitat de membre i encara que probablement puguin existir supòsits que aquesta voluntat hagi de ser considerada
jurídicament viciada, no n’hi ha prou amb la simple afirmació que existeixin uns enfrontaments
personals per concloure que ha estat lesionat el dret fonamental del recurrent per exercir fun
cions públiques en condicions d’igualtat.

El Tribunal arriba a aquesta conclusió en considerar també que encara que l’exercici
de la funció representativa del demandant es canalitzi molt fonamentalment a través
dels grups polítics, l’essència del seu càrrec públic de diputat provincial no es veu
afectada per la pertinença a un o altre grup o per la seva integració en el grup mixt.
Qüestió diferent és quins siguin els requisits formals perquè es produeixi l’expulsió. A
parer meu, talment com passa en el sistema parlamentari, en el qual està inspirat el
nostre sistema local actual, ha de quedar circumscrit a l’àmbit de les decisions internes del grup sobre la base de la seva potestat d’autoorganització,127 de manera que
el Ple no hagi d’entrar en les seves decisions internes.
125. Així ho ha entès el Tribunal Constitucional en la seva sentència 31/1993 de 21 de gener, respecte
d’un regidor cap de llista que es va donar de baixa del seu grup i després va pretendre figurar com a
candidat a l’elecció d’alcalde pel grup que havia abandonat.
126. STS de 8 de febrer de 1994 (art. 991).
127. A les Corts Generals cada grup té el seu propi reglament de funcionament intern, que no és públic,
a pesar que en alguna ocasió s’ha considerat la possibilitat de formalitzar-ne l’existència mitjançant la
publicació en el BOE.
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Funcions i atribucions dels grups polítics
Igual que va passar amb els grups parlamentaris, els grups polítics locals, ara com
ara, s’estan convertint en l’element central de la vida municipal, amb prioritat d’acció
respecte dels regidors i les regidores considerats de manera individual, encara que
sempre amb el límit de les funcions i les atribucions que la legislació els atribueix.
En la seva qualitat d’òrgans a través dels quals es canalitza l’actuació corporativa, i
seguint al professor Morell Ocaña, es poden establir com a funcions pròpies dels grups
polítics locals les tres següents:
– La de mediadors, tant en relació amb l’electorat, com respecte dels òrgans de govern de la corporació.
– La d’instruments de suport per al desenvolupament dels drets i les obligacions que
els regidors i les regidores, a títol individual, ostenten per raó del seu càrrec.
– La de servir de canal per a la formació i l’expressió de l’opinió dels seus membres.
Per fer aquestes funcions, la llei els dota d’una sèrie de drets o atribucions pròpies i
genuïnes del grup, que no són predicables dels regidors i les regidores considerats
de manera individual, sinó de l’associació que fan a través dels grups polítics. Si bé
són susceptibles de ser ampliades pel reglament orgànic propi de la corporació, no
ho són, en canvi, de ser limitades més enllà dels mateixos límits que estableix la llei
que els configura. Entre aquests drets i aquestes atribucions dels grups, val la pena
destacar, pel seu caràcter essencial, els següents:
– Designar, entre els seus regidors, els representants del grup en els òrgans col·legiats
integrats per membres de la corporació, mitjançant el seu portaveu, com expressament preveu el mateix ROF.128
– Formular precs, preguntes i mocions en la part dedicada al control dels plens ordinaris.
– Disposar, en la mesura de les disponibilitats de la corporació, de locals per reunirse de forma independent i dels mitjans materials i personals necessaris per desenvolupar la labor que la legislació els encomana.
Aquesta previsió general es contempla tant en els articles 27 i 28 del ROF, amb un cert
grau de detall, com en l’article 170 del TRLMC, que estableix les previsions següents:
– El deure de l’Ajuntament de facilitar als grups municipals els mitjans humans i materials mínims i indispensables perquè puguin desenvolupar les seves funcions. Els
criteris i les condicions de la seva utilització s’han de determinar per acord del Ple.
– L’obligació en els municipis de més de 2.000 habitants que tots els grups municipals disposin d’un espai per al desenvolupament de les seves activitats, que ha

128. La jurisprudència és unànime en entendre que aquest dret està configurat com a propi dels grups
i no dels regidors o les regidores a títol individual (STS de 23 de gener de 1995). Assenyala també, concretament en la STS de 29 de novembre de 1990 (RJ 8833/1999), que els grups d’un sol regidor no han
d’estar representats en totes les comissions informatives de la corporació.
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d’estar situat preferentment a la seu de l’Ajuntament o en un local habilitat, com
també d’un espai per fer reunions a l’edifici de la corporació.
També la jurisprudència del Tribunal Suprem ha analitzat aquest aspecte en les sentències d’11 de juny de 1990 (art. 5385) i de 8 de març de 1995 (art. 2359). En la primera, es condemna l’Ajuntament a facilitar a un grup polític un local i determinats mitjans materials i personals, perquè es considera que no és impossible per a les
possibilitats municipals atendre aquestes peticions. En la segona, es desestima un
recurs d’un regidor que sol·licitava que li fos assignat un local específic, ja que fins que
no es fessin les obres necessàries, es posaven a la seva disposició altres dependències municipals, i se n’adaptava l’ús a l’horari d’oficines.
– La legitimació per impugnar els acords municipals, no solament quan els afectin
com a grup, sinó també en aquells casos que els regidors estiguin legitimats per
impugnar, per haver-los votat en contra.
Certament, aquesta legitimació no opera en tots els casos. Mentre, per exemple, el
Tribunal Suprem, en una de les seves sentències,129 la hi nega a un grup municipal per
considerar que ni tan sols en la doctrina constitucional es troba un reconeixement de
la legitimació dels grups parlamentaris, anàlegs en això als grups municipals, per a
recórrer en qualsevol tipus de procés, sinó estrictament en el camp dels actes que
afecten l’àmbit intern de la seva actuació parlamentària,130 motiu pel qual considera
que els grups municipals solament ostenten legitimació per recórrer els actes que els
afectin com a grup.
En canvi, en una sentència posterior,131 la hi reconeix a un grup municipal respecte
d’un acord de cessió d’una finca per a la seva ulterior explotació com a estació de carburants. Considera que si estan legitimats per impugnar l’acord els membres de la
corporació local que haguessin votat en contra, sembla adequat comprendre dins
d’aquesta legitimitat processal tant als membres individuals dissidents de l’acord, com
al grup municipal com a tal, integrat pels regidors contraris a l’acord, màxim quan
consta la conformitat de tots per a la interposició del recurs, i això sobre la base del
principi pro actione, que exigeix, segons el parer del Tribunal, una interpretació extensiva del precepte.
Més tard, l’any 1999, el Tribunal Suprem132 es torna a pronunciar novament sobre
aquest tema, però n’adopta una posició diferent o, si més no, més matisada. Entén
que els grups polítics només tenen una funció estrictament corporativa, segons assenyala literalment l’article 23.1 del ROF i, per tant, qualsevol actuació externa, com la
processal, ha de ser assumida individualment pels regidors o les regidores. Sobre
aquesta base, el Tribunal entén que el recurs de reposició interposat pel grup davant
l’Ajuntament és vàlid com a requisit processal previ quan això sigui així imposat per

129. STS de 16 de maig de 1994 (art. 3515).
130. SSTC 36/1990, d’1 de març, i 205/1990, de 13 de desembre.
131. STS de 24 de juliol de 1995 (art. 6097).
132. STS de 16 de desembre de 1999 (art. 8996).
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l’ordenament jurídic, i s’entén efectuat per tots i cadascun dels seus membres a títol
individual per al posterior recurs jurisdiccional, que únicament podran interposar els
regidors i les regidores a títol individual, perquè, ad extra, el grup està mancat de personalitat jurídica.
Els regidors estaran representats en la Junta de Portaveus, a través del portaveu del
grup, allà on l’existència d’aquest òrgan col·legiat estigui regulada.
Li serà assignada, en condicions d’igualtat amb els altres grups, una dotació econòmica, que haurà de contenir un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre
variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells, dintre dels límits que,
si escau, s’estableixin, amb caràcter general, en les lleis de Pressupostos Generals de
l’Estat.133
Aquesta dotació, l’assignació i la quantia de la qual correspon fixar al Ple de la corporació, no es podrà destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i obliga els grups a dur una comptabilitat específica
que hauran de posar a la disposició del Ple de la corporació sempre que aquest ho
demani.
Amb anterioritat a aquesta previsió legislativa, la jurisprudència havia tingut també
ocasió d’analitzar aquest aspecte,134 concretament respecte d’un acord d’un ajuntament de Madrid que, entre altres qüestions, establia que els grups polítics de la corporació serien dotats amb una quantitat equivalent al sou anual brut d’un auxiliar administratiu que realitzés funcions de secretari dintre de cada grup municipal, i a una
subvenció per grup equivalent al 77% dels ingressos bruts anuals de l’alcalde, incrementada en un 5% d’aquesta base de càlcul per regidor.
En aquesta sentència, el Tribunal ratifica la decisió adoptada pel Tribunal Superior de
Justícia de Madrid, que havia anul·lat l’acord municipal en considerar que la legislació
llavors vigent no autoritzava la concessió d’una subvenció fixa anual en favor dels grups
polítics.
Sigui com vulgui, aquesta nova previsió legislativa planteja alguns problemes interpretatius nous, que han estat analitzats pel consultor A. Ballesteros Fernández.135
Segons aquest autor, la dotació planteja certes qüestions, alguna força important, des
del moment que les subvencions es configuren com a subvencions als grups, però
s’aparten de les determinacions contingudes al TRLHL. Mentre que aquesta llei exigeix la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, amb la fiscalització de l’Interventor,
la dotació dels grups polítics sembla sostraure’s a aquest últim control i a aquella obli133. Aquesta previsió es va incorporar a la legislació bàsica com a conseqüència de la reforma operada
en virtut de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, que no va fer res més que incorporar en l’àmbit local una previsió idèntica continguda ja en el Reglament del Congrés dels Diputats.
134. STS de 14 d’octubre de 1997 (art. 7792).
135. El consultor núm. 15-16. El finançament dels grups polítics i el control de l’equip de govern en les
sessions ordinàries, en la Llei 11/1999, de modificació parcial de la Llei de règim local.
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gació de justificació, des del moment que únicament s’ha de posar a la disposició del
Ple la comptabilitat específica que han de dur, quan aquest ho requereixi, però no prèvia fiscalització de l’Interventor.
Una altra de les qüestions que planteja aquest fet, en no gaudir els grups de personalitat jurídica, és identificar el destinatari de la subvenció, tant per la responsabilitat, que
s’ha d’entendre solidària de tots els membres del grup, com per les relacions jurídiques que se’n deriven, per exemple, respecte de la compra de béns o de la contractació de personal extern a la corporació. Ja que, a nom de qui es dirigeixen les factures
o s’expedeixen els contractes? Qui respon dels contractes laborals convertits en indefinits per ministeri de la llei? Procediria, en aquest cas, la subrogació empresarial
prevista per l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, quan es renovés la corporació i
desaparegués el grup? I qui se subrogaria en aquestes relacions laborals, els nous
grups polítics?
Totes aquestes qüestions són plantejades per aquest autor, que considera que tal vegada la solució passaria perquè aquestes dotacions no tinguessin caràcter de subvenció, sinó de partides pressupostàries finalistes en el pressupost municipal, regulades per les seves bases d’execució, en les quals s’habilitaria als portaveus dels grups
per autoritzar aquestes despeses i els seus corresponents pagaments. Les factures
s’expedirien a nom de la corporació, cosa que comportaria, no obstant això, problemes derivats de la contractació de personal per la corporació. Seria difícilment defensable la qualificació dels contractes com de durada temporal, per obra o servei determinat.
No obstant això, amb data 11 de gener de 2001, la Direcció General de Tributs va fer
una consulta sobre la possibilitat que els grups polítics municipals poguessin obtenir
el número d’identificació fiscal. N’extraiem, per la seva importància, els paràgrafs següents:
La diferent naturalesa que els grups polítics tenen en relació amb les formacions i partits polítics, la capacitat processal, negocial i econòmica, deduïda aquesta última de la percepció i
ocupació de les dotacions a les quals s’ha fet referència anteriorment —dotació econòmica
que s’assigna pel ple de la corporació a càrrec dels seus pressupostos generals— i l’obligació
de portar-ne la comptabilitat, permet assenyalar que els grups polítics municipals poden ser
considerats entitats freturoses de personalitat que constitueixen una unitat econòmica o un
patrimoni separat susceptible d’imposició, o més pròpiament, susceptible de les obligacions
tributàries a les quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 58/2003 de 17 de setembre (LGT).
Els grups polítics municipals han de sol·licitar el número d’identificació fiscal per a la seva ocupació en totes les seves relacions de naturalesa o transcendència tributària. Igualment, els secretaris dels grups polítics municipals han de comunicar a l’Administració tributària el cessament
en l’exercici de l’activitat quan es dissolgui el grup.

Davant d’això, el departament corresponent de l’Administració tributària de la província de Barcelona va dictar les instruccions següents:
Es podrà assignar un número d’identificació fiscal als grups polítics municipals i als grups parlamentaris de les càmeres que ho sol·licitin. Per a això, hauran d’emplenar el corresponent mo-
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del 036, i indicar també les declaracions-liquidacions periòdiques que han de presentar davant
l’Administració Tributària de l’Estat.

Se’ls assignarà un codi d’identificació que comenci per la lletra G, corresponent a associacions i altres tipus no definits.
La documentació que s’ha d’aportar és la següent:
– Els grups polítics de les corporacions locals adjuntaran còpia de l’escrit de constitució a què fa referència l’article 24.1 del ROF. Aquest escrit estarà subscrit per
tots els integrants del grup i s’haurà presentat en la Secretaria General de la corporació.
– Els grups parlamentaris del Congrés i del Senat adjuntaran còpia dels escrits de
constitució a què es refereixen l’article 24 del Reglament del Congrés dels Diputats,
de 10 de febrer de 1982, i l’article 28 del Reglament del Senat, de 3 de maig de
1994, que haurà d’incloure la relació nominal de tots els membres del grup. Lògicament, aquest tipus de grups parlamentaris efectuaran la tramitació de manera
centralitzada; per tant, no afectaran les administracions de la província de Barcelona.
– Fotocòpia del NIF de la persona que signi l’imprès, que ha de ser un càrrec amb
capacitat o un representant.
– Fotocòpia del document que acrediti la condició de la persona que signi l’imprès.
L’article 5.2.b del Reial decret 1041/1990, pel qual es regulen les declaracions censals,
assenyala que en el cas de les entitats no subjectes a l’impost de societats, se’n recollirà la relació de membres o partícips. No obstant això, si s’interpreten sistemàticament les normes aplicables, per raons pràctiques, no es considera necessari que s’empleni la relació de partícips del model 036, ja que aquesta informació ja consta en
l’escrit de constitució que han d’aportar els grups polítics.
Per raons de simplificació i d’agilització de la gestió censal, no es donaran de baixa
els grups polítics cada vegada que finalitzi un mandat, ni tampoc no es donaran d’alta quan comenci el següent. No obstant això, el representant de cada grup assumeix
la responsabilitat de comunicar-ne la baixa si no es torna a constituir en el mandat següent, sense perjudici que aquest grup hagi de complir amb les seves obligacions tributàries pendents (declaracions informatives).
D’aquestes instruccions es desprèn que l’Administració tributària ni tan sols es planteja la possibilitat que els grups desapareguin durant el mandat, sense necessitat de
procés electoral, circumstància que, com ja hem vist, és perfectament possible, ni
tampoc les modificacions que al llarg d’aquest mandat es poden produir respecte dels
seus membres integrants.
Finalment, i pel que fa a aquesta qüestió, és evident que els ajuntaments no podran
abonar la dotació als grups que no hagin obtingut el número d’identificació fiscal, la
qual cosa contribuirà, sens dubte, que aquests grups mantinguin regularitzada la seva
situació a efectes fiscals.
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A Catalunya, a més, l’article 170 del TRLMC reconeix als grups el dret de participar en
els òrgans d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de
ràdio municipals i les publicacions i butlletins editats per l’Ajuntament, d’acord amb
les condicions establertes mitjançant un reglament aprovat pel Ple.
Prescindint de l’anterior, a la vista de l’enumeració dels drets que entenem reconeguts
per l’ordenament jurídic en favor dels grups municipals, amb independència dels que
es reconeixen en favor dels regidors i les regidores individualment considerats, la primera qüestió que se’ns planteja és l’abast que hem de donar a la legislació catalana
quan reconeix els regidors i les regidores no adscrits, per haver abandonat el seu grup
originari, tots els drets individuals inherents a l’Estatut dels membres de les corporacions locals, en particular pel que fa als de caràcter material i econòmic.
En aquest sentit entenem que els dubtes més importants es poden plantejar en relació amb la pertinença a la Junta de Portaveus. Pel que fa a la resta de drets, atès el
tenor literal del precepte, considerem que no els en queda limitat cap, en la mesura
que el dret a mitjans materials els el reconeix expressament la llei, el dret de participació en les activitats municipals també queda cobert en establir que en gaudiran de
manera anàloga a la resta de regidors i regidores, i el dret a la percepció de la dotació
entenem que va inclòs en el mateix article quan els garanteix els drets individuals de
caràcter econòmic.
Però el cert és que en la pràctica no és aquesta la interpretació que se’n fa, almenys
quant a la seva participació en les comissions informatives i a la dotació econòmica
dels grups, en el primer cas, per una aplicació literal de la LBRL que reconeix als grups
i no als regidors i les regidores individualment considerats el dret a participar en aquestes comissions, i en el segon perquè és cert que també es podria entendre que els
drets econòmics que se’ls reconeixen són els que es reconeixen als membres de la
corporació a títol individual, és a dir, els derivats de la seva assistència a les sessions.
Però aquesta interpretació va en contra, a parer meu, de l’esperit de la Llei 3/2002, de
22 de març, que va introduir aquestes previsions; en la seva exposició de motius assenyala de forma expressa el següent:
Tot això s’ha d’entendre sense perjudici que els regidors o les regidores no adscrits tenen dret
als mitjans econòmics necessaris per facilitar el compliment de les funcions inherents al càrrec.

Ara bé, com es determinaria la dotació? Si bé pel que fa al tram variable derivat del
nombre de regidors no sembla que hi hagi cap dubte, en canvi, ens qüestionem si tindrien dret al component fix per grup d’aquesta dotació.

L’organització dels municipis de règim especial
A més dels municipis de règim comú, el nostre ordenament jurídic regula diversos règims municipals de caràcter especial: el de l’Ajuntament de Barcelona –que com que
afecta un únic municipi no desenvoluparem aquí–, el dels municipis de gran població
i el dels municipis petits.
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El règim especial dels municipis de gran població
En aquest règim especial, la configuració orgànica i política136 d’aquest tipus de municipis obeeix a l’estructura següent:
El Ple
El Ple es configura com a un òrgan polític integrat per l’alcalde o l’alcaldessa i els regidors i les regidores. Té una sèrie de competències pròpies.137 Es pot dotar d’un reglament
orgànic propi o estar regulat a través del Reglament Orgànic Municipal, i pot actuar en
ple o en comissions formades per representants dels diferents grups polítics en proporció al seu nivell de representativitat a l’Ajuntament. Aquestes comissions, com en el cas
de la ciutat de Barcelona, a més de les seves funcions típiques d’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i del seguiment de
la gestió de l’alcalde o l’alcaldessa i del seu equip de govern, poden ser destinatàries
de competències decisòries de l’òrgan plenari a través de la tècnica de la delegació.
136. Juntament amb aquests aspectes orgànics i polítics, la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, va imposar també amb caràcter necessari una determinada organització administrativa en aquests ajuntaments –l’assessoria jurídica, l’òrgan de gestió economicofinancera i pressupostària i els òrgans superiors i directius– que s’estén a la definició de llocs de
treball de necessària existència, amb els dubtes de constitucionalitat que se’n deriven quant a la consideració d’aquestes mesures com a aspectes bàsics i nuclears del règim local.
137. S’atribueixen al Ple les competències següents:
– El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
– La votació de la moció de censura a l’alcalde o l’alcaldessa i de la qüestió de confiança que aquest
pugui plantejar, en tots dos casos en sessió pública i mitjançant votació nominal.
– L’aprovació i la modificació dels reglaments de naturalesa orgànica i de les ordenances i els reglaments
municipals.
– Els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal, la creació o supressió d’entitats
d’àmbit territorial inferior al municipi, l’alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de denominació i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
– Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
– La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.
– L’aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal i del compte general, així com l’ordenació
de despeses en les matèries de la seva competència.
– L’aprovació inicial del planejament general i la que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres
instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística.
– La transferència de funcions o activitats a altres administracions, així com l’acceptació de delegacions
o encomandes de gestió realitzades per aquelles, que siguin d’acceptació voluntària.
– La determinació de les formes de gestió dels serveis i l’acord de creació d’organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils que hagin de gestionar-los, així com l’aprovació dels
expedients de municipalització.
– Les facultats de revisió d’ofici dels seus actes i disposicions de caràcter general.
– L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les matèries de la seva
competència.
– L’establiment del règim de retribucions dels membres del Ple i de la Junta de Govern Local, del seu
secretari o secretària, de l’alcalde o l’alcaldessa i dels òrgans directius municipals.
– El plantejament de conflictes de competències a altres administracions.
– L’exercici de la iniciativa voluntària perquè el municipi se sotmeti al règim especial dels municipis de
gran població.
– Les altres que expressament li confereixin les lleis.
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Aquest òrgan, que serà presidit per l’alcalde o l’alcaldessa, o, en virtut de la corresponent delegació, per qualsevol altre regidor o regidora,138 estarà assistit per un secretari o secretària, o secretari o secretària general, amb rang de càrrec directiu, que serà
també secretari o secretària, o secretari o secretària general, de les seves comissions,
el nomenament del qual correspon a l’alcalde o l’alcaldessa, que l’haurà d’efectuar pel
sistema de lliure designació entre funcionaris de l’Administració local amb habilitació
de caràcter nacional, als quals es reserven, per tant, aquestes funcions, i la retribució
dels quals haurà de determinar el mateix Ple en la seva regulació orgànica, juntament
amb el règim de retribucions de l’alcalde o l’alcaldessa, dels membres del Ple i de la
Junta de Govern Local i de la resta d’òrgans directius, sense perjudici del que determinin al respecte les normes orgàniques del Ple.
El secretari o secretària, o secretari o secretària general, del Ple assumirà les funcions
típiques de fe pública a què es refereix l’article 122.5 de la Llei i l’assessorament legal de
l’òrgan i de les seves comissions, que tindrà caràcter preceptiu en determinats supòsits.139
Si comparem les competències del Ple en aquest tipus de municipis amb les que aquest
òrgan té en el règim comú, veiem que en perd moltes en favor de la Junta de Govern
Local,140 i respecte de les que es mantenen en el Ple, tan sols conserven el quòrum especial de majoria absoluta alguns assumptes. Desapareixen d’aquesta manera les garanties141 que es deriven dels quòrums qualificats de votació en matèries com la munici138. Article 122.2 in fine de la llei.
139. Aquest informe serà preceptiu en els supòsits següents:
Quan s’efectuï s requeriment del seu president o d’un terç dels seus membres si així ho sol·liciten amb
antelació suficient a la celebració de la sessió.
– Quan es tracti de matèries que requereixin un quòrum qualificat per a la seva aprovació.
– Quan la llei així ho exigeixi o, respecte de l’exercici de la funció de control i fiscalització dels òrgans de
govern, quan així ho requereixi el president o la quarta part, com a mínim, dels regidors i les regidores.
D’això s’infereix que correspondrà al secretari o a la secretària general del Ple l’assessorament integral
d’aquest òrgan i de les seves comissions, i no únicament el preceptiu, com es desprèn de la dicció literal del precepte.
140. En concret les següents:
– L’aprovació de la relació de llocs de treball.
– La fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris que
no tinguin caràcter directiu.
– La determinació del nombre i règim del personal eventual.
– L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
– La concertació d’operacions de crèdit.
– Les competències en matèria de contractació i concessions, inclosa l’aprovació dels corresponents
projectes d’obres o serveis.
– L’adquisició de béns i drets i l’alienació de patrimoni.
– La regulació de l’aprofitament de béns comunals.
– La cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions públiques.
També perd la competència per declarar la lesivitat dels actes anul·lables de l’Ajuntament, i de manera
indirecta, per efectuar la revisió dels nuls, en la mesura en que la llei atribueix a cada òrgan –alcalde,
Junta de Govern Local i Ple– les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes, i això perquè malgrat
que el llistat actual de l’article 22 de la Llei bàsica no atorga expressament al Ple aquesta última competència, la jurisprudència ha estat unànime en atribuir-se-la.
141. El quòrum especial implica una garantia doble: d’una banda, més possibilitats d’encertar la decisió
política, atès que requereix la concurrència de la voluntat de més persones, i de l’altra i no menys im-
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palització de serveis i la imposició i l’ordenació de recursos propis de caràcter tributari,
i la creació, modificació i dissolució de mancomunitats, però també la perden, encara
que de forma indirecta, en passar a ser competència de la Junta de Govern Local, els
acords relatius a la cessió de l’aprofitament de béns comunals, la concessió de determinats béns o serveis, l’aprovació de determinades operacions financeres o a crèdit, l’alteració de la qualificació jurídica de béns demanials, la cessió gratuïta de béns i la seva
alienació quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.
Pel que fa al règim de delegacions interorgàniques, també s’introdueixen especialitats
respecte del règim comú. En el règim dels municipis de gran població solament són
delegables, i únicament en favor de les seves comissions, no en l’alcalde o l’alcaldessa ni en la Junta de Govern Local, les competències següents:
– Les relatives a l’aprovació i modificació d’ordenances i reglaments no orgànics.
– La determinació de les formes de gestió dels serveis i l’acord de creació d’organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils que hagin de
gestionar-los, així com l’aprovació dels expedients de municipalització.
– L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en matèries de la seva competència.
– El plantejament de conflictes de competència a altres administracions.
D’aquesta manera es produeix una modificació substancial. A més del canvi dels òrgans
receptors de la delegació, es converteixen en delegables competències que abans no
ho eren i que actualment no ho són en el règim comú, com les relacionades amb l’aprovació d’expedients de municipalització i la determinació de les formes de gestió dels
serveis, el plantejament de conflictes de competència i l’aprovació i modificació d’ordenances i reglaments, malgrat que segons l’article 13.2.b de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció actual, en cap cas podran ser objecte de delegació les
competències relatives a l’adopció de disposicions de caràcter general.
Es converteixen, en canvi, en indelegables competències que abans ho eren i que ho
són en el règim comú, com les relacionades amb la revisió d’ofici, encara que en
aquest cas la mesura no està exempta de lògica, si tenim en compte que tant en la
legislació anterior, com en l’actual respecte dels municipis de règim comú, estava referida a la declaració de lesivitat dels actes anul·lables de tots els òrgans municipals,
mentre que, actualment, en el règim especial, únicament es refereix a la revisió dels
actes del ple.
La Junta de Govern Local
Aquest òrgan es configura com una unitat administrativa de caràcter polític i de naturalesa col·legiada, que col·labora amb l’alcalde o l’alcaldessa en les seves funcions de

portant, més garanties de legalitat, en tant que són acords que requereixen per a la seva adopció l’informe jurídic previ del secretari o secretària i, si cal, de l’interventor.

Claus per a la gestió política en els governs locals 215

direcció política, mitjançant l’exercici de funcions executives i administratives. Està integrat per l’alcalde o l’alcaldessa i un nombre de vocals no superior a un terç del nombre legal de membres del Ple, nomenats lliurement per l’alcalde o l’alcaldessa, no solament entre els regidors i les regidores, sinó també, i fins a un màxim del seu terç,
entre persones que no ostentin la condició, respecte de les quals ni tan sols se’ls exigeix la condició de veïns o electors.
La Junta de Govern Local actua sota la presidència indelegable de l’alcalde o l’alcaldessa. Està assistida per un secretari o secretària escollit per l’alcalde o l’alcaldessa entre
els seus membres, sempre que reuneixi la condició de regidor, a similitud del que succeeix en els consells d’administració de les societats mercantils, a qui correspondran
les funcions de redacció de les actes de les sessions i la certificació dels seus acords,
això sí, assistit per l’òrgan de suport de la Junta de Govern Local, que tindrà caràcter
directiu i estarà constituït per un funcionari de l’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional diferent del secretari o la secretària o secretari o secretària general del
Ple, que remetrà les seves convocatòries als seus membres, arxivarà i custodiarà la documentació de les sessions i vetllarà per la correcta i fidel comunicació dels seus acords.
En els municipis grans, la Junta de Govern es converteix en receptora, a títol de pro
pietat, d’importants competències decisòries que en el règim comú corresponen al Ple,
en la mesura que es reserven com a pròpies de la Junta de Govern Local, sense perjudici de les que l’alcalde o l’alcaldessa pugui delegar-li,142 les competències següents:
– Les relatives a l’aprovació dels projectes143 d’instruments d’ordenació urbanística que
correspongui aprovar provisionalment o definitivament al Ple o a les seves comissions,
així com la dels projectes de pressupostos, d’ordenances i reglaments, inclosos els
orgànics, a excepció de les normes reguladores del Ple i de les seves comissions.
– La concessió de tot tipus de llicències la competència de les quals no s’atribueixi
per la legislació sectorial a un altre òrgan.
142. La Junta de Govern Local pot rebre, per delegació de l’alcalde o l’alcaldessa, les competències relatives a les matèries següents:
– La representació de l’Ajuntament.
– L’establiment de les directrius generals de l’acció de govern i l’assegurament de la seva continuïtat.
– Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords dels òrgans executius.
– Dictar decrets i instruccions.
– Exercir la superior direcció del personal.
– Establir l’organització i estructura de l’Administració municipal executiva no reservada per la Llei a la
competència del Ple.
– Exercir accions judicials i administratives en matèries de competència de l’alcalde o l’alcaldessa o, en
cas d’urgència, de competència del Ple.
– Les facultats de revisió d’ofici dels actes de l’alcalde o l’alcaldessa.
– L’autorització i disposició de despeses en matèries de la seva competència.
Les altres competències que atribueixin les lleis expressament a l’alcalde o l’alcaldessa o s’assignin per
la legislació estatal o autonòmica al municipi sense atribució específica a cap òrgan.
143. A diferència de la Carta Municipal de Barcelona, que atribueix a l’òrgan col·legiat executiu la competència per a l’aprovació inicial d’aquests instruments, es limita la competència de la Junta de Govern
Local a la iniciativa per a això, exercida mitjançant l’aprovació d’un projecte que se suposa que després
ha d’aprovar el Ple, també inicialment, amb la qual cosa es complica i allarga el procediment d’aprovació d’aquest tipus d’instruments.
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– Les contractacions i les concessions de tot tipus, incloses, per tant, les de caràcter plurianual, l’ampliació del seu nombre d’anualitats i la modificació dels percentatges de despeses establerts per a cada exercici, així com la gestió, adquisició i
alienació del patrimoni i la concertació d’operacions de crèdit, tot això d’acord amb
les previsions del pressupost i de les bases d’execució.
– La contractació, gestió, adquisició i alienació de patrimoni i la concertació d’operacions de crèdit, d’acord amb el pressupost i les bases d’execució.
– El desenvolupament de la gestió econòmica, l’autorització i disposició de despeses
en les matèries de la seva competència; disposar despeses prèviament autoritzades pel Ple i la gestió del personal.
– L’aprovació de la relació de llocs de treball; les retribucions del personal d’acord amb
el pressupost aprovat pel Ple, amb excepció de les del secretari o la secretària del Ple
i la dels òrgans directius municipals; l’oferta d’ocupació pública; les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball; la determinació del nombre i règim
del personal eventual; la separació del servei dels funcionaris de l’Ajuntament, amb
excepció dels d’habilitació nacional; l’acomiadament del personal laboral; el règim
disciplinari i les altres decisions en matèria de personal no atribuïdes a un altre òrgan.
– El nomenament i el cessament dels titulars d’òrgans directius, que quan es tracti
de funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, d’acord
amb la disposició addicional vuitena de la llei, requerirà convocatòria pública prèvia i se subjectarà als sistemes de provisió de llocs establerts pel seu article 99.
– L’exercici d’accions judicials i administratives en matèria de la seva competència.
– Les facultats de revisió d’ofici dels propis actes.
– L’exercici de la potestat sancionadora quan per llei no estigui atribuïda a un altre òrgan.
– Les altres que li reconeguin les lleis.
D’aquestes competències, la Junta de Govern Local en pot delegar algunes144 en els tinents d’alcalde, en els altres membres de la Junta, tinguin o no la condició de membres
electes, i en la resta de regidors i regidores, així com en els òrgans directius municipals.
En conseqüència, amb la regulació de la Junta de Govern local dels municipis de gran
població es dóna entrada, en el nostre dret local, tant a la possibilitat que participin
en l’adopció d’acords executius persones no escollides pels ciutadans –amb indepen-

144. En concret les següents:
– La concessió de llicències.
– Les relatives a contractacions i concessions de tot tipus, incloses les de caràcter plurianual, l’ampliació del seu nombre d’anualitats i la modificació dels percentatges de despeses establerts per a cada
exercici, així com la gestió, adquisició i alienació del patrimoni i la concertació d’operacions de crèdit,
d’acord amb el pressupost i les bases d’execució.
– El desenvolupament de la gestió econòmica, la disposició de despeses en les matèries de la seva
competència, la disposició de despeses autoritzades prèviament pel Ple i la gestió del personal.
– L’aprovació de les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball i l’acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i les altres decisions en matèria de personal no atribuïdes
a un altre òrgan.
L’exercici de la potestat sancionadora atribuïda a la Junta de Govern Local.
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dència que per a la seva vàlida constitució es requereixi, amb caràcter necessari, que
el nombre de membres que ostenten la condició de regidors i regidores sigui superior
al d’aquells que no ostenten la condició–, com a la possibilitat que determinades decisions executives siguin adoptades per funcionaris. Això ha fet que, tant autors de la
solvència de Luciano Parejo, com el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya,145
s’hagin plantejat la constitucionalitat d’aquesta previsió, en tant que l’article 140 de la
Constitució atribueix, no solament el govern, sinó també l’administració dels municipis, a l’alcalde o l’alcaldessa i als regidors i les regidores.146
L’alcalde o l’alcaldessa
L’alcaldia es configura com un òrgan de naturalesa política i caràcter unipersonal. Com
a conseqüència de la reforma, a més de guanyar el tractament d’Excel·lència, perd,
amb caràcter general, a excepció que una norma s’ho atribueixi expressament, les
competències relatives a convocar i presidir les sessions dels òrgans col·legiats municipals diferents del Ple i de la Junta de Govern Local, i amb caràcter específic i en
favor de la Junta de Govern Local, les relatives a les matèries següents:
– El desenvolupament de la gestió econòmica.
– La concertació d’operacions de crèdit i de tresoreria.
– L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública i de les bases de les proves per a la selecció del personal, la distribució de les retribucions complementàries que no siguin
fixes i periòdiques, el nomenament i la sanció del personal, la separació del servei
dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral.
– L’aprovació d’instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general i dels instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització.
– L’atorgament de llicències.
– Les competències en matèria de contractació i d’adquisició, gestió i alienació de
patrimoni, inclosa l’aprovació dels projectes d’obres i serveis.
– La potestat sancionadora en totes les seves manifestacions, a excepció dels supòsits en què la legislació sectorial se la mantingui.
Es reforça, en canvi, el seu paper de cap executiu, en guanyar competències per establir les directrius generals de l’acció de govern municipal i assegurar la seva continuïtat, per establir l’organització i estructura de l’Administració municipal executiva que
no s’hagi d’establir per norma orgànica i per revisar d’ofici els seus propis actes.
En aquest règim, a més, es permet a l’alcalde o l’alcaldessa la possibilitat d’efectuar
delegacions en favor de la Junta de Govern Local o de qualsevol dels seus membres,
inclosos, per tant, aquells que no siguin electes i amb independència que siguin tinent

145. Dictamen del Consell Consultiu núm. 261, de 17 de febrer de 2004.
146. En la mesura que l’assistència majoritària de membres electes es configura com un quòrum de constitució i no de votació, podrien prosperar acords com a conseqüència del vot majoritari dels membres de
la Junta de Govern Local no electes, en supòsits d’abstenció d’algun dels regidors i regidores membres.
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o tinenta d’alcalde o no, i en favor dels directius, respecte de competències que en el
règim comú no són delegables, com l’exercici d’accions judicials o administratives i la
defensa de l’Ajuntament.
Els tinents i les tinentes d’alcalde
Els tinents i les tinentes d’alcalde en el règim especial de grans ciutats, encara que compleixen les mateixes funcions i es designen de la mateixa manera que en el règim comú,
tenen el tractament d’Il·lustríssima i poden ser receptors de competències delegades,
no solament de l’alcalde o l’alcaldessa, sinó també de la Junta de Govern Local.
Els districtes
En aquest tipus d’ajuntaments s’imposa, amb caràcter obligatori, la desconcentració
en districtes, amb independència de la població del municipi i de la necessitat o no
d’aquesta organització. S’exigeix la divisió territorial de la ciutat i la creació d’òrgans
de gestió desconcentrada, sota la presidència d’un regidor que asseguri la unitat de
govern, per impulsar i desenvolupar la participació ciutadana.
Els districtes són creats i regulats pel Ple mitjançant un reglament de naturalesa orgànica i han de gestionar necessàriament un percentatge dels recursos pressupostaris
de la corporació, que serà determinat per la referida norma orgànica.
El Consell Social de la ciutat
Per mimetisme de les previsions de la Carta Municipal de Barcelona, es configura
l’existència necessària del Consell Social de la ciutat, que, integrat per representants
de les organitzacions econòmiques, socials, professionals i de veïns més representatius, constitueix un òrgan d’informe, estudi i proposta en matèria de desenvolupament
local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans, la funció i el procés
de designació del qual seran els que determini el Ple mitjançant una norma orgànica.
Es tracta, per tant, d’un òrgan de clara participació ciutadana i de caràcter sectorial,
però que es configura com a netament necessari.
La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions
També es configura com a necessària l’existència d’aquesta comissió especial per a la
defensa dels drets dels veïns davant l’Administració municipal, que, igual que la resta de
comissions, està integrada per representants de tots els grups polítics amb representació municipal, de manera proporcional a aquesta. La seva funció és la supervisió de l’activitat municipal, fet que obliga que tots els òrgans de govern i administració hi col·laborin.
La seva activitat es materialitza en un informe anual sobre les queixes presentades i
les deficiències observades en el funcionament dels serveis, així com sobre els suggeriments i les recomanacions efectuades a l’Administració que aquesta no hagi pres
en consideració, sense perjudici de la possibilitat de realitzar informes extraordinaris
quan, per la gravetat o urgència dels fets, resulti necessari.
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L’òrgan especialitzat en el coneixement i la resolució de reclamacions sobre
actes tributaris
Per últim, i també amb caràcter necessari, la llei imposa la creació d’aquest òrgan especialitzat, integrat per un nombre imparell de membres no inferior a tres, designat pel
Ple mitjançant acord adoptat per majoria absoluta,147 entre persones de reconeguda
competència tècnica, a les quals, no obstant això, no s’exigeix, ni la condició de funcionari al servei de l’Administració, ni cap titulació acadèmica determinada.
S’atribueixen a aquest òrgan funcions per conèixer i resoldre –sota criteris d’independència tècnica, celeritat i gratuïtat, i d’acord amb el procediment i les normes de funcionament i competència establerts pel Ple a través d’un reglament de naturalesa orgànica148 – les reclamacions economicoadministratives que s’interposin pels ciutadans
contra la desestimació dels recursos de reposició en matèria tributària, que passen a
tenir la consideració de potestatius pels ciutadans.
Es recull així, encara que imposant-ho com a obligatori, una experiència que funciona
des de fa ja bastants anys a la ciutat de Barcelona, sota la denominació de Consell
Tributari, encara que complicant el procediment, en suposar en la pràctica la creació
d’un tràmit necessari més, des del moment en què s’ha d’esperar la resolució expressa o tàcita d’aquest òrgan per acudir als òrgans jurisdiccionals.
Aquest nou òrgan serà competent per conèixer i resoldre les reclamacions sobre actes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs i ingressos de dret públic de
competència municipal, mitjançant resolucions que posaran fi a la via administrativa i
deixaran expedita la via jurisdiccional, així com per dictaminar preceptivament els projectes d’ordenances fiscals i, a requeriment dels òrgans municipals competents en
matèria tributària, per elaborar estudis i propostes en aquesta matèria.

El règim especial dels municipis petits
A més de les tipologies d’entitats municipals anteriors, l’article 29 de la LBRL, en el capítol de règims especials municipals, va regular un règim especial anomenat «consell obert»,
aplicable als municipis amb una població inferior a cent habitants o aquells que tradicionalment hagin disposat d’aquest singular règim de govern i administració, respecte dels
quals, la disposició transitòria quarta de la LBRL va establir un règim transitori especial.

147. Els seus membres solament cessaran per decisió pròpia, per acord del Ple adoptat amb les mateixes formalitats que pel seu nomenament, com a conseqüència de sentència ferma condemnatòria per
delicte dolós o per haver estat sancionats, mitjançant resolució ferma, per la comissió d’una falta greu
o molt greu, a través d’un expedient disciplinari incoat pel Ple i tramitat d’acord amb la normativa aplicable als funcionaris de l’Ajuntament.
148. Aquest reglament s’ha d’adequar necessàriament a la LGT i a la normativa estatal reguladora de
les reclamacions economicoadministratives, sense perjudici de les adaptacions necessàries en consideració a l’àmbit d’actuació i funcionament d’aquest òrgan; això ens fa pensar que la capacitat innovadora en l’exercici municipal de la seva potestat d’autoorganització respecte de la configuració del règim
d’aquest òrgan serà necessàriament molt limitada.
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També tenen aquesta consideració pel legislador estatal aquells altres municipis la localització geogràfica dels quals en faci aconsellable la mesura per a la millor gestió dels seus
interessos, quan així ho sol·licitin la majoria de veïns, ho acordi, amb el vot favorable de les
dues terceres parts dels seus membres, l’Ajuntament, i ho aprovi la comunitat autònoma.
En aquest règim municipal, el govern i l’administració corresponen a un alcalde o una
alcaldessa i una assemblea veïnal de la qual formen part tots els electors. Per això
l’únic òrgan elegible és l’alcalde, que, en conformitat amb el que disposa l’article 179.2
de la LOREG, ha de ser elegit directament pels electors pel sistema majoritari. Correspon a les juntes electorals provincials, segons l’article 200 de la llei, adoptar les
mesures necessàries per fer-ne l’elecció.
Dins d’aquest marc legal, la nostra legislació autonòmica regula aquests municipis de
règim especial a l’article 73 del TRLMC, i en desplegar les previsions de la legislació
bàsica, els dota del règim jurídic corresponent.
Requisits i procediment per a la seva constitució
Segons l’esmentat precepte, aquest règim especial, a més de resultar d’aplicació als municipis de menys de 100 habitants i als que tradicionalment ja compten amb aquest règim,
pot ser aplicable també als municipis de menys de 250 habitants que gaudeixen d’aprofitaments comunals de rendiment igual o superior a la quarta part dels ingressos ordinaris
del seu pressupost, o que tenen característiques especials que ho fan aconsellable.
En aquest cas, la seva constitució requereix la petició de la majoria dels veïns, la decisió favorable por majoria de dos terços dels membres de l’Ajuntament, adoptada en
el termini dels dos mesos següents a la petició veïnal, i l’aprovació del Govern de la
Generalitat, que ha de resoldre aquest procediment dins del termini de tres mesos següents a la recepció de l’acord municipal, ja que, si no, el seu silenci seria positiu i
produiria efectes estimatoris.
Estructura orgànica i règim de funcionament
Pel que fa a la seva organització i funcionament, el govern i l’administració d’aquests
municipis correspon als òrgans següents:
Un alcalde o una alcaldessa, elegit, d’acord amb el ja hem vist abans, pel que disposa la LOREG, que haurà de representar i administrar el municipi i executar els acords
adoptats pel seu òrgan col·legiat.
Un òrgan col·legiat, anomenat Consell General, que està format per tots els electors.
En defecte d’ús costum o tradició local, ha de reunir-se, com a mínim, cada tres mesos i quan així ho decideixi l’alcalde o l’alcaldessa o ho sol·liciti la quarta part, com a
mínim, dels veïns, a fi de tractar tots els assumptes d’interès per al municipi.149

149. En aquests municipis és supletòriament aplicable el règim general de funcionament establert per
al Ple pel TRLMC per als municipis de règim comú.
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Una comissió designada per l’alcalde o l’alcaldessa, integrada per un mínim de dos i un
màxim de quatre vocals, que té per funció assistir l’alcalde o l’alcaldessa en l’exercici del
seu càrrec i substituir-lo, per ordre de designació, en els supòsits d’absència o malaltia.

Estructura orgànica local
De tot el que hem exposat anteriorment es deriva que l’estructura orgànica local actual obeeix a l’esquema següent:
Òrgans

Classe

Municipi

Bàsics
Decisoris Alcalde
		Tinent d’alcalde
		
Junta de Govern150
		Ple
		—

Província

Comarca

President
Vicepresidents
Junta de Govern
Ple
—

President
Vicepresidents
—
Ple
Gerent

Deliberants Comissions
Comissions
Consell d’alcaldes
informatives151
informatives
Comissions
Comissió Especial
Comissió Especial
informatives
de Comptes
de Comptes
Comissió Especial
Grups polítics
Grups polítics
de Comptes
			Grups polítics
Complementaris
Junta de Govern152
		Comissions
		informatives153
		Òrgans territorials
		de gestió
		desconcentrada
		
Òrgans de
Lliure determinació
		participació
		sectorial
		
Comissió Especial 		
		de Suggeriments
		i Reclamacions
		Consell Assessor
		d’Urbanisme
		Síndic Municipal
		de Greuges
		Junta Local
		de Seguretat

Lliure determinació

150. Municipis de més de 5.000 habitants o capitals de comarca.
151. Municipis més de 5.000 habitants.
152. Municipis de menys de 5.000 habitants que no siguin capitals de comarca.
153. Municipis de menys de 5.000 habitants.
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Funcionament i règim jurídic dels municipis
Els òrgans col·legiats de les entitats locals, en particular pel que fa al municipi, estan
sotmesos a un determinat règim de funcionament que determina la validesa dels seus
actes i acords, en la mesura que, tal com estableix l’article 62 de la LRJPAC, els vicis
derivats de la infracció de les normes reguladores de la formació de la voluntat dels
òrgans col·legiats constitueixen un vici de nul·litat de ple dret.
A la legislació estatal, aquesta matèria es troba regulada pels articles 46 i 47 de la
LBRL, 47 a 51 del TRRL i 77 i següents del ROF, encara que només les dues primeres
normes tenen caràcter bàsic i, per tant, vinculant per a les comunitats autònomes respecte de la seva pròpia legislació de règim local, ni tampoc pels mateixos ajuntaments,
que, en ús de la seva potestat d’autoorganització, poden regular complementàriament
la seva pròpia organització i funcionament municipal, mentre que dels articles corresponents del ROF únicament es pot predicar aquest caràcter quan siguin desenvolupament essencial de previsions contingudes en les normes bàsiques.
En aquestes normes es conté la regulació bàsica i, si escau, supletòria, determinant
del règim de funcionament dels òrgans col·legiats locals de caràcter bàsic (Ple i Junta
de Govern) que en virtut del principi d’especialitat no es regeixen per les normes reguladores dels òrgans col·legiats contingudes en els articles 22 i següents de la
LRJPAC, tal com expressament ens recorda la seva disposició addicional primera, que
tenen, en conseqüència, respecte d’aquests òrgans locals, un caràcter merament supletori, únicament aplicable en defecte de legislació específica de règim local.
Dins d’aquest marc, el funcionament dels municipis està regulat a Catalunya en els
articles 97 a 114 del TRLMC, que constitueix la nostra legislació pròpia en aquesta
matèria.
En aquest sentit, el primer que hem de tenir en compte és que el compliment de les
normes reguladores del règim de sessions concret dels òrgans col·legiats municipals
no solament constitueix una garantia de validesa dels actes i els acords adoptats per
aquests òrgans, com ja hem assenyalat amb anterioritat, sinó també una garantia
d’efectivitat del dret constitucional de participació política que tots els membres integrants de la corporació tenen respecte de l’efectiva presa de decisions municipals, i
que exerciten mitjançant la seva presència i participació activa en les sessions dels
òrgans dels quals formin part i mitjançant l’exercici de les facultats de control sobre
els altres òrgans municipals que, com a òrgan de màxima significació representativa,
encomana el nostre ordenament jurídic al Ple.
Per facilitar la feina, els òrgans col·legiats municipals funcionen mitjançant sessió, en
les quals, d’acord amb les normes que regeixen la formació de la voluntat d’aquest tipus d’òrgans, es produeixen les deliberacions i s’adopten els corresponents acords.
Tots els òrgans col·legiats municipals, segons disposa l’article 46 de la LBRL, funcionen en règim de sessions ordinàries, la periodicitat de les quals ha d’estar preestablerta, i de sessions extraordinàries, que, en determinats casos, com veurem posteriorment, poden tenir, a més, caràcter urgent.
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Règim de sessions del Ple
El Ple, com tots els altres òrgans col·legiats, pot celebrar diferents tipus de sessions
per a l’adopció dels seus acords i l’exercici de les seves competències, que es qualificaran d’ordinàries o extraordinàries en funció de la seva periodicitat i, en conseqüència, en funció que tinguin per objecte tractar i decidir les qüestions que durant un determinat període s’hagin suscitat en la corporació i requereixin un pronunciament del
Ple municipal, o aquelles qüestions que se suscitin durant el període que va de sessió
a sessió i requereixin un pronunciament que no es pugui demorar fins a la sessió ordinària corresponent.
De conformitat amb el que hem exposat fins ara, les sessions del Ple municipal es poden classificar en diversos tipus.

Sessions de caràcter ordinari
Seran ordinàries les sessions del Ple que se celebrin d’acord amb la periodicitat preestablerta per aquest òrgan a l’inici del mandat i, més concretament, dins dels 30 dies
següents a la data que s’hagi constituït la corporació.154
Aquesta periodicitat preestablerta, que podrà modificar-se al llarg del mandat corporatiu mitjançant acord adoptat pel mateix òrgan, està sotmesa a uns mínims que es
troben definits a la legislació bàsica per l’article 46.2 de la LBRL i a la legislació autonòmica per l’article 98.a del TRLMC, i troba el seu fonament material en la necessitat
de garantir els drets de participació política dels representants locals,155 sense perjudici de la potestat d’autoorganització municipal, que permet als ajuntaments la determinació tant de les dates de celebració com de la periodicitat amb la qual aquestes
sessions ordinàries s’hagin de celebrar. En aquest aspecte concret hem de dir que els
drets dels regidors i les regidores s’han vist enfortits amb la modificació que es va
operar en aquest precepte de la LBRL a partir de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, resultant del denominat Pacte Local, ja que l’objecte de la reforma descansava de fet en la
necessitat de reforçar el règim de funcionament d’aquest òrgan de govern municipal
i de facilitar la participació política de tots els membres de la corporació.
154. La STS de 5 de juny de 1987 (art. 404) reconeix als regidors i les regidores el dret que sigui convocada la corresponent sessió ordinària, d’acord amb el règim de sessions prèviament establert per acord
corporatiu, amb independència que s’hagi celebrat abans una sessió extraordinària, circumstància que
al·legava l’alcalde o l’alcaldessa per no convocar la sessió ordinària, adduint que no hi havia assumptes
a tractar, precisament pel fet que, com a mínim, el Ple s’ha de celebrar perquè els regidors i les regidores puguin formular precs i preguntes i, actualment, presentar mocions i controlar la gestió dels altres
òrgans municipals.
155. La STS de 3 de febrer de 2000 (art. 1701) anul·la una decisió tàcita d’un alcalde que, per la via de
fet, infringia el règim de sessions acordat, al no convocar sessions plenàries, ni ordinàries ni extraordinàries, per entendre que encara que no existia cap acte previ a revisar pels tribunals, tret de la passiva
actitud de l’alcalde o l’alcaldessa, això constituïa una via de fet que és plenament fiscalitzable per l’ordre contenciós administratiu, fins i tot a través del procediment especial de protecció dels drets fonamentals.
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En virtut de les citades previsions, el Ple municipal haurà de celebrar sessions ordinàries en les dates, siguin o no festives, que a aquest efecte determini el Ple Corporatiu,
però amb la periodicitat mínima següent:
– Cada mes, en els ajuntaments de més de 20.000 habitants i en les diputacions provincials.
– Cada dos mesos, en els ajuntaments la població dels quals es trobi entre 5.001 i
20.000 habitants.
– Cada tres mesos, en els ajuntaments de fins a 5.000 habitants.
Aquesta periodicitat mínima, com és clarament apreciable, obliga que els plens
dels ajuntaments de més de 20.000 habitants celebrin sessions ordinàries fins i tot
en el mes d’agost, fet que ha motivat que nombrosos reglaments orgànics actuals
continguin algunes previsions en relació amb aquesta qüestió, a fi d’intentar fer
compatibles les garanties dels membres de la corporació relatives al seu dret a la
participació política amb l’eficàcia municipal, en establir la possibilitat que l’alcalde o l’alcaldessa sigui habilitat pel Ple en l’acord pel qual s’estableixi el règim de
sessions del Ple municipal, per suspendre la sessió ordinària corresponent al mes
d’agost, com a conseqüència de les vacances d’estiu, quan això no menyscabi la
gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració
de les altres sessions ordinàries, dins del mateix mes de la data prevista per a la
seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dins d’un període de
vacances.
Les noves previsions legals, com que parteixen d’un paràmetre poblacional, han presentat un altre problema, en aquest cas interpretatiu, en plantejar el dubte de si hem
de partir de la població existent en el municipi al principi del mandat, o la periodicitat de
les sessions ha de variar quan, una vegada establerta inicialment, es produeixen variacions de població que situen el municipi en un tram de població diferent.
Quant al caràcter laboral o festiu del dia de celebració del Ple o de qualsevol altre òrgan municipal, la legislació no diu res, ni la de caràcter bàsic, ni el TRLMC, ni tampoc
el ROF. Encara que existeix una tradició municipal de celebrar les sessions en dies
hàbils, en ocasions, especialment respecte de les de caràcter extraordinari, sobretot
si són urgents, esdevé necessari celebrar-les en festiu, possibilitat no vetada per la
jurisprudència,156 que deixa llibertat d’acció a la potestat d’autoorganització municipal,
excepte si existeix una previsió legal expressa que indiqui el contrari, com passa amb
les sessions per debatre una moció de censura, ja que en aquest cas la LOREG estableix un termini de dies hàbils.
En qualsevol cas, la manca de convocatòria de les sessions ordinàries del Ple no només suposa la vulneració del dret de participació política dels altres regidors i regidores, sinó que, a més, constitueix una actuació material o via de fet plenament fiscalit-

156. Durant la vigència del règim local derivat de la legislació dels anys cinquanta, el Tribunal Suprem
s’havia pogut pronunciar sobre aquesta qüestió en la sentència de 26 de febrer de 1975, assenyalant
que res no impedia que el Ple celebrés sessions en dia festiu.
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zable per la jurisdicció contenciosa administrativa, fins i tot a través del procediment
especial de protecció dels drets fonamentals.157
A l’ordre del dia de les sessions ordinàries s’ha d’incloure, si escau, el punt corresponent a l’aprovació de l’acta de la sessió o sessions anteriors158 i un apartat corresponent
a la part de control del Ple, en els termes establerts per l’article 46.2.i de la LBRL i
98.e del TRLMC. Es podran debatre i votar els assumptes que conformin el corresponent ordre del dia, però, també, a diferència del que passa amb les sessions extraordinàries, tots aquells altres assumptes que, per raons d’urgència,159 així ho requereixin,
a proposta de l’alcaldia, d’una quarta part dels seus membres o d’algun dels portaveus dels diferents grups polítics municipals, sempre que la urgència sigui sotmesa a
votació amb caràcter previ al seu debat i votació, i d’acord amb el que disposa l’article
103.3 del TRLMC sigui aprovada per majoria absoluta. En aquest cas, lògicament,
quan la proposta es presenta en el Ple, l’apreciació de la seva urgència eximeix del
tràmit de dictamen o informe de la comissió informativa corresponent.
Segons l’article 91.4 del ROF, aplicable únicament amb caràcter supletori, en defecte
de previsió expressa del ROM, la declaració d’urgència haurà de fer-se una vegada
conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i amb caràcter previ a l’inici del capítol de precs i preguntes, actualment referit a la part de la sessió dedicada al
control dels altres òrgans de la corporació a què es refereix l’article 46.2.i de la LBRL.

Sessions de caràcter extraordinari
Les sessions del Ple es consideren extraordinàries quan no se celebren d’acord amb
un calendari establert prèviament, subjecte a una periodicitat predeterminada, sinó
que obeeixen a la necessitat de tractar assumptes que no es poden demorar fins a la
sessió ordinària següent, d’aquí la necessitat que la seva convocatòria hagi de ser motivada.160
També són extraordinàries les sessions del Ple que, com ha assenyalat el Tribunal
Suprem,161 constitueixen la manifestació d’un principi consubstancial al pluralisme de-

157. STS de 3 de febrer de 2000 (art. 1701).
158. Encara que no existeix cap disposició expressa de caràcter bàsic ni autonòmic en aquest sentit,
s’entén que en les sessions ordinàries no procedeix la introducció del punt corresponent a l’aprovació
de l’acta de la sessió anterior, ja que difícilment podrem predicar la urgència d’aquesta qüestió, especialment tenint en compte que els acords adoptats pel Ple, almenys respecte de la seva certificació, no
tenen supeditada la seva eficàcia ni la possibilitat de certificació a l’aprovació de l’acta.
159. La STS de 12 de novembre de 1997 (art. 8458) proscriu qualsevol possibilitat de declarar d’urgència determinats punts que, integrant inicialment l’ordre del dia, el Ple havia acordat retirar, per suposar
una flagrant violació de la lletra i de l’esperit de preceptes estatals de caràcter bàsic, especialment tenint en compte que, en el cas d’actuacions, un grup municipal havia abandonat la sessió abans de la
seva finalització, en la confiança de l’efectiva retirada del punt.
160. La STS de 18 d’octubre de 2000 (art. 8237) entén que, en aquest tipus de sessions, la motivació,
com a pressupòsit de l’acord, pot estar implícita en la convocatòria.
161. STS de 10 de desembre de 1999 (art. 8829). STS de 9 d’octubre de 1997 (art. 8320).
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mocràtic, com és el de la participació dels grups minoritaris en el funcionament de les
institucions representatives, quan aquestes sessions s’hagin de convocar a petició
dels regidors i les regidores.
En les sessions extraordinàries, a diferència del que passa en les sessions ordinàries,
no es poden adoptar acords sobre temes no inclosos en l’ordre del dia, per imposició
expressa de l’article 48.2 del TRRL, que, després d’establir la necessitat que les convocatòries d’aquestes sessions expressin els punts als quals s’han de circumscriure
les deliberacions i els acords que s’han d’adoptar, estableix que, tret d’aquests, no es
podran tractar altres assumptes. En el mateix sentit s’expressa l’article 103.4 del
TRLMC.
La raó d’aquesta previsió descansa, segons ha assenyalat el Tribunal Suprem;162 en
l’especial naturalesa d’aquestes sessions, que han de circumscriure’s als temes expressament inclosos en la seva convocatòria, sense que puguin ser objecte d’amplia
ció, ni tan sols mitjançant declaració d’urgència. Encara que l’article 51 del TRRL, que
és l’únic que determina la nul·litat dels acords que s’adoptin contravenint aquesta previsió, no té caràcter bàsic, la veritat és que tot i prescindint de la seva aplicació, s’arriba a idèntica solució. Els acords que s’adoptin en una sessió extraordinària del Ple
seran nuls quan no figurin inclosos prèviament en l’ordre del dia.
En aquests casos, quan després de la convocatòria de la sessió es plantegen assumptes urgents nous que no poden esperar a ser tractats a la sessió següent, l’alcalde o
l’alcaldessa té una altra possibilitat, ja que pot convocar una sessió extraordinària diferent, en aquest cas de caràcter urgent, immediatament després de l’anterior, en no
estar subjectes les convocatòries d’aquestes últimes sessions, com veurem seguidament, al termini marcat per la llei per a la realització de les convocatòries dels altres
tipus de sessions del Ple.
Tampoc no ha de figurar en l’ordre del dia d’aquestes sessions la part de control, per
al debat o la formulació de les mocions, els precs i les preguntes per part dels grups
polítics municipals a què es refereix l’article 46.2.i de la LBRL –aquest precepte les
circumscriu únicament a les sessions ordinàries–, ni tampoc l’aprovació de l’esborrany
de l’acta de la sessió anterior, pels motius ja exposats en l’apartat anterior.
Les sessions extraordinàries han de ser convocades per l’alcalde o l’alcaldessa, bé
en virtut de la seva pròpia iniciativa, o bé a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim,
del nombre legal de membres de la corporació, com a manifestació del seu dret de
participació política. En aquest últim cas, els regidors i les regidores que proposen
la sessió l’han de sol·licitar per escrit. La convocatòria ha d’estar degudament signada per tots ells, i ha de raonar i motivar163 la necessitat de la seva celebració, els punts

162. La STS de 12 de febrer de 1990 (art. 1140) assenyala que els dubtes que pugui oferir la identitat
dels signants no poden servir de base per denegar la convocatòria de la sessió.
163. L’absència d’aquesta motivació, segons el parer del Tribunal Suprem manifestat en la seva sentència de 29 d’abril de 1992 (art. 4092), és un defecte esmenable que no pot tampoc servir de base per denegar la convocatòria del Ple.
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a incloure en l’ordre del dia164 i el text de les propostes dels acords que es pretenguin
adoptar,165 amb la limitació que cap regidor podrà subscriure més de tres sol·licituds
d’aquesta naturalesa a l’any. A aquests efectes, entenem que no seran computables
les sol·licituds de sessions plenàries que, per les raons que siguin, no arribin a ser
convocades.
En les sessions plenàries de caràcter extraordinari convocades a iniciativa dels regidors i les regidores, com ha assenyalat el Tribunal Suprem,166 quan l’alcalde o l’alcaldessa fa la seva convocatòria, exerceix una competència estrictament reglada, que
no admet valoracions com les que en aquesta sentència es plantejaven per l’alcaldia,167
que consisteixen en la banalitat de la proposta o en el fet d’haver estat ja debatuda.
En la nostra opinió, això no suposa que quedi enervada la competència de l’Ajuntament per determinar els punts que hagin d’integrar l’ordre del dia, sinó només que
aquesta possibilitat se sotmet a autorització. La incorporació d’altres punts nous, diferents dels proposats pels sol·licitants, requereix l’autorització expressa de la convocatòria per part d’aquests.168
De la mateixa manera, fins que no es va fer la reforma a l’article 46 de la LBRL per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril, enteníem que el ROM podia contemplar la previsió que l’alcalde o l’alcaldessa restés facultat per excloure de l’ordre del dia, de forma motivada,
algun dels punts proposats pels regidors i les regidores peticionaris, quan això es basi,
únicament i exclusivament, en la manca de competència de l’Ajuntament o del Ple per

164. L’acotament de l’abast i el contingut dels temes a tractar, a pesar que és recomanable, no sempre
serà determinant de l’abast de la sessió que a aquest efecte es convoqui, com es dedueix de la STS de
30 de novembre de 2000 (art. 10367), que ha admès fórmules genèriques com «... el debat i resolució
que procedeixi sobre delegacions de competències efectuades pel Ple municipal en la Comissió de Govern...». En aquest supòsit el Tribunal entén no ajustada a dret la negativa d’un alcalde de sotmetre a
votació les delegacions de competències efectuades pel Ple en la Comissió de Govern, basant-se en el
fet que els sol·licitants de la celebració de la sessió van circumscriure la seva petició respecte d’aquest
punt de l’ordre del dia concret, que se’ls subministrés informació sobre les competències, sense incloure una proposta pertinent sobre aquesta matèria que havia de resoldre el Ple, per entendre que «demanar al Ple una resolució sobre les competències delegades» equivalia a proposar que es pronunciés
sobre la seva continuïtat o no.
165. Aquesta precisió no es recull expressament a la llei, però entenem que si la documentació de les
sessions plenàries ha d’estar en mans del secretari o secretària de la corporació a partir de la seva convocatòria, perquè tots els membres de la corporació hi tinguin accés, és necessari que s’aportin els textos concrets de les propostes. També és necessari des d’un altre punt de vista, per analitzar si es tracta de competències del Ple, si requereixen algun informe que sigui preceptiu, si tenen repercussió
econòmica, per a la seva prèvia fiscalització per la Intervenció, etc.
166. STS de 10 de desembre de 1999 (art. 8829).
167. Les SSTS de 5 de novembre de 1999 i 9 de desembre de 2000 (art. 2011 i 10685) admeten, en canvi, en un cas, la demora de la convocatòria del Ple extraordinari sol·licitat pels regidors i les regidores
per acordar sol·licitar a altres administracions unes ajudes, en forma d’aval, per a una activitat comer
cial que es realitzava en el municipi, fins que l’alcalde o l’alcaldessa obtingués resultat d’algunes ges
tions que s’estaven portant a terme amb els titulars de l’activitat sobre les possibles solucions i, en l’altre, la denegació de la convocatòria de la sessió plenària sol·licitada per ratificar l’acomiadament de
personal laboral, per estar pendents de resolució del recurs de suplicació interposat contra la sentència
del Jutjat Social.
168. En aquest sentit s’ha d’entendre modificat l’article 78.2 del ROF. STS de 5 d’abril de 2000 (art. 4016).
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a l’adopció dels acords relatius als assumptes proposats. Així semblava deduir-se de
la jurisprudència del Tribunal Suprem169 en un pronunciament en el qual va analitzar la
denegació per un alcalde de la convocatòria d’un Ple d’aquesta naturalesa, entre altres motius, pel fet que algun dels assumptes proposats no eren de competència plenària, en la mesura que, d’una banda, recorda la doctrina fixada en alguna de les seves sentències anteriors,170 i assenyala obertament que no tota sol·licitud d’aquesta
naturalesa ha de ser obligatòriament estimada, especialment quan es polaritzi en demandes d’informes de caràcter genèric i, per altra, per tal com el Tribunal Suprem, en
lloc de rebutjar frontalment la possibilitat, es preocupa de justificar d’alguna manera
l’existència de competències plenàries en el cas concret que estava enjudiciant, en
l’assenyalar:
[...] sense negar que contractar i acomiadar al personal laboral de la corporació, així com nomenar i cessar al personal interí i eventual, figurin entre les atribucions específicament atribuïdes a
l’alcalde, també ho és que el Ple no està privat de certes facultats de control sobre aquestes
matèries, bé sigui determinant el nombre i les característiques del personal eventual, bé aprovant les bases per a la selecció de personal, bé ratificant l’acomiadament del personal laboral
[...] i el que és més important, com a òrgans de govern municipal tenen encomanada la gestió
dels interessos propis de les corresponents col·lectivitats, així com servir amb objectivitat els
interessos públics [...]. En conseqüència, no és possible considerar com a tema aliè a la competència del Ple de l’Ajuntament la convocatòria d’una sessió per discutir el possible abús que pugui efectuar un dels òrgans municipals de les facultats concretes que té conferides, quan la sol·
licitud de convocatòria expressa de manera inequívoca que amb aquesta convocatòria es
persegueix plantejar la contractació de personal sense respectar les prescripcions legals.

En canvi, en un altre dels seus pronunciaments, el Tribunal Suprem és més rotund i
entén que:
[...] no es pot admetre ni apreciar cap facultat o competència de l’alcalde o l’alcaldessa per demorar-lo (el Ple) i menys per no convocar-lo.

Actualment, aquesta última interpretació sembla la postura dominant. No obstant això,
i encara que la primera interpretació no està exempta de dubtes importants, en particular tenint en compte que a les sentències que la sustentaven s’analitzaven uns supòsits que s’havien produït amb anterioritat a la modificació de la LBRL, la veritat és
que ens resistim a creure que no es pugui denegar la convocatòria d’una sessió plenària per debatre assumptes respecte dels quals el Ple sigui manifestament incompetent, de manera palesa i notòria, per tractar-se de temes de la competència d’altres
òrgans i no referir-se a la fiscalització i control del Ple sobre els actes dictats per
aquells altres òrgans,171 sinó a la suplantació dels mateixos. Imaginem, per exemple,
que la convocatòria del Ple se sol·licita per modificar el règim de delegacions de
competències prèviament conferides per l’alcalde o l’alcaldessa. Això sense perjudici d’entendre que les propostes de fiscalització i control tenen en el nostre sistema

169. STS de 5 d’abril de 2000 (art. 4016).
170. SSTS de 8 de juliol de 1986 (art. 4227) i 5 d’octubre de 1987 (art. 6701).
171. Segons la STS de 27 de maig de 1999 (art. 3670), quan l’objecte de la sessió és fiscalitzar l’actuació d’un altre òrgan corporatiu, per exemple, d’un regidor delegat, procedeix la seva celebració, amb
independència de com sigui la matèria sobre la qual versi la delegació.
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legal actual un canal específic, com és la part de control de les sessions plenàries de
caràcter ordinari.
En canvi, el que resulta evident és que aquest dret d’exercici col·legiat dels regidors i
les regidores per instar la convocatòria de sessions de caràcter extraordinari no podrà
quedar enervat, en cap cas, per la incorporació dels assumptes que aquests hagin
proposat en l’ordre del dia d’una sessió ordinària o d’una d’extraordinària, tret que l’alcalde o l’alcaldessa quedi expressament autoritzat per a això pels sol·licitants de la
convocatòria.
En aquests supòsits en els quals la convocatòria es produeix a petició de la quarta
part dels regidors i les regidores, l’article 48 del TRRL, amb caràcter de norma bàsica,
imposa a l’alcalde o l’alcaldessa l’obligació de convocar la sessió corresponent dintre
dels quatre dies següents. No pot demorar-ne la celebració més de quinze dies, segons el que disposa l’article 46.2 de la LBRL, a partir de la nova redacció donada a
aquest precepte per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
El cert, però, és que sobre aquesta qüestió i a partir de la modificació feta en la LBRL
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, s’han plantejat alguns dubtes respecte de la vigència
del termini màxim legal de quatre dies que estableix el TRRL per efectuar la convocatòria de la sessió, ja que, amb la redacció actual de l’article 46.2.a de la LBRL, podrien
entendre que el termini per convocar-la i per celebrar-la és de quinze dies, però el cert
és que aquesta tesi tampoc es pot sostenir. Aquest últim precepte, més que no pas
identificar, confon els termes «convocatòria» i «celebració», ja que és impossible convocar vàlidament una sessió extraordinària del Ple el dia que fa el nombre quinzè a
partir que ha estat sol·licitada i alhora celebrar la sessió corresponent el mateix dia,
tret del supòsit de sessions extraordinàries urgents.
Es per això que, tenint en compte que el termini de quatre dies fixat pel TRRL permetria complir els terminis de convocatòria perquè la sessió se celebrés, com a màxim,
als quinze dies d’haver estat sol·licitada, i que, per tant, no es pot considerar totalment
derogat, entenem que a partir de la reforma aquest precepte ha pogut perdre el seu
caràcter bàsic, i han restat habilitats tàcitament els reglaments orgànics per regular
aquesta qüestió, dins del marc legal contemplat a l’article 46.2.a de la LBRL i a l’article 98.a del TRLMC, que permetria convocar el Ple després dels quatre dies als quals
es refereix el TRRL, sempre que s’efectuï aquesta convocatòria amb dos dies d’antelació a la seva celebració, i que aquesta tingui lloc, com a màxim, dins dels quinze dies
següents a la seva sol·licitud.
Aquesta forma pregada de convocatòria dels Plens a instàncies dels regidors i les
regidores ha estat una constant en el nostre dret local de les últimes dècades. Però
també ha estat una constant, com posa de manifest el gran nombre de litigis que
aquest tema ha plantejat, l’entorpiment de l’exercici d’aquest dret per part d’alguns
alcaldes i alcaldesses que han negat la seva convocatòria, fins i tot, quan es produïa
la intervenció de l’Estat.172 Aquesta situació va ser, precisament, la que va motivar la
172. La STS de 16 de maig de 2000 (art. 4311) va admetre la legitimació de l’Estat per, a l’empara del
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modificació operada en la LBRL l’any 1999, mitjançant l’establiment d’un sistema de
convocatòria automàtica, o convocatòria ope legis, de les sessions plenàries instades pels regidors i les regidores, de manera que quan el president de la corporació
no convoqui el Ple extraordinari sol·licitat per aquests per a la seva celebració dins
dels quinze dies següents, quedarà automàticament convocat per a les dotze del
migdia del desè dia hàbil següent al de la finalització d’aquest termini, circumstància
que, per evidents raons de seguretat jurídica, haurà de ser notificada pel secretari o
secretària, o secretari o secretària de la corporació, a tots els seus membres l’endemà de la finalització del termini legalment establert perquè el Ple s’hagués celebrat
originàriament.
En aquests casos serà indiferent que l’alcalde o l’alcaldessa, o qui legalment el substitueixi, assisteixi o no a la sessió. En aquests supòsits, per imperatiu legal, el Ple queda vàlidament constituït amb la presència mínima d’un terç del nombre legal dels seus
membres, sempre que no sigui inferior a tres, i l’assistència del secretari o secretària,
o secretari o secretària de la corporació,173 o de qui legalment el substitueixi, sota la
presidència del membre de la corporació de major edat entre els presents a l’acte.
Aquestes noves previsions legislatives, en la nostra opinió, no tenen prou precisió, atès
que no preveuen les conseqüències que puguin derivar-se de les sol·licituds que no
compleixin els requisits legalment establerts o que proposin la celebració de sessions
plenàries respecte d’assumptes que desbordin la competència municipal o l’expressament atribuïda al Ple. Entenem que quan l’escrit de petició no compleixi els requisits
formals assenyalats pel legislador, o el Ple fos incompetent per debatre la totalitat dels
assumptes que configuressin l’ordre del dia proposat pels regidors i les regidores,
hauria d’haver-hi la possibilitat que l’alcalde o l’alcaldessa, mitjançant resolució motivada notificada als interessats, denegués la petició, sense perjudici que aquesta pogués ser recorreguda pels interessats davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.174 A parer nostre, això hauria de neutralitzar la convocatòria automàtica del Ple
extraordinari, en no haver-hi els requisits legalment exigits perquè pugui celebrar-se
de manera vàlida.
En canvi, quan dels assumptes proposats, solament algun d’ells excedeix de la competència municipal o de la competència del Ple, l’alcalde o l’alcaldessa queda únicament facultat per dictar una resolució motivada, que haurà de notificar als sol·licitants,

que dispoa l’article 65 de la LBRL, interessar de l’alcalde o l’alcaldessa la convocatòria d’un Ple extraordinari negat als regidors i les regidores sol·licitants, que representen la quarta part de la corporació,
per entendre que aquesta negativa infringeix la legislació estatal.
173. La presència del secretari o la secretària, o de qui legalment els substitueixi, és un requisit necessari per a la validesa de la sessió. En aquest sentit, a més de la STS de l’any 2001 que ja hem recollit en
aquestes notes, podem citar la de 3 de febrer de 1999 (art. 1379).
174. Per a la interposició del recurs, no existeix litigi actiu necessari dels regidors i les regidores proponents del Ple segons la STS de 27 de maig de 1999 (art. 3670). Per la seva banda, la STS de 16 de maig
de 2000 (art. 4311), admet la legitimació de l’Administració de l’Estat per a, a l’empara de l’article 65 de
la LBRL i 78 del ROF, interposar el corresponent recurs contenciós administratiu contra la denegació
de l’alcalde o l’alcaldessa de la convocatòria d’aquest tipus de sessions plenàries, per suposar una infracció de l’ordenament jurídic.
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i denegar parcialment la seva sol·licitud en allò que es refereix, únicament i exclusivament, a aquest extrem, però mantenint l’obligació de convocar el Ple corresponent i
la possibilitat de la seva eventual convocatòria automàtica per ministeri de la llei, respecte dels altres punts de l’ordre del dia proposat.
Un altre problema que se sol plantejar en relació amb la convocatòria de sessions plenàries a instància dels regidors i les regidores és el fet que, normalment, l’ordre del dia
d’aquestes sessions està configurat per assumptes que no han estat dictaminats prèviament per la comissió informativa corresponent, a pesar que això constitueix un requisit necessari de validesa. Tanmateix, si s’aporten les corresponents proposicions
o propostes d’acord, a instàncies de l’alcalde o l’alcaldessa, se’ls dóna el tràmit corresponent amb caràcter previ a la celebració del Ple.
Tots aquests problemes interpretatius ens porten a plantejar-nos la necessitat que sigui el ROM l’instrument normatiu que, en desenvolupament de les previsions legals,
aclareixi aquests extrems, complementant les normes legals amb una regulació que,
sense contradir-les, sigui més precisa.

Sessions extraordinàries de caràcter urgent
Les sessions urgents són les convocades per l’alcalde o l’alcaldessa amb caràcter
extraordinari, normalment a iniciativa pròpia. Ara bé, també es poden convocar a instància d’una quarta part dels regidors i les regidores. La seva finalitat és el debat i la
votació d’assumptes que, per raó de la seva urgència degudament motivada, no poden demorar-se fins a convocar una sessió extraordinària amb dos dies d’antelació.175
En aquests casos, no es requereix cap termini entre la convocatòria i la celebració
de la sessió, sempre que, com ha assenyalat el Tribunal Suprem,176 es disposi de prou
temps per notificar la convocatòria a tots els membres de la corporació.
No obstant això, a l’empara del que disposa l’article 26.3 de la LRJPAC, el Tribunal
Suprem177 ha admès la validesa de la constitució d’un òrgan col·legiat, quan, no havent-ne complert els requisits de convocatòria, estaven reunits tots els seus membres
i així ho havien acordat per unanimitat. Aquesta solució, encara que és cert que es
basa en un precepte legal que per expressa disposició en aquest sentit de la seva disposició addicional primera no és d’aplicació directa al Ple, descansa sense cap dubte
en el fet de considerar-lo d’aplicació supletòria, davant el silenci que respecte d’aques-

175. Com assenyala la STS d’1 de març de 2000 (art. 8653), no només és necessari que la convocatòria
i l’ordre del dia compleixin formalment els requisits d’existència d’urgència, sinó que a més ha de concórrer efectivament tal urgència perquè el Ple així convocat sigui vàlid. Serà nul quan el defecte sigui de
tal entitat que alteri la composició de l’òrgan. En cas contrari, constitueix una mera irregularitat. En
aquesta sentència, precisament, se salva la convocatòria efectuada sobre la base de dos fets fonamentals, l’assistència al Ple de la majoria dels regidors i les regidores de l’oposició i l’aprovació de l’assumpte sense vots en contra.
176. SSTS de 8 d’octubre de 1986 (art. 5670) i 20 de maig de 1998 (art. 4481).
177. STS de 2 de novembre de 1999 (art. 8683).
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ta qüestió es produeix en la legislació de règim local bàsica i autonòmica, i això a fi de
no causar indefensió a cap regidor o regidora, ni vulnerar les seves garanties, ja que
es tractava d’un supòsit en què la celebració s’havia decidit per unanimitat dels membres de l’òrgan, especialment tenint en compte que es tracta d’una regla general del
nostre dret, fins i tot del nostre dret privat, que, respecte de la constitució de les juntes generals d’accionistes de les societats mercantils, preveu la figura de la Junta Universal, que no requereix convocatòria formal prèvia.
En tot cas, serà requisit indispensable que el primer punt de l’ordre del dia de les sessions extraordinàries i urgents consisteixi en la ratificació de la seva urgència,178 referida a tots els punts que integren l’ordre del dia.179 Si el Ple no considera aquesta urgència, totalment o parcialment, impedirà que continuï la celebració i obligarà que la
sessió així convocada sigui aixecada immediatament, en el primer cas, o a excloure
el punt afectat per la falta de ratificació de la seva urgència, en el segon.

Convocatòria de les sessions del Ple
Totes les sessions, excepte les de caràcter urgent, han de ser convocades per escrit
per l’alcalde o l’alcaldessa. La convocatòria ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia
expressiu i detallat dels assumptes que s’hauran de tractar, encara que el Tribunal Suprem180 ha acceptat la determinació genèrica dels punts de l’ordre del dia, i ha admès
fórmules com, per exemple, «diversos assumptes», en entendre que els regidors i les
regidores que tinguin interès poden obtenir més informació dels assumptes fent ús de
la seva facultat d’accedir a l’expedient corresponent, que, a partir de la convocatòria,
queda a la disposició de tots ells, en la secretaria de la corporació, per a la seva consulta.181
En aquest supòsit, l’accés a la documentació és directe i no requereix l’autorització
prèvia de l’alcalde o l’alcaldessa. El seu incompliment pot comportar la nul·litat dels
acords que s’adoptin en la sessió.182 És un dret que porta inherent el dret d’obtenir
còpies de determinats documents integrants de la documentació, encara que en
aquest cas, a diferència de l’anterior, la infracció de dret no constitueixi sempre, en
opinió del Tribunal Suprem, la invalidesa dels acords que s’adoptin en la corresponent sessió.183
La facultat de convocatòria constitueix, precisament, una de les competències de l’alcalde o l’alcaldessa. D’acord amb el que disposa l’article 21 de la LBRL, té caràcter

178. SSTS de 20 de maig de 1998 (art. 4481) i 18 d’octubre de 2000 (art. 8237).
179. STS de 4 d’abril de 1991 (art. 3285).
180. STS de 20 de març de 1996 (art. 4481).
181. L’article 164.2.b del TRLMC estableix l’accés als documents com un dels supòsits d’accés directe
que no requereix autorització prèvia de l’alcalde o l’alcaldessa, i comporta, per tant, el dret d’obtenir
còpia de documents concrets.
182. SSTS de 24 de novembre de 1993 i 27 de juny de 1996 (arts. 9040 i 5356).
183. STS de 27 de juny de 1997 (art. 5356).
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indelegable, sense perjudici de la possibilitat que aquestes convocatòries puguin ser
aprovades i realitzades pels tinents d’alcalde quan actuïn en qualitat d’alcaldes accidentals, en absència de l’alcalde.
Tant la convocatòria com l’ordre del dia, que, a parer meu, es poden integrar en un únic
document, han d’estar subscrits per l’alcalde o l’alcaldessa i pel secretari o la secretària, o secretari o secretària de la corporació, com a òrgans responsables, respectivament, d’aprovar l’ordre del dia i decidir la convocatòria de la sessió i de notificar els actes, acords i resolucions municipals i, entre ells, aquests últims.
La convocatòria-ordre del dia així elaborada o, si escau, cadascun d’aquests documents de forma individualitzada, haurà de ser notificada pel secretari o la secretària
de l’Ajuntament a tots els membres de la corporació, amb una antelació mínima de
dos dies hàbils a la celebració de la sessió. A aquests efectes, no es consideren computables ni el dia en el qual s’efectuï la notificació –el termini s’ha de comptar a partir
de l’última notificació realitzada als regidors i les regidores–, ni el dia de la celebració de
la sessió plenària.184 La seva infracció constitueix una vulneració del dret dels regidors
i les regidores a disposar d’un temps mínim per a l’estudi dels assumptes, amb l’objecte d’exercir el seu dret de vot amb suficient coneixement de causa, que dóna lloc
a la nul·litat dels acords adoptats.
No obstant això, el Tribunal Suprem ha matisat, en algunes ocasions, l’abast d’aquesta infracció o irregularitat del procediment, i, encara que ha declarat que no és lícit
prescindir de la convocatòria d’algun regidor o regidora, sota el pretext que ja s’havia
convocat a un nombre suficient per constituir la majoria necessària per aprovar els
assumptes que configuressin el seu ordre del dia,185 ha admès la validesa dels acords
adoptats en sessions en les quals no s’havia convocat algun regidor o regidora o s’havia fet la notificació de la convocatòria de forma defectuosa, o en les quals no s’havia
convocat regidors i regidores per a la celebració d’una sessió monogràfica en l’únic
punt de la qual no podien intervenir per estar afectats per una causa d’abstenció de
les previstes en la LRJPAC.186
Per a l’elaboració de la convocatòria, l’article 82 del ROF, amb caràcter supletori, preveu que l’alcalde o l’alcaldessa estigui assistit pel secretari o la secretària de la corporació. Ha de demanar també l’assistència dels membres de la Junta de Govern, i si
aquesta no existeixi, dels tinents d’alcalde, i consultar, si ho estima oportú, els portaveus dels diferents grups polítics corporatius.
Quan es tracti de sessions extraordinàries, la convocatòria ha d’estar motivada i anar
acompanyada de l’ordre del dia de la sessió, que serà expressiu dels assumptes que s’han
de tractar i debatre, i de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, per a la seva aprovació.
Ara bé, l’ordre de dia serà diferent en funció que ens situem en una sessió ordinària
o extraordinària. En les sessions ordinàries, d’acord amb el que disposen l’article 47
184. SSTS de 5 de juliol de 1994 (art. 5532).
185. STS de 26 de novembre de 1997 (8553).
186. STS de 18 de maig de 1994 (art. 4359).
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de la LBRL i l’article 98.e del TRLMC, ha d’existir una part dedicada al control dels
altres òrgans de la corporació, i figurar aquesta amb una substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva. En canvi, en les sessions extraordinàries no es preveu la inclusió d’aquesta part de control, ateses les especials circumstàncies que la
motiven.
Com a conseqüència d’aquestes previsions legals, els ordres del dia dels plens ordinaris s’han de dividir en dues parts. La primera, que la llei anomena «part resolutiva»,
s’identifica amb els assumptes ordinaris de gestió de l’Ajuntament, mentre que la part
de control està integrada, a més de pels precs i preguntes que puguin plantejar els
membres de la corporació en finalitzar la sessió, per les mocions, el que ens duu a
plantejar-nos fins a quin punt aquestes mocions de la part de control tenen o no caràcter resolutiu.
En la nostra opinió, res no impedeix que aquestes mocions puguin tenir caràcter resolutiu i, de fet, és el més habitual, però considerem molt important que en proposar-les es faci constar que es tracta de mocions que s’han d’incloure en la part de
control de l’ordre del dia de la sessió, per tal de diferenciar-les de determinades propostes de resolució que, d’acord amb el que disposa l’article 106 del TRLMC, s’eleven
al Ple a instància dels regidors i les regidores187 sobre assumptes que formen part de
la gestió ordinària municipal i que, per tant, s’haurien d’incorporar en la primera part,
o part resolutiva, de la sessió.
En la pràctica, és habitual que, en la part de control, els ajuntaments incorporin totes
les mocions que en termes col·loquials anomenem «mocions de caràcter polític», és a
dir, que no obeeixen tant a la gestió ordinària dels assumptes corporatius, com al posicionament de l’Ajuntament en relació amb problemàtiques que, encara que tenen
incidència municipal, excedeixen de les pures competències municipals i es realitzen,
bé en l’exercici del dret de petició a altres administracions, bé en l’exercici del dret a
la llibertat d’expressió, també predicable en el nostre ordenament jurídic de les persones jurídic públiques, així com les derivades del control de la gestió dels altres òrgans municipals.
Una qüestió important en relació amb la part de control del Ple la constitueix l’obligació que l’article 42 del ROF estableix: l’alcalde o l’alcaldessa ha d’explicar a la corporació, en cada sessió ordinària, les resolucions que hagi adoptat des de l’última sessió
plenària de caràcter ordinari. Això, a parer meu, implica una manca d’eficàcia en el
funcionament de la sessió en ajuntaments amb un nombre de resolucions molt elevat.
Per això, entenc aconsellable que en el reglament orgànic i en el mateix acord plenari d’establiment del règim de sessions, s’estableixi la substitució d’aquesta obligació
per la de remetre a tots els grups polítics municipals una còpia de les actes de les sessions de la Junta de Govern, i el reconeixement explícit del dret de lliure accés als llibres de resolucions i d’actes dels òrgans de govern de tots els membres de la corpo-

187. STS de 24 de juny de 1987 (art. 6530).

Claus per a la gestió política en els governs locals 235

ració, siguin o no membres d’aquests, sense necessitat de sol·licitud d’autorització
prèvia.188
La convocatòria ha de ser notificada a tots els regidors i les regidores de la corporació en el seu domicili. Quan la notificació sigui defectuosa, tal com ha assenyalat la
jurisprudència del Tribunal Suprem,189 tindrà caràcter esmenable. La irregularitat s’esmenarà de forma automàtica, en tot cas, per l’assistència del regidor o la regidora a
la sessió, doncs això posaria de manifest que el defecte formal en el qual s’ha incorregut no li ha produït indefensió.
Pel que fa a la designació del domicili per a les notificacions, és recomanable que, a
l’inici del mandat, els regidors i les regidores optin per un mitjà de notificació preferent
i per un lloc concret perquè els arribin les notificacions dels assumptes corporatius,
que vincularà l’Ajuntament quan disposi dels instruments necessaris i adequats per
dur a terme les notificacions pels mitjans proposats.
L’ordre del dia ha d’estar integrat pels assumptes dictaminats per les comissions
informatives. No obstant això, l’article 82.3 del ROF preveu la possibilitat que l’alcalde o l’alcaldessa, per raons d’urgència degudament motivada, pugui incloure en
l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d’algun dels portaveus dels grups
polítics municipals, assumptes que no hagin estat prèviament informats per la seva
respectiva comissió informativa. En aquest supòsit, la discussió i la votació restaran
condicionades al fet que el Ple, amb caràcter previ, en ratifiqui la inclusió en l’ordre
del dia.
A les convocatòries, s’hi ha de fer constar la data i l’hora de celebració de la sessió en
primera convocatòria. I eventualment, per si no s’arriba a obtenir el quòrum corresponent, la data i l’hora de la celebració en segona convocatòria. A aquests efectes, l’article 90.2 del ROF preveu que, si en la primera convocatòria no s’assoleix el quòrum
necessari, s’entendrà convocada la sessió, de forma automàtica, dos dies després a
la mateixa hora, i si tampoc llavors s’assolís aquest quòrum, restarà sense efecte la
convocatòria, i es posposarà el coneixement dels assumptes inclosos en l’ordre del
dia a la primera sessió que se celebri amb posterioritat, tingui aquesta caràcter ordinari o extraordinari.
Les convocatòries, a més, com a mitjà d’informació ciutadana i en defecte del que a
aquest efecte pugui establir en cada moment la nostra legislació autonòmica de règim
local o els mateixos reglaments orgànics, es tramitaran als mitjans de comunicació
social de la localitat o, si escau, seran publicades en el butlletí informatiu de l’Ajuntament, i es faran públiques en el tauler d’anuncis del municipi.190 També es remetran a
les entitats ciutadanes constituïdes per a la defensa dels drets dels veïns que així ho
188. De fet, l’article 113.1.b del ROF estableix que, en el termini dels deu dies següents a la seva celebració, s’ha d’enviar còpia de l’acta a tots els regidors i les regidores i, a més, els llibres oficials d’actes
i de resolucions són, a parer meu, documents públics de lliure accés per als ciutadans, segons el que
preveu l’article 164.2.c del TRLMC.
189. STS de 8 de maig de 1986.
190. Article 229 del ROF.
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hagin sol·licitat expressament, quan en l’ordre del dia figurin qüestions relacionades
amb el seu objecte social.191

Quòrum de constitució
Perquè es pugui iniciar la sessió, sota la presidència de l’alcalde o l’alcaldessa, que
ostenta aquesta competència amb caràcter indelegable, l’ordenament jurídic exigeix
un quòrum mínim de constitució de l’òrgan que s’ha de mantenir durant tota la sessió.
Estableix que, en primera convocatòria, solament es podrà constituir el Ple quan assisteixin a la sessió un terç, com a mínim, del nombre de membres, sempre que aquest
no sigui inferior a tres, amb l’assistència necessària, dins d’aquest mínim, de l’alcalde
o l’alcaldessa, o de qui legalment el substitueixi, i, en tot cas, del secretari o la secretària de la corporació,192 que ha de donar fe de la seva celebració.
El quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió. Si en algun moment no hi ha quòrum
per absència d’algun regidor, s’ha de suspendre o aixecar la sessió, segons si l’absència té caràcter temporal o permanent. En aquest cas es posposarà l’estudi dels assumptes pendents de l’ordre del dia a la primera sessió que tingui lloc amb posterioritat.
Si en la primera convocatòria no s’assolís el quòrum,193 s’entendrà convocada la sessió de manera automàtica dos dies més tard en segona convocatòria, i si en la segona convocatòria tampoc no s’assoleix el quòrum, l’alcalde o l’alcaldessa deixarà sense efecte la convocatòria i posposarà l’estudi dels assumptes de l’ordre del dia per a
la primera sessió que tingui lloc amb posterioritat, sigui aquesta de caràcter ordinari
o extraordinari.

191. Article 234 del ROF.
192. La STS de 3 de febrer de 1999 (art. 1379) es refereix a la defectuosa constitució del Ple de la ciutat
de Marbella, a causa d’haver estat obligat a prendre vacances forçoses l’oficial major de l’Ajuntament
que feia les vegades de secretari. Així mateix, la STS de 4 de maig de 2001 declara nuls uns acords municipals, per ser nul·la la celebració del Ple, en no estar vàlidament constituït, com a conseqüència de
l’absència del secretari de l’Ajuntament o de qui legalment l’havia de substituir, i del fet d’haver-ne produït la seva substitució de forma il·legal, per aplicació del que disposa l’article 90.1 del ROF, única norma existent que regula aquesta qüestió de manera determinant, ja que ni la LBRL es refereix a aquest
extrem, ni els articles de la LRJPAC, relatius als òrgans col·legiats, de conformitat amb la seva disposició addicional primera, són aplicables al Ple municipal. En aquesta sentència, el Tribunal Suprem assenyala que, encara que en no tenir vot en les sessions, el secretari de l’Ajuntament no coopera que es
perfeccioni la voluntat de l’òrgan col·legiat, això no suposa que no contribueixi d’alguna manera a la formació de la voluntat, ja que precisament la seva funció d’assessorament pot implicar que no s’adoptin
certs acords, encara que ho desitgin l’alcalde o l’alcaldessa i els regidors i les regidores, per ser contraris a l’ordenament jurídic, considerant que, d’altra banda, i en un altre ordre de coses, és de notable
rellevància la seva dació de fe, de la qual penja la manifestació vàlida que els acords van ser efectivament adoptats.
193. La llei no aclareix si el quòrum s’ha de donar justament a l’hora en punt de la convocatòria, ni què
passa si, per exemple, alguns regidors i regidores se n’absenten 15 minuts després, i més concretament,
si passat aquest temps pot iniciar-se la sessió. Pel que fa a això entenem que res no ho impediria si no
s’haguessin absentat aquests regidors i regidores. En aquest cas vam considerar que no hi havia cap
altra solució que esperar la segona convocatòria.
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En aquests casos, en lloc de l’acta de la sessió, el secretari o la secretària estendrà
l’oportuna diligència, que s’haurà de transcriure en el llibre oficial, fent constar aquesta circumstància, i indicant el nombre i nom dels membres de la corporació que haguessin assistit i dels que haguessin excusat la seva assistència.
Ara bé, aquesta manca de quòrum constitutiu té certes especialitats en funció dels
assumptes que s’han de tractar. Quan la sessió té per objecte el debat i la votació
d’una moció de censura, la falta de quòrum comporta automàticament el rebuig tàcit de la moció presentada i, en conseqüència, la prohibició que els regidors i les
regidores signants subscriguin una altra moció d’aquestes característiques durant
el període de mandat, sense perjudici de les excepcions previstes per la legislació
electoral.

Quòrum de votació
El nostre ordenament jurídic no solament exigeix un quòrum específic per a la constitució vàlida del Ple, sinó que també estableix uns quòrums de votació concrets que
s’han d’assolir en cada cas per a la vàlida adopció dels seus acords. Actualment, podem distingir dos tipus de quòrum: el de majoria simple, que és l’aplicable amb caràcter general i s’assoleix quan el nombre de vots afirmatius és superior al nombre de
vots negatius, sense tenir en compte les abstencions, i el de majoria absoluta, que
s’aplica a supòsits legalment taxats i s’assoleix quan l’assumpte obté els vots afirmatius de més de la meitat dels membres de ple dret del Ple.
Segons l’article 47 de la LBRL,194 requereixen per a la seva aprovació un quòrum especial de majoria absoluta els assumptes següents:
– Creació i supressió de municipis i alteració de termes municipals.
– Creació, modificació i supressió de les entitats d’àmbit territorial inferior al municipi a les quals es refereix l’article 45 de la LBRL.
– Aprovació de la delimitació del terme municipal.
– Alteració del nom i de la capitalitat del municipi.
– Adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
– Aprovació i modificació del reglamento orgànic propi de la corporació.
– Creació, modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com l’adhesió a aquestes i l’aprovació i modificació dels seus estatuts.
– Transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com
l’acceptació de les delegacions o encomandes de gestió realitzades per altres administracions, excepte que s’imposin obligatòriament per llei.
– Cessió per qualsevol títol de l’aprofitament dels béns comunals.

194. A Catalunya aquest extrem està regulat per l’article 114 del TRLMC, que s’ha d’entendre modificat
per la reforma operada en la legislació estatal bàsica per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
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– Concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia
excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.
– Municipalització o provincialització d’activitats en règim de monopoli i aprovació de
la forma concreta de gestió del servei corresponent.
– Aprovacions d’operacions financeres o de crèdit i concessions de quitaments o esperes, quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del seu pressupost,
així com les operacions de crèdit previstes en l’article 177.5 del TRLHL.
– Els acords que correspongui adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística.
– Alienació de béns quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris
del seu pressupost.
– Alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials o comunals.
– Cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions públiques.
– Les altres determinades per la llei.
En aquests supòsits, l’exigència de quòrum especial porta aparellada també la conseqüència que, d’acord amb el que disposa l’article 179.1.b del TRLMC, l’assumpte
requereixi, amb caràcter preceptiu, l’informe previ del secretari o la secretària de la
corporació i, si cal, de l’interventor o la interventora.

Sistemes de votació i classes de vots
De la mateixa manera, a més dels quòrums de constitució i votació, i a efectes de la
seva consecució, el nostre ordenament jurídic regula diferents sistemes de votació i
diverses classes de vots.

Sistemes de votació
L’article 46.2 de la LBRL i els articles 98.d i 108 del TRLMC estableixen els sistemes
de votació. Determinen que el sistema de votació ordinària serà l’habitual, sense perjudici de la possibilitat que el Ple acordi, per a un cas concret, la votació nominal.
D’això es dedueix clarament el caràcter excepcional d’aquest últim sistema de votació.
S’entén per votació ordinària el sistema de votació en el qual els vots es manifesten
per signes convencionals d’assentiment,195 dissentiment o abstenció, i per votació nominal, quan els vots es manifesten mitjançant nomenament individual dels regidors i

195. La STS d’11 de maig de 1998 (art. 4313) entén que no es dóna aquest assentiment en el supòsit
regulat per un ROM en el qual es preveu que, quan no hi hagi debat, una vegada llegit el punt de l’ordre
del dia, si ningú demana la paraula s’entén aprovat per unanimitat. En canvi, l’article 108 del TRLMC diu
específicament que es consideren aprovades per assentiment les propostes del president si, un cop
anunciades, no originen cap objecció o cap oposició.
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les regidores, que expressen personalment el sentit del seu vot afirmatiu, negatiu o,
en el seu cas, la seva abstenció.
Cap d’aquestes lleis, en canvi, no parla del sistema de votació secreta, és a dir, mitjançant papereta que cada membre de la corporació diposita en una urna o lloc habilitat amb aquesta finalitat, al qual es refereix únicament l’article 102.3 del ROF, per a
permetre’l exclusivament en els supòsits d’elecció o destitució de persones, encara
que entenem que res no impedeix que aquesta regulació s’estableixi pel ROM, resultant supletòriament aplicables, en cas contrari, les previsions del ROF.
El problema que plantegen aquest tipus de votacions secretes és la impossibilitat
d’acreditar el sentit del vot dels regidors i les regidores, que, posteriorment, decideixin impugnar els acords adoptats. El nostre ordenament jurídic exigeix com a requisit
de legitimació processal que els regidors i les regidores hagin votat en contra de l’acord
corresponent, com a conseqüència del principi que ningú no pot combatre allò que
va contribuir a formar.196

Classes de vots
El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu. Els membres de la corporació poden abstenir-se de votar. L’abstenció no és un vot, sinó una actitud en virtut de la qual
es renuncia a exercir el dret de vot. Per això, l’abstenció no té cap repercussió en el
còmput de les majories.
No es contempla el vot en blanc, a pesar que en votacions de caràcter secret aquest
es pugui produir de facto. En aquests supòsits, la solució lògica seria considerar el vot
en blanc com una abstenció, atesa la falta de la seva repercussió en el còmput de majories que abans assenyalàvem.
El règim general es complementa amb determinades previsions de caràcter espe
cial respecte de la votació, contingudes tant a l’article 46 de la LBRL com a l’article
98.d del TRLMC. Per una banda, la previsió que si una vegada iniciada la deliberació
d’un assumpte, es produeix l’absència d’algun membre de la corporació del saló de
sessions, de manera que no es trobi present en el moment de la votació, aquesta
absència equivaldrà a l’abstenció d’aquest regidor o regidora. Per altra banda, en
declarar aplicable al règim de sessions del Ple el sistema diriment d’empats tradi
cional en el nostre ordenament jurídic, contingut, respecte dels òrgans col·legiats,
en la LRJPAC, segons el qual en votacions amb resultat d’empat, si, realitzada una
segona votació, aquest persisteix, decideix l’assumpte el vot de qualitat de l’alcalde
o l’alcaldessa.

196. Tant l’article 63.1.b de la LBRL, com l’article 180.1.b del TRLMC exigeixen com a requisit de legitimació processal que els regidors i les regidores hagin votat en contra del referit acord.
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Nomenclatura
Un dels problemes que es plantegen més sovint amb la documentació relativa a les
sessions és el de la nomenclatura que s’ha d’utilitzar respecte de les diferents intervencions i/o decisions que s’hi adopten, ja que és habitual que, a la pràctica, es produeixi una certa confusió quant a la terminologia que s’ha d’utilitzar per identificar els
diferents documents i propostes que se sotmeten a la consideració del Ple. Per això,
l’article 97 del ROF, que en defecte de previsió específica del TRLMC i, en el seu cas,
del ROM, resulta d’aplicació supletòria, va clarificar aquesta qüestió. Va establir una
determinada nomenclatura, en definir cadascun d’aquests documents a efectes del
desenvolupament de les sessions.
Ara bé, intentant fer compatibles aquestes previsions del ROF amb les escasses previsions contingudes al TRLMC sobre aquesta qüestió, podem proposar, per a la seva
inclusió en el ROM per part de cada ajuntament, la utilització de la nomenclatura següent, que encara que és lleugerament diferent, s’ajusta més a la realitat municipal:
Dictamen
Segons l’article 104 del TRLMC, el dictamen o informe de comissió és una proposta
formulada per una comissió informativa, integrada d’una part expositiva, en la qual es
posen de manifest els antecedents i fonaments en els quals es basa la proposta, i una
part resolutiva, integrada per un o diversos acords a adoptar, que en relació amb els
assumptes de l’Ajuntament, s’eleva al Ple pel seu debat i votació, acompanyada dels
vots particulars o esmenes formulats al respecte pels membres de la Comissió.
Moció de l’alcaldia
La moció de l’alcaldia és una proposta formulada per l’alcalde o l’alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició d’algun dels portaveus dels grups polítics municipals, que s’integra en la part resolutiva de l’ordre del dia de les sessions plenàries, i se sotmet a
deliberació i votació del Ple, sense el previ dictamen de la comissió informativa, per
raons d’urgència. La seva estructura es conforma, igual que els dictàmens, en una
part expositiva i una part resolutiva, amb idèntic contingut que aquests.
Proposta de resolució
Segons disposa l’article 106 del TRLMC, es pot considerar que una proposta de resolució és una proposició formulada per escrit, a través del Registre General, per un
mínim de tres regidors i regidores o per un grup polític municipal,197 que, previ dictamen de la comissió informativa corresponent, té per objecte proposar al Ple l’adopció
d’un o diversos acords en relació amb un assumpte determinat de la competència municipal, quan per la seva naturalesa no tingui el caràcter d’acte de control ni, en conseqüència, hagi de formar part de les mocions incloses a la part de control de l’ordre
del dia.

197. Quan no s’hagin constituït grups aquest dret correspon a títol individual a qualsevol regidor o regidora.
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En aquest cas, també, la seva estructura es conforma, igual que les anteriors, en una
part expositiva i una part resolutiva, amb idèntic contingut.
Les propostes han de ser incloses a l’ordre del dia, necessàriament, si es presenten
abans que s’hagi convocat el Ple. En cas contrari, solament s’hi podran discutir si són
prèviament declarades d’urgència mitjançant acord del Ple adoptat per majoria ab
soluta.
Moció
La moció és una proposta formulada per un o diversos grups polítics municipals, mitjançant escrit ingressat en el Registre General, a efectes de la seva inclusió en la part
de control de l’ordre del dia dels plens ordinaris, sense necessitat del previ dictamen
de cap comissió informativa. Precisament per això, també es podria atorgar la consideració de moció, a les propostes que hagin d’integrar l’ordre del dia de les sessions
extraordinàries del Ple que es convoquin a iniciativa dels regidors i les regidores.
Esmena
L’esmena és la proposta de modificació d’un dictamen, d’una proposta de resolució o
d’una moció, presentada per qualsevol membre de la corporació, mitjançant escrit dirigit a l’alcalde o l’alcaldessa, a través del Registre General, amb l’antelació que a
aquest efecte es pugui establir en el ROM respecte de l’inici de la sessió en la qual
s’ha de tractar l’assumpte.

Les esmenes poden ser a la totalitat o bé parcials, i en aquest últim cas, de modificació, addició, supressió o de caràcter alternatiu, en funció que proposin alteracions del
text, addicions o supressions, o un text alternatiu.
També es pot establir en el ROM la possibilitat que les esmenes, quan siguin parcials,
es puguin presentar directament a la sessió, verbalment o per escrit, amb motiu del
debat del dictamen, proposta o moció a la qual es refereixin.
Vot particular
El vot particular és la proposta de modificació d’un dictamen o d’una proposta, plantejada per un membre de la comissió informativa, que acompanyarà al dictamen o a
la proposta aprovada per la comissió.
Prec
El prec és la proposta d’actuació formulada en el punt corresponent de les sessions
ordinàries del Ple per un regidor o una regidora o per un grup polític municipal, que es
dirigeix a l’alcalde o alcaldessa, a la Junta de Govern o als membres de la corporació
que ostentin competències delegades de l’Ajuntament.
Pregunta
La pregunta és la qüestió plantejada als òrgans de govern de l’Ajuntament en el punt
corresponent de les sessions ordinàries del Ple, per un regidor o una regidora o per
un grup polític municipal, respecte de l’activitat municipal.
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Quant a la seva contestació, a la vista del que disposa l’article 105 del TRLMC podem
considerar que, a més del que s’estableixi per cada ajuntament al ROM, regeixen les
normes següents:
– Si les preguntes es formulen de manera oral durant el decurs de la sessió, han de
ser contestades en la sessió plenària següent, excepte que l’interpel·lat decideixi
contestar la pregunta en la mateixa sessió.
– Si les preguntes es formulen per escrit, amb una antelació mínima de vint-i-quatre
hores a l’inici de la sessió, i no es demana que siguin contestades per escrit, s’han
de respondre en el seu decurs, sense perjudici de la possibilitat que el destinatari
de la pregunta demani l’ajornament per a la sessió següent.
– Si les preguntes es formulen per escrit i es demana que siguin contestades per escrit, s’han de respondre en el termini màxim d’un mes.
Lloc de celebració
D’acord amb el que disposa l’article 102 del TRLMC, en concordança amb l’article 49
del TRRL, les sessions dels òrgans de la corporació i, per tant, també les del Ple, han
de tenir lloc a la seu de l’Ajuntament, excepte que, per raons de força major, l’alcaldia
consideri convenient que tinguin lloc en un altre indret de l’àmbit territorial de la corporació, mitjançant la seva habilitació i prèvia resolució de l’alcaldia, que serà comunicada a tots els membres de la corporació, a través de la convocatòria. S’haurà de
deixar constància del canvi del lloc de celebració en l’acta de la sessió.
Mecànica de la sessió
Pel que fa a la celebració de la sessió, són molts els problemes que es plantegen en
la pràctica respecte de la forma i el funcionament. Els passem a estudiar un per un.
Principi d’unitat d’acte
Des de la legislació de règim local dels anys cinquanta, el nostre ordenament jurídic
exigeix el principi d’unitat d’acte, amb la prohibició que les sessions es perpetuïn
més enllà de les vint-i-quatre hores del dia natural del seu inici. Aquest principi, encara que més modulat, també es recull en la nostra legislació actual. A l’article 87
del ROF s’estableix que a totes les sessions s’ha de respectar el principi d’unitat
d’acte. S’ha de procurar que la sessió acabi en el mateix dia del seu començament,
però preveu que si el dia acaba sense que s’hagin debatut ni resolt tots els assumptes inclosos en l’ordre del dia, el president pot aixecar la sessió, passant els assumptes a l’ordre del dia de la reunió següent.198 Aquesta última previsió, no obstant això,
no podem considerar que tinguin caràcter de norma bàsica. Per tant, el ROM pot
establir algunes previsions amb una regulació diferent. De fet, l’únic que contempla
el precepte del ROF és la possibilitat que, quan es donin aquestes circumstàncies,
l’alcalde o l’alcaldessa, potestativament, pugui aixecar la sessió. En qualsevol cas,
el principi d’unitat d’acte no impedeix les interrupcions que es puguin produir per
198. No és possible, en canvi, segons la STS de 18 d’octubre de 2002, suspendre la sessió per reprendre-la l’endemà, ja que amb això es trenca el principi d’unitat d’acte.
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decisió de l’alcalde o alcaldessa, bé per a la deliberació dels grups polítics respecte de determinats assumptes, o bé com a descans dels debats.
Publicitat de les sessions del Ple
D’acord amb el que disposen els articles 70 de la LBRL i 156 del TRLMC, les sessions
del Ple tenen, en principi, caràcter públic. Poden assistir-hi tots els ciutadans i veïns
que ho vulguin, així com els mitjans de comunicació social, tot i que, amb caràcter excepcional i per majoria absoluta del seu nombre legal de membres, el Ple pot acordar
que es declari secret el debat i la votació dels assumptes que siguin susceptibles
d’afectar els drets fonamentals de les persones relatius a l’honor, a la intimitat i a la
pròpia imatge, reconeguts per l’article 18.1 de la Constitució, tant per decisió de l’alcalde o l’alcaldessa, com a proposta de qualsevol dels seus membres. En aquest cas,
la sessió se celebrarà a porta tancada, si tots els temes a tractar es troben en aquesta circumstància. Per contra, si solament un o diversos d’aquests assumptes són susceptibles d’afectar els drets fonamentals, únicament serà necessari desallotjar el públic de la sala amb caràcter previ a l’inici del debat de l’assumpte en concret que
quedi afectat per aquesta circumstància.

En la nostra opinió, no obstant això, creiem que el ROM podria contemplar també la
previsió de la celebració de les sessions del Ple a porta tancada quan raons d’ordre
públic degudament motivades així ho aconsellin, previ acord adoptat a aquest efecte
pel Ple mateix, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, a proposta
de l’alcaldia o de qualsevol d’ells, ja que això no és sinó una manifestació de la potestat de la corporació, concretament del seu alcalde, per impedir, en aquest cas amb
caràcter preventiu, totes les manifestacions que puguin dificultar el desenvolupament
normal de la sessió.
Utilització de mitjans de difusió o enregistrament de la imatge o el so
Pel que fa a la utilització, dins del saló de sessions, de mitjans de difusió auditiva, sistemes de megafonia o circuits tancats de televisió, així com de mitjans d’enregistrament de la imatge i el so, no existeix cap impediment legal perquè les sessions puguin
ser gravades per tal de deixar-ne constància i elaborar-ne l’acta de la sessió. Els enregistraments queden sota la custòdia del secretari o la secretària de l’Ajuntament. De
fet, és habitual que s’utilitzin en la seva celebració mitjans de difusió auditiva i, en alguns casos, visual, mitjançant la instal·lació de sistemes de megafonia o circuits tancats de televisió.199
Una altra qüestió és si la utilització no oficial de tots aquests instruments de gravació
i difusió audiovisual pot estar sotmesa a la prèvia autorització de l’alcalde o l’alcaldessa, com a manifestació d’una potestat de policia interna de les sessions, o de qualsevol altre municipal. Al principi, la jurisprudència es va decantar per permetre
l’enregistrament,200 amb independència que el fessin els mitjans de comunicació, el

199. Vegeu la Resolució de la Direcció General d’Administració Local de 25 de maig de 1979.
200. La STS de 18 de desembre de 1990 (art. 10407), considera que un acord plenari pel qual es prohibeix la utilització d’aparells gravadors particulars en les sessions plenàries no limita el dret a la informa-
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públic assistent o els regidors i regidores de la corporació, encara que entenent que
si bé existia certa discrecionalitat en aquesta decisió, no estava exempta de determinats límits, entre ells, el de respectar el principi d’igualtat de tracte.201 Posteriorment,
el mateix Tribunal Suprem202 s’ha decantat per la solució contrària, en anul·lar un acord
adoptat per la Junta de Govern d’un ajuntament pel qual es prohibia la realització privada d’aquest tipus de gravacions, a la vegada que es reconeixia el dret dels mitjans
de comunicació d’obtenir copia del vídeo oficial de les sessions plenàries gravat per
l’Ajuntament, per entendre que l’exercici de la llibertat d’expressió i del dret a la informació no té més límits que els establerts per la CE i resulta incompatible amb la censura prèvia que significa la mesura municipal impugnada.
Intervenció del públic assistent
En principi, la llei parteix del criteri general que el públic assistent a les sessions no
pot intervenir-hi, ni tampoc proferir manifestacions de grat o desgrat. L’alcalde o l’alcaldessa queden facultats per corregir les situacions, i poden ordenar fins i tot l’expulsió dels assistents causants de l’alteració. Però això és sense perjudici dels sistemes d’intervenció que per les entitats ciutadanes i pels veïns es poden arbitrar, una
vegada acabada la sessió,203 mitjançant un torn de consultes amb el públic, si així
s’estableix per l’Ajuntament, d’acord amb la seva potestat d’autoorganització.
En aquest sentit, pel que fa a Catalunya, aquestes previsions es troben contemplades
a l’article 158 del TRLMC, que reconeix a les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns el dret a intervenir en les sessions
del Ple i de les comissions informatives en els supòsits específics que es determinin.
Se’n dedueix una doble circumstància: en primer lloc, que el dret d’intervenció està
reconegut a les entitats ciutadanes, però no als veïns a títol individual, i en segon lloc,
que el ROM és la norma que regula les especificitats del dret d’intervenció.
Col·locació dels membres de la corporació
Aquesta qüestió resta diferida al que els ROM mateixos estableixin, ja que ni la LBRL
ni el TRLMC es refereixen a la col·locació dels membres de la corporació en el saló de
sessions. L’article 89 del ROF es limita a contemplar unes mínimes previsions, en establir que encara que l’ordre de col·locació per grups serà determinat pel president,
prèvia consulta amb els seus portaveus, donant preferència als diferents grups en funció del seu nivell de representativitat en el Ple, aquesta decisió s’ha d’adoptar de manera que els membres de la corporació puguin seure dins els saló de sessions units

ció o publicitat de les sessions, sinó que tracta d’impedir que la seva utilització pel públic o pels regidors i les regidores pugui interferir en el desenvolupament normal de la sessió, quan pogués coartar la
llibertat d’expressió dels membres de la corporació si saben que les seves paraules són gravades.
201. La STSJ de Burgos de 23 de febrer de 2000 (art. 256) declara nul un acord municipal pel qual es
denega a un canal de televisió l’accés a les sessions de determinades comissions, a les quals tenien
accés altres mitjans de comunicació social.
202. STS d’11 de maig de 2007 (art. 5838).
203. De fet, l’article 228 del ROF contempla, amb caràcter supletori, la possibilitat que, una vegada finalitzada la sessió, l’alcaldia estableixi un torn de precs i preguntes pel públic assistent sobre temes
concrets d’interès municipal.
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als seus grups i atenent a criteris de racionalitat, amb l’objecte de facilitar l’emissió i
el recompte de vots, però també, a parer meu, l’intercanvi d’opinions entre els diferents membres d’un mateix grup.
Desenvolupament de la sessió
Les previsions del ROF no són d’aplicació directa sinó supletòria, com posa de manifest
l’article 108. Hem d’entendre que aquests aspectes, dins del marc de la legislació bàsica i de la legislació autonòmica corresponent, són susceptibles de regulació a través del
ROM. A la vista de la regulació efectuada pel ROF, i de les concretes previsions que es
contemplen al TRLMC, es poden establir les consideracions generals següents.

Obertura, inici i ordre d’assumptes de la sessió
La sessió s’inicia un cop s’ha comprovat l’existència del quòrum necessari per a la vàlida constitució del Ple. El secretari o la secretària de la corporació ho comunica en aquest
sentit a l’alcalde o l’alcaldessa, perquè aquest obri la sessió i ordeni que es comenci el
tractament per ordre dels temes inclosos en l’ordre del dia. La sessió està presidida normalment per l’alcalde o l’alcaldessa,204 que també en controla la direcció i l’ordre.
Una vegada constituït el Ple i ordenat l’inici de la sessió, s’hauran de debatre els assumptes que conformen l’ordre del dia per ordre. Se sotmet a la consideració del Ple,
en primer lloc, l’aprovació de l’acta o les actes de les sessions anteriors, els esborranys
de les quals prèviament s’hauran fet arribar als membres de la corporació. L’alcalde o
l’alcaldessa, de conformitat amb el que disposa l’article 91 del ROF, pregunta als regidors i les regidores presents si han de formular alguna observació en relació amb
aquest document. Poden haver-hi observacions que, previ debat, i, si escau, votació,
decidiran les rectificacions que procedeixin, sempre que això no impliqui modifica
cions referides al fons dels acords adoptats, com es dedueix del que disposa l’article
91 del ROF. En conseqüència, les correccions de l’acta s’han de limitar a les de mers
errors materials o de fet del document o a les intervencions dels regidors i les regidores que hi hagi consignades.
Si s’hi introdueix alguna correcció, s’ha de fer constar a l’acta de la sessió en la qual
s’aprova l’acta. Aquesta acta serà document suficient perquè es pugui transcriure l’acta aprovada, ja corregida, en el Llibre Oficial d’Actes.
Els assumptes que conformin l’ordre del dia s’han de debatre i votar per ordre, sense
perjudici de la possibilitat prevista per l’article 91.3 del ROF que l’alcalde o l’alcaldessa, a iniciativa pròpia, alteri o retiri de l’ordre del dia un o diversos assumptes, per exigir l’aprovació d’aquests una majoria especial que no pugui ser assolida en la sessió
o en el moment previst per al seu debat i votació. Entenem que el ROM pot preveure

204. Excepte en la sessió constitutiva de la corporació, en les sessions convocades per debatre mo
cions de censura en contra i en les sessions convocades a instància de la quarta part dels regidors i les
regidores a les quals no assisteixi l’alcalde o l’alcaldessa.
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també la possibilitat que l’alcalde o l’alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol grup polític, pugui retirar assumptes de l’ordre del dia per considerar que requereixen un estudi més a fons, bé deixant-los sobre la taula pel seu debat en la sessió
següent, bé posposant-ne l’anàlisi sine die.
També es poden retirar assumptes de l’ordre del dia a petició de qualsevol regidor o
regidora, amb l’objecte que s’hi incorporin determinats documents i informes, així com
que restin sobre la taula, ajornant-ne la discussió per a la sessió següent. Ara bé, cal
que aquesta petició sigui sotmesa a votació, un cop debatut l’assumpte. Si la petició
esdevé aprovada per majoria simple, no es podrà sotmetre a votació el fons de l’assumpte.

Presentació dels assumptes
Tot i que d’acord amb el que disposa l’article 93 del ROF, el secretari o la secretària
general de l’Ajuntament ha de llegir, íntegrament o en extracte, cada punt de l’ordre
del dia, el text concret de la proposta, dictamen o moció que se sotmeti a votació, i
aquelles parts de l’expedient que l’alcalde o l’alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició
d’algun grup, consideri convenients, el cert és que en cada ajuntament existeix una
dinàmica diferent i que, a la pràctica, els assumptes són presentats directament pels
membres de l’equip de govern que siguin responsables de la proposta.
Aquesta és la raó per la qual entenem que res no impedeix que el ROM substitueixi la
lectura de la proposta, dictamen o moció, per una explicació detallada del seu contingut, donada per l’alcalde o l’alcaldessa, el president o la presidenta de la comissió
informativa corresponent, el regidor o la regidora amb competències delegades en la
matèria o els portaveus dels grups polítics municipals proponents, segons els casos,
o, fins i tot, per la remissió a tots els membres del Ple de còpies de les propostes, dictàmens o mocions que s’hagin de debatre en la sessió, juntament amb l’ordre del dia
i la convocatòria.
D’acord amb el que a aquest efecte es prevegi en el ROM, a continuació de llegir-ne
o explicar-ne la proposta o dictamen, s’haurien de llegir o explicar els vots particulars
que s’hagin plantejat en la comissió informativa corresponent, així com les esmenes que
hagin tingut entrada en el Registre General, ja que les que es presentin durant el debat s’explicaran, lògicament, pel seu proponent. En aquest supòsit l’alcalde o l’alcaldessa donarà la paraula als regidors i les regidores que les hagin plantejat.
Una vegada llegida o explicada la proposta, dictamen o moció i, si escau, els vots particulars i les esmenes que en relació amb aquestes s’hagin plantejat, l’alcalde o l’alcaldessa obrirà el torn de paraula.
Si cap regidor no sol·licita la paraula, i sobre la proposta, dictamen o moció no s’han
plantejat vots particulars ni esmenes, l’alcalde o l’alcaldessa sotmetrà el dictamen, proposta o moció directament a votació. Pel contrari, si s’haguessin presentat vots particulars o esmenes i ningú fes ús de la paraula, se sotmetran a votació, en primer lloc,
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els vots particulars, després les esmenes i, finalment, les propostes, dictàmens o mocions resultants, ja que, per lògica, si en prospera alguna, la proposta, dictamen o moció
resultarà modificada. La versió resultant és la que s’ha de sotmetre a la votació final.

Debat
Si, per contra, explicades o llegides les propostes, dictàmens o mocions i els seus
respectius vots particulars i propostes d’esmenes, i una vegada obert per l’alcalde o
l’alcaldessa el torn de paraules, els membres de la corporació desitgessin fer-ne ús,
promovent-ne el debat, les intervencions seran ordenades per l’alcaldia d’acord amb
les regles establertes a l’article 107 del TRLMC i allò que disposi el ROM. Resulta aplicable, en el seu defecte, el que disposa l’article 94 del ROF. A la vista del previst per
les esmentades normes, i tenint en compte la pràctica habitual, aquest extrem podria
ser regulat al ROM en termes similars als que a continuació es proposen:
– Tots els regidors i les regidores tenen dret a fer ús de la paraula d’acord amb les
regles d’ordenació aprovades pel Ple, les quals han de garantir la màxima participació.
– Solament es podrà fer ús de la paraula, prèvia petició, quan així hagi estat autoritzat per l’alcalde o l’alcaldessa.
– Hi intervindran, successivament, els diferents grups polítics, per ordre de menor a
major representativitat a l’Ajuntament, en un primer torn de paraules, a excepció,
si escau, dels grups polítics que haguessin intervingut presentant la proposta, dictamen o moció, o els vots particulars o propostes d’esmena presentats en relació
amb aquests.
– Tancarà el torn de paraules, contestant a les intervencions anteriors, el regidor proponent.
– Si ho sol·licités algun grup, l’alcalde o l’alcaldessa obrirà un segon torn de paraules,
en el qual novament intervindran els grups polítics per l’ordre establert en el primer
torn, exclosos els proponents.
– Tancarà aquest segon torn de paraules el regidor proponent.
– Finalitzat aquest segon torn de paraules, l’alcalde o l’alcaldessa podrà fer la seva
intervenció i, acabada aquesta, declarar finalitzat el debat, i solament per al·lusions,
el regidor o la regidora que es consideri al·ludit per una intervenció, podrà sol·licitar
novament la paraula a l’alcalde o l’alcaldessa. Si l’hi és autoritzada, en pot fer ús
de manera breu i concisa.
Pel que fa a la possibilitat d’establir temps genèrics de durada de cadascuna de les
intervencions, algun pronunciament judicial205 ha entès que disciplinar amb caràcter
general, si no és a través d’un reglament, el desenvolupament de les intervencions en
el Ple municipal, excedeix de les competències de l’alcalde o l’alcaldessa per ordenar el

205. STSJ de Cantàbria de 10 de juliol de 1997 (art. 2939).
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debat i la sessió, en transcendir d’un mer acte administratiu singular, fins al punt de
considerar que l’establiment genèric de temps sense discriminar en cap sentit en relació amb els temes objecte de debat, està mancat de tot tipus de justificació i raonament i converteix en arbitrària la decisió.
No obstant això, entenem que aquesta labor sí que pot ser efectuada pel ROM, que
podrà establir uns temps màxims i facultar l’alcalde o l’alcaldessa per ampliar o reduir
la durada de les intervencions, al doble o a la meitat del previst en el ROM, en funció
de la importància i/o transcendència dels temes que es debatin en cada cas.
Tot això és sense perjudici de la possibilitat prevista en l’article 94.2 del ROF, segons
el qual tots els membres de la corporació poden, en qualsevol moment del debat,
plantejar una qüestió d’ordre, invocant a aquest efecte la norma l’aplicació de la qual
es reclama, que serà resolta per l’alcaldia sense que s’hagi de procedir a cap debat.
Durant el debat, els regidors i les regidores també poden plantejar esmenes que tinguin per finalitat reparar errors o incorreccions tècniques, lingüístiques o gramaticals.
En aquest cas, si el regidor, l’alcalde o l’alcaldessa, o el grup municipal que proposa
l’esmena accepten la proposta, s’han de corregir els errors i sotmetre a votació el dictamen, la proposta o la moció corregits.
En qualsevol cas, l’article 109 del TRLMC reconeix el dret de tots els grups o, en cas de
vot dissident del seu grup, dels regidors afectats, d’intervenir per explicar el sentit del vot.
L’article 94.3 del ROF també preveu que en el debat puguin intervenir els funcionaris
responsables de la secretaria o de la intervenció, bé quan siguin requerits en aquest
sentit per l’alcalde o l’alcaldessa per raons d’assessorament tècnic o aclariment de
conceptes, bé a petició pròpia, acceptada per l’alcalde o l’alcaldessa, quan durant el
debat s’hagin plantejat qüestions que suscitin dubtes de legalitat o sobre la repercussió pressupostària del punt que es debati, per tal d’assessorar al respecte.

Ordre de la sessió
Durant la sessió es poden plantejar qüestions d’ordre provocades pels regidors i les regidores o pel públic assistent, raó per la qual, tenint en compte que corresponen a l’alcalde o l’alcaldessa les potestats de policia de la sessió, és aquest qui ha de posar-hi
ordre. Quan les qüestions d’ordre se suscitin en relació amb les actuacions dels regidors
i les regidores, l’alcalde o l’alcaldessa intervindrà, bé per cridar a la qüestió debatuda,
quan es desviï el debat de l’assumpte principal o es torni sobre qüestions ja deliberades
i votades, o bé per cridar a l’ordre als regidors i les regidores o al públic present o per
advertir els primers que s’ha esgotat el seu temps, quan hi hagi els supòsits següents:
– Quan no es respectin les normes de cortesia o es profereixin paraules injurioses o
ofensives contra l’Ajuntament o qualsevol dels seus membres, les altres administracions o institucions públiques o qualsevol altra persona o entitat.
– Quan es pretengui fer ús de la paraula sense que prèviament se li hagi concedit, o
quan ja se li hagi retirat.
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– Quan s’alterés l’ordre de les sessions amb interrupcions o de qualsevol altra forma.
– Quan en les intervencions s’infringís el que estableix el ROM respecte del desenvolupament de la sessió.206
– Quant pretengués intervenir en el debat i votació un regidor afectat pel deure d’abstenció.207
L’article 95.2 del ROF estableix que si un regidor és cridat tres vegades a l’ordre en
una sessió, i en la segona crida a l’ordre se li adverteix de les conseqüències de la tercera, l’alcalde o l’alcaldessa podrà expulsar-lo del saló de sessions i adoptar les mesures que consideri convenients, per tal que es faci efectiva l’ordre.
De la mateixa manera, l’article 88 del ROF, estableix que, quan per qualsevol causa es
produís una pertorbació de l’ordre públic durant la celebració de la sessió, que, segons el parer de l’alcaldia, impedís el seu normal desenvolupament, aquesta podrà
ordenar l’expulsió de la sala d’aquelles persones que la provoquin. En la nostra opinió,
pot també dins les potestats de policia de les sessions decidir-ne la interrupció temporal o, fins i tot, la seva suspensió definitiva, si com a conseqüència de greus esdeveniments no es pot reprendre normalment la sessió interrompuda. En aquest cas,
s’aixecarà la sessió definitivament i els assumptes que quedin pendents hauran de ser
tractats en la sessió següent o en el termini i en la forma que a aquest efecte assenyali el ROM. Ara bé, una mesura d’aquesta gravetat, entenem que excepte situacions
d’emergència, hauria de ser objecte de votació prèvia.
De totes aquestes incidències s’ha de deixar constància en l’acta de la sessió, a efectes, si escau, de deduir el corresponent testimoni i passar el tant de culpa corresponent als òrgans judicials competents. En determinats casos d’especial gravetat, podria
suposar la comissió d’un delicte d’ordre públic tipificat pel Codi Penal.

La votació
Conclòs el debat, se sotmetran els dictàmens, les propostes i les mocions a votació,
amb la votació prèvia en el seu cas, del vots particulars o propostes d’esmenes que
s’haguessin presentat. A aquests efectes, quan l’alcalde o l’alcaldessa consideri suficientment debatut l’assumpte segons les normes establertes a aquest efecte en el
ROM o, supletòriament, en el ROF, després de declarar finalitzat el debat, ordenarà
que se sotmeti el punt en qüestió a votació dels membres de la corporació que es trobin presents. La votació es farà en els termes ja exposats amb anterioritat, però, tenint
en compte les circumstàncies següents:
La primera, que la votació dels assumptes ha de ser a la totalitat del text de les propostes, les mocions o els dictàmens, ja que aquestes són úniques, pel que entenem

206. Article 95 del ROF.
207. Encara que aquesta previsió no està específicament contemplada en l’article 95 del ROF, entenem
que és totalment admissible la seva previsió al ROM.
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que no són admissibles les votacions parcials, en la mesura que existeix la possibilitat
de presentar esmenes de caràcter parcial.
La segona, que d’acord amb el que disposa l’article 99.5 del ROF, el vot dels membres
de la corporació és personal i intransferible, i no susceptible, en conseqüència, de delegació ni de representació.
En tercer lloc, que, tal com estableix l’article 98.3 del ROF, una vegada iniciada la votació no es podrà interrompre per cap motiu, ni l’alcalde o l’alcaldessa podrà atorgar
l’ús de la paraula. Tampoc podran els membres de la corporació, durant la votació,
entrar en el saló de sessions ni abandonar-lo.
Una vegada conclosa la votació, l’alcalde o l’alcaldessa, a la vista del resultat i de conformitat amb el que disposa l’article 98.5 del ROF, ha de proclamar el que s’hagi acordat.
Proclamat l’acord, els grups que no hagin intervingut en el debat o que després d’aquest
hagin modificat el sentit del seu vot, podran sol·licitar de l’Ajuntament un torn d’explicació de vot, de conformitat amb el que estableixen els articles 109 del TRLMC i 103
del ROF. En aquest sentit entenem que el mateix dret assisteix els altres regidors i regidores a títol individual, quan hagin votat en sentit diferent als membres del seu grup.

Control de les sessions plenàries
Quan es tracti de sessions ordinàries, una vegada finalitzat el debat i un cop feta la
votació dels assumptes que integrin la part resolutiva de l’ordre del dia, s’iniciarà la
part de control, capítol de l’ordre del dia en el qual s’han de debatre totes les mocions
presentades pels grups polítics municipals que no responguin a la tramitació ordinària
d’un expedient municipal, així com les mocions de control, seguiment i fiscalització
dels òrgans de govern i els precs i preguntes.
Aquesta part de l’ordre del dia ha estat configurada per la reforma operada en l’article
46 de la LBRL per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, amb l’objecte de potenciar el paper
quasi parlamentari del Ple i de les seves atribucions fiscalitzadores de l’actuació municipal, com clara manifestació del ius in oficium inherent al dret de participació política dels regidors i les regidores que es deriva de l’article 23 de la CE.
A aquests efectes, l’article 104 del ROF estableix una sèrie d’instruments de control
que hem d’entendre complementats amb la qüestió de confiança introduïda per l’última modificació operada en la LOREG, encara que en aquest cas estiguem davant un
instrument que planteja l’alcalde mateix. Tots aquests instruments són susceptibles
de regulació i ampliació a través del ROM, com el precepte mateix indica.
De la interpretació conjunta d’aquest precepte amb l’article 42 del ROF i de l’article 46
de la LBRL, es desprèn que, a més de la moció de censura i de la qüestió de confiança de
l’alcalde o l’alcaldessa que es regulen a la LOREG, els instruments actuals de control que
disposen els ajuntaments, sense perjudici de tots els que a través del ROM es puguin
crear en cada municipi, fruit de la potestat d’autoorganització local, són els següents:
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Requeriment de presència i informació de membres corporatius que ostentin la
responsabilitat d’un àrea de gestió
Pel que fa a aquest sistema de control, l’abast del qual està regulat per l’article 105 del
ROF, s’estableix un mecanisme que obliga tots els regidors i les regidores de la corporació que ostentin competències delegades de l’alcaldia relacionades amb la responsabilitat d’un àrea de gestió, a comparèixer davant el Ple quan aquest òrgan així
ho acordi, amb l’objecte de respondre a les preguntes que se li formulin sobre la gestió per part dels diferents grups polítics, d’acord amb el previst en l’article 94 del ROF
o en el ROM mateix, quant a l’ordre del debat en les sessions plenàries.
La procedència d’aquest sistema de control requereix, en conseqüència, l’acord previ del Ple. Això obliga a l’alcalde o l’alcaldessa a incloure aquest punt en la pròxima
sessió ordinària o extraordinària que celebri la corporació.
Per tant, aquest primer acord requerirà, o bé que existeixi una proposta municipal en
aquest sentit que formi part de l’ordre del dia del Ple, o que aquesta proposta s’inclogui
per urgència, quan es tracti d’una sessió ordinària. En ambdós casos, la iniciativa podrà
partir de l’alcalde mateix, situació que difícilment es produirà, o a través d’una moció en
aquest sentit plantejada pels regidors i les regidores o grups polítics dins de la part del Ple
destinada a control. Hi ha també la possibilitat que aquesta moció formi part de l’ordre del
dia d’una sessió plenària sol·licitada per la quarta part dels regidors i les regidores.
L’acord plenari necessari perquè aquesta compareixença es produeixi pot ser demanat pels mateixos regidors i regidores mitjançant la presentació d’una moció en la part
de control del Ple ordinari, quan figuri expressament i nominativament en l’ordre del
dia, o mitjançant la presentació d’una proposta, per urgència, en la mateixa sessió,
sempre que aquesta urgència sigui ratificada pel Ple.
Sigui com sigui, un cop adoptat aquest acord, haurà de ser notificat immediatament
al regidor o la regidora afectat, amb expressió de la data que es vagi a celebrar la corresponent sessió en la qual es produeixi la compareixença, que no es podrà celebrar
abans de transcorreguts tres dies hàbils a partir de l’endemà al de la recepció de la
notificació per part del regidor o la regidora afectat.
La compareixença davant el Ple es reduirà a la formulació de les corresponents preguntes pels diferents grups municipals, en els termes previstos pel ROM. El seu resultat no pot generar cap acord, perquè no està inclòs en l’ordre del dia, tret que prèvia
ment es declari i se n’aprovi la urgència quan es tracti d’una sessió ordinària.
Aquesta matèria, evidentment, pot ser objecte de regulació en el ROM, que, en la nostra opinió, podria ampliar els drets dels regidors i les regidores amb la possibilitat que
la compareixença es produís sense necessitat d’un acord previ de Ple, quan la quarta
part del nombre legal de membres de la corporació així ho sol·licités per escrit, encara que entenem que seria convenient, a fi d’ordenar la sessió i de no causar indefensió
al regidor o la regidora afectat, que les preguntes que se li anessin a formular en relació amb la seva actuació s’incloguessin i s’especifiquessin en la petició de compareixença, per al seu coneixement previ.
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Debat sobre decisions acordades per la Junta de Govern
Es tracta d’un instrument de control que parteix d’un coneixement previ dels regidors i
les regidores de les decisions adoptades per aquest òrgan, en la mesura que, abans, l’alcalde o l’alcaldessa haurà hagut de complir amb l’obligació que li imposa el ROF de remetre a tots els regidors i les regidores, bé directament, bé a través dels seus grups, còpia de les actes de la Junta de Govern, dins dels deu dies següents a la seva celebració.
Aquest sistema de control de la Junta de Govern pel Ple implica, necessàriament, la
celebració d’un Ple de caràcter extraordinari convocat per l’alcalde o l’alcaldessa, bé
a iniciativa pròpia, bé a petició de la quarta part dels membres de la corporació, com
en els altres supòsits de convocatòria de sessions plenàries de caràcter extraordinari a petició dels regidors i les regidores.
En aquest cas, l’objecte és la celebració d’una sessió monogràfica que té per finalitat
debatre la gestió que està efectuant la Junta de Govern i que, després del debat, pot
donar lloc a la presentació d’una moció, a efectes que el Ple acordi un posicionament
concret, que, de prosperar, obligarà a incloure la corresponent moció en la següent
sessió plenària que se celebri, tant si té caràcter ordinari com extraordinari.
Pel que fa al desenvolupament de la sessió, se segueix un procediment similar al de
les compareixences dels regidors i les regidores, però amb l’excepció que en aquest
cas la Junta de Govern respon a les preguntes mitjançant representació, a través d’un
dels seus membres designat prèviament per aquesta.
Aquest debat donarà lloc a la intervenció, en primer lloc, de l’autor o els autors de la
proposta, amb l’objecte de presentar i explicar el seu contingut, a una primera contestació del representant de la Junta de Govern i, després de sengles torns de rèplica
entre ambdues parts, a la posterior intervenció dels altres grups polítics de la corporació per formular preguntes a la Junta de Govern, que també hauran de ser contestades pel seu representant.

Informació de les resolucions adoptades per l’alcalde o l’alcaldessa
Pel que fa al mètode de control, l’article 42 del ROF imposa l’obligació de l’alcalde o
l’alcaldessa d’informar de les resolucions que s’hagin adoptat en cada sessió plenària
de caràcter ordinari, per al seu control i fiscalització, per ser aquest l’únic òrgan les
decisions del qual no arriben pel sistema ordinari a coneixement de tots els regidors
i les regidores de la corporació, a diferència de les actes de la Junta de Govern, que
per imperatiu del que disposa l’article 113.1.b del ROF s’han de remetre a tots els regidors i les regidores dins dels deu dies següents a la seva celebració.
El compliment d’aquesta obligació, que afecta també les resolucions de l’alcalde o
l’alcaldessa adoptades pels regidors i les regidores per delegació d’aquell, es pot arbitrar de diferents maneres, bé mitjançant la inclusió en un punt de l’ordre del dia de
la sessió, que no generarà altra cosa que la possibilitat que, en relació amb el seu con-
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tingut, s’efectuïn precs i preguntes, ja que es tracta d’una activitat d’aportació d’informació que no admet debat, ni tampoc l’adopció de cap acord, bé mitjançant l’accés
directe i lliure de tots els regidors i les regidores als llibres de resolucions de la Presidència, si així s’estableix en el ROM, però també mitjançant l’entrega d’aquesta informació a través de les sessions de les corresponents comissions informatives, alliberant així el Ple d’un apartat que en les grans corporacions locals hipotecaria,
segurament, gran part del temps de duració del Ple.
El coneixement de les resolucions dictades per l’alcaldia per part de la resta de regidors i regidores a efectes del seu control pot servir de base perquè aquests puguin
efectuar un seguiment de l’activitat municipal en tota la seva integritat, puguin promoure precs i preguntes en relació amb el seu contingut o, fins i tot, puguin proposar-ne la revisió d’ofici, quan considerin que alguna de les resolucions és contrària a
l’ordenament jurídic.
En canvi, és bastant discutible la possibilitat que els regidors i les regidores puguin
impugnar davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa les resolucions dictades
per l’alcalde o l’alcaldessa, atès que la legitimació especial que en el nostre ordenament jurídic estableix l’article 63.1.b de la LBRL, exigeix com a requisit processal previ que aquests hagin votat en contra de l’acte a impugnar, encara que actualment s’està produint alguna sentència que qüestiona aquesta interpretació.

Presentació de mocions
En aquest cas, a diferència dels precs i preguntes, les mocions, si constitueixen autèntiques propostes d’acord que han de ser objecte de debat i votació i, en conseqüència, han d’obeir a l’estructura pròpia de les propostes, és a dir, contenir una part
expositiva en la qual se’n motivi el fonament, i una part dispositiva en la qual se’n concretin els acords a adoptar.
Ens trobem, en tot cas, davant de propostes d’adopció d’acords que se sotmeten directament a la consideració del Ple, sense el previ dictamen de les comissions informatives corresponents i, en opinió d’alguns autors, sense necessitat d’incloure-les
nominativament en l’ordre del dia, cosa que exigirà, per a la seva votació i discussió,
la seva prèvia declaració d’urgència.
No obstant això, entenem que res no impedeix que el ROM reguli un sistema específic de presentació de mocions per part dels regidors i les regidores o dels diferents
grups polítics, amb l’objecte que quedin detallades en l’ordre del dia corresponent,
que podria tenir en compte aspectes com ara que el seu contingut no impliqui ni formi part de la gestió dels expedients municipals, atès que això seria com furtar-los,
quan siguin competència del Ple, al coneixement previ de la corresponent comissió
informativa, sinó que han de tenir per objecte el control, el seguiment i la fiscalització
dels òrgans de govern.
Ara bé, l’escassa regulació ha generat certa problemàtica quant a la determinació dels
límits, en particular pel que fa als extrems següents:
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Possibilitat que les mocions es refereixin a assumptes que excedeixin
de la competència municipal

En relació amb aquesta qüestió ens hem de decantar per aquesta possibilitat, sempre
que això constitueixi un mer exercici del dret a la llibertat d’expressió constitucionalment garantit, quan, àdhuc tractant-se de qüestions que excedeixin de l’àmbit de competències municipals, incideixin o tractin temes vinculats als interessos del municipi.
Ara bé, en aquest cas hem de tenir en compte, lògicament, que l’acord a adoptar únicament podrà consistir en la presa de posició del municipi en relació amb una determinada qüestió, bé perquè constitueixi l’expressió de la seva opinió en relació amb
aquesta, amb l’objecte de traslladar-la a les administracions implicades, o bé perquè
suposi la realització d’una censura de les actuacions realitzades per aquestes administracions, sense que pugui consistir mai en l’adopció d’un acord pel qual el municipi adopti decisions de fons en qüestions que siguin competència d’òrgans d’altres administracions.
Possibilitat que les mocions es puguin referir a assumptes que excedeixin
de la competència del Ple

En relació amb aquesta possibilitat també ens decantem per entendre que res no impedeix que, quan aquestes mocions siguin de control, es refereixin a assumptes de la
competència d’altres òrgans, sempre que la seva finalitat consisteixi en un posicionament del Ple en relació amb l’opinió que aquesta gestió mereix a aquest òrgan, però
mai suplantant l’òrgan censurat en l’exercici de les seves atribucions. Se’n dedueix
que si bé no existeix inconvenient que es presenti una moció al Ple en la qual s’acordi, com hem vist, la compareixença d’un regidor amb competències delegades, en
canvi, és inadmissible que aquesta moció comporti l’aprovació d’una decisió que ha
de ser presa per un altre òrgan, com seria l’alcalde o l’alcaldessa o, per delegació
d’aquest, els regidors i les regidores.
Possibilitat de presentar mocions en sentit contrari a acords adoptats pel Ple
de la corporació que puguin suposar revocacions il·legals

Aquesta qüestió, a pesar dels dubtes que pugui suscitar, entenem que ha de ser resolta en el sentit que quan la moció impliqui l’adopció d’acords idèntics als ja adoptats, però en sentit contrari, la moció únicament hauria de ser factible si proposés al
Ple l’acord d’iniciar el corresponent expedient per revisar d’ofici els citats actes.
Possibilitat que en una mateixa sessió plenària diversos grups presentin mocions sobre
el mateix tema, la qual cosa podria donar lloc, en la pràctica, a l’adopció d’acords
contradictoris en relació amb una mateixa qüestió

En aquest sentit, potser la solució vingui de la mà de la imaginació del ROM que, en
relació amb aquesta possibilitat, podria establir que en aquests casos únicament s’inclogui en l’ordre del dia la primera moció que hagi tingut entrada en el Registre General
de l’Ajuntament, presentant-se al Ple la resta com a esmenes a la totalitat o mocions
alternatives a la moció presentada en primer lloc. Amb això s’evitaria l’eventualitat dels
acords contradictoris, en la mesura que es debatrien conjuntament, votant-ne, en pri-
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mer lloc, les esmenes o mocions alternatives, i, en segon lloc, la moció principal amb
la redacció resultant de les esmenes aprovades.
Possibilitat que es puguin establir normes per les quals es limiti el nombre de mocions
a presentar per cada grup

Respecte d’aquesta possibilitat entenem que, sempre que es faci a través del ROM,
res no hauria d’impedir-ho, ja que es tracta d’una solució igualitària per a tots els grups
polítics municipals, inclòs el que té la responsabilitat del govern del municipi.
Finalment, en ocasions, també s’ha plantejat, no sols en relació amb aquestes mo
cions, sinó també respecte dels acords plenaris en general, la possibilitat de fer vo
tacions parcials quan dins del text s’enumerin diversos acords a adoptar. En virtut de
la unicitat que constitueix la moció com a punt de l’ordre del dia, hauria de quedar
proscrit i s’hauria de votar totalment el text, ja que sempre existeix la possibilitat que
els diferents grups municipals puguin presentar-hi esmenes.
Precisament, com a conseqüència d’aquests problemes, l’any 1997 el Síndic de Greuges de Catalunya es va pronunciar en relació amb un municipi català:
Hem de recordar, en primer lloc, que el punt central de la queixa es refereix a determinades actuacions de l’Il·lustríssim senyor alcalde de la població, en incloure en l’ordre del dia, com a precs,
determinades qüestions presentades per un grup com a mocions i proposicions, tot donant a
entendre que el senyor alcalde no és competent per realitzar la funció qualificadora en exposar
en l’escrit de queixa que «...quan l’oposició ha volgut presentar precs ja ho ha fet i no sembla rao
nable que sigui l’alcalde o l’alcaldessa qui modifiqui el sentit de les iniciatives».

El dret de participar en els assumptes públics (article 23.2 de la CE) és, evidentment,
un dret que no es pot vulnerar, atès que és, també, un dret que s’ha d’exercir en el
marc d’un determinat ordenament jurídic —d’unes determinades «regles de joc»—,
concretat principalment en el ROM i, supletòriament, en el ROF.
Un dels principis fonamentals de les citades disposicions és el «principi de competència». En efecte, en l’organització municipal hi ha diferents òrgans i cadascun d’ells té
atribuïdes unes competències. Entre els principals òrgans de govern dels ajuntaments
cal destacar el Ple municipal i l’alcalde o l’alcaldessa, òrgans evidentment diferents,
amb competències pròpies clarament diferenciades.
Aquesta diferenciació de competències implica que el plenari no pot prendre acords
respecte de qüestions que són competència de l’alcalde o l’alcaldessa, de la mateixa
manera que l’alcalde o l’alcaldessa no pot dictar resolucions sobre assumptes que són
competència del Ple.
A fi de prevenir i evitar, en el desenvolupament d’una sessió del plenari, una possible
ingerència en el camp competencial d’un altre òrgan del govern municipal, és totalment correcte que l’alcalde o l’alcaldessa, com a president del plenari, sigui el responsable de qualificar les diferents propostes dels grups municipals, prerrogativa que ha
quedat plenament confirmada en diverses sentències del Tribunal Suprem.
Podem imaginar, a tall d’exemple, una proposició o una moció d’un determinat grup
municipal que impliqués la presa de posició del plenari respecte d’una qüestió d’organització de la Policia Municipal, com seria fixar la freqüència de les patrulles i de-
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terminar si s’han de fer amb vehicle o a peu. La possible adopció d’un acord del plenari respecte d’aquesta qüestió significaria, indubtablement, una clara immissió en les
competències de l’alcalde o l’alcaldessa, a qui correspon la prefectura de la Policia
Local i, per tant, una decisió il·legítima. En conseqüència, resultaria plenament correcte que l’alcalde o l’alcaldessa, com a president del plenari i amb la condició de prevenir i evitar aquesta immissió il·legítima, canviés les qualificacions de les propostes de
moció o proposició i les convertís en precs.
És precisament mitjançant la formulació de precs que l’oposició, en l’exercici de les
funcions de control del govern municipal que li són pròpies, podrà manifestar el seu
desacord amb determinades actuacions o amb determinades inactivitats i, mitjançant
la formulació de preguntes, podrà conèixer en què va consistir l’actuació qüestionada
o els motius de la inactivitat denunciada. I aquest serà un procediment que garantirà
plenament l’exercici del seu dret a participar en els assumptes públics municipals.
Encara que és cert que aquest informe es va produir l’any 1997 i, per tant, amb anterioritat a la reforma legal de l’article 46 de la LBRL, l’entenem totalment vigent, si és
ben interpretat, en la mesura que encara que la llei autoritzi a presentar mocions,
aquestes mocions, quan es refereixen a competències d’un altre òrgan municipal,
s’haurien de limitar a efectuar un posicionament del Ple en relació amb l’opinió que
mereixen, mai de manera que n’interferissin l’exercici substituint-hi l’òrgan competent.

Precs i preguntes
En els termes que aquests dos conceptes són definits pels articles 105 del TRLMC i
97 del ROF, es tracta d’un sistema de control ordinari de la gestió corporativa, però
alhora d’un sistema de sol·licitud d’informació per part de tots els regidors i les regidores, en ambdós casos en exercici del seu dret de participació política, que es porta a terme en totes les sessions ordinàries del Ple corporatiu, com a conseqüència de
l’obligació imposada per l’article 46 de la LBRL a tots els ajuntaments d’incorporar en
les ordres del dia de les seves sessions ordinàries un apartat, amb substantivitat pròpia, en el qual s’han d’incloure, a més de les mocions, els precs i les preguntes.
Pel que fa als precs –entenent per prec la formulació d’una proposta d’actuació dirigida a algun dels òrgans de govern municipal per part dels regidors i les regidores o
dels grups polítics municipals, tant si es tracta de l’alcalde o l’alcaldessa, com de la
Junta de Govern o dels regidors i les regidores que exerciten competències per delegació–, hem de tenir en compte, en primer lloc, que mentre que constitueixen únicament propostes d’actuació, ni queden limitades aquestes propostes a matèries de la
competència del Ple, lògicament, ni donen lloc a l’adopció de cap acord, per la qual
cosa es dedueix que aquests precs no han de generar debat, ni, evidentment, tenen
caràcter vinculant per a l’òrgan al qual van dirigits.
Pel que fa a les preguntes –entenent per pregunta la qüestió plantejada per part dels
regidors i les regidores o d’un determinat grup municipal als diferents òrgans de govern de l’Ajuntament en relació amb la seva activitat–, hem d’assenyalar que s’efectu-
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en en el mateix punt de l’ordre dia de les sessions ordinàries que els precs, i tenen per
objecte obtenir determinada informació en relació amb l’activitat municipal. Per tant,
tampoc no han de generar debat, ni donar lloc a cap decisió executiva de caràcter
vinculant, i únicament atorguen al regidor o la regidora o al grup promotor de la pregunta el dret a ser contestat.
Tant els precs com les preguntes es poden formular verbalment, en la sessió mateixa,
o presentar-se per escrit, amb caràcter previ a aquesta, en els termes que a aquest
efecte estableixi el ROM. Les preguntes poden ser contestades, com ja hem dit abans,
en la sessió mateixa o posteriorment, mitjançant escrit dirigit personalment al grup o
al regidor que les hagi formulat, tret que s’hagin presentat per escrit amb vint-i-quatre
hores d’antelació a la celebració de la sessió, en el qual cas, han de ser contestades
en la sessió, excepte si hi ha raons justificades que ho impedissin.
El problema nuclear que s’ha plantejat en relació amb els precs i preguntes en la pràctica és el de la possibilitat d’establir mitjançant el ROM un nombre màxim de precs i
preguntes a formular en cada sessió de caràcter ordinari pels grups polítics municipals o pels regidors i les regidores; possibilitat que, a parer meu, és factible, sempre
que es compleixi el principi d’igualtat, és a dir, que es doni un tracte objectiu i igualitari a tots els grups polítics municipals. El ROM pot regular també el procediment de
presentació i, si escau, de contestació, i determinats paràmetres sobre el temps d’exposició dels precs o preguntes.

El règim de sessions de la Junta de Govern
L’article 46.1 de la LBRL es limita a determinar que la Junta de Govern, com a òrgan
col·legiat municipal, funciona en règim de sessions ordinàries de periodicitat preestablerta, i de sessions extraordinàries que poden ser, a més, urgents, previsions que
posteriorment són complementades, encara que amb caràcter de legislació no bàsica, per l’article 46 del TRRL i pels articles 112 i 113 del ROF.
En la legislació autonòmica, el TRLMC fa referència a aquesta qüestió en els articles
99, 103 i 112, encara que solament el primer d’aquests preceptes es refereix de forma
exclusiva a aquest òrgan municipal. Respecte de les previsions de la legislació bàsica
estatal, únicament afegeix la lògica previsió que quan la Junta de Govern exerceix les
seves funcions d’assistència a l’alcaldia, es reuneix quan aquesta ho determina, sense necessitat de cap periodicitat preestablerta. Els altres dos preceptes es refereixen,
amb caràcter general, a la convocatòria i al funcionament de la resta d’òrgans col·
legiats municipals diferents del Ple, cosa que fa que també resultin d’aplicació a la
Junta de Govern.
De tot plegat es desprèn que, sense perjudici del que a aquest efecte pugui establir
el ROM, el règim de sessions de la Junta de Govern és el següent:
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Classes de sessions
Les sessions de la Junta de Govern poden ser constitutives, de caràcter ordinari, extraordinari i, fins i tot, extraordinàries de caràcter urgent, en els mateixos termes que
les del Ple, encara que, a diferència d’aquest, no tenen caràcter públic,208 sense perjudici que, en relació amb elles, tal com estableix l’article 113.1.b del ROF, persisteixi
l’obligació de publicar-ne els acords i remetre còpia o extracte de l’acta corresponent
a les administracions estatal i autonòmica, així com l’obligació de remetre còpia també a tots els regidors i les regidores, dins del termini dels deu dies següents a la seva
celebració. Cadascuna d’aquestes sessions és predicable per la seva definició –assenyalat amb anterioritat respecte dels diferents tipus de sessions del Ple–, però amb la
particularitat que el nostre ordenament jurídic no contempla la possibilitat de convocar sessions de la Junta de Govern a petició dels regidors i les regidores, segurament
pel fet que no es tracta d’un òrgan de participació política. D’aquí la llibertat de l’alcalde o l’alcaldessa per definir-ne la composició sense atendre a criteris de representativitat i proporcionalitat, i el fet que les seves sessions no són públiques.
La sessió constitutiva, que té per objecte, no tant crear la Junta –ja que aquesta tasca
correspon al Ple–, com inaugurar-ne el funcionament, ha de tenir lloc a convocatòria
de l’alcalde o l’alcaldessa, dins dels deu dies següents al Decret pel qual es resolgui
la seva composició, a la seu de l’Ajuntament o en el lloc habilitat a aquest efecte en
supòsits de força major.
El règim de sessions de la Junta de Govern s’estableix pel Ple a l’inici del mandat,
d’acord amb el que disposa l’article 99 del TRLMC. Es decideix el dia i l’hora que
s’han de celebrar les sessions ordinàries, amb idèntica possibilitat que en el ROM
es pugui facultar l’alcalde o l’alcaldessa per no convocar sessions durant el mes
d’agost o per posposar o avançar la celebració de la resta de sessions ordinàries
dins de la mateixa quinzena de la data prevista per a la seva celebració preceptiva,
per raons de força major, o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dins un període de vacances, sempre que això no vagi en detriment de la gestió dels assumptes municipals.
En canvi, les sessions extraordinàries i les urgents, tindran lloc quan, amb aquest caràcter, siguin convocades per l’alcaldia, sense perjudici de la possibilitat que aquesta
pugui reunir en qualsevol moment a la Junta de Govern quan consideri necessari conèixer-ne el parer o demanar-ne l’assistència, respecte de determinats assumptes,
amb caràcter previ a dictar la resolució corresponent.
El ROF apunta la possibilitat que algunes sessions de la Junta de Govern tinguin únicament caràcter deliberant i no resolutori, la qual cosa constitueix, a més, una pràctica habitual. Aquestes sessions són meres reunions convocades per l’alcalde o l’al
caldessa, i no estan subjectes necessàriament a cap solemnitat, tret que així
s’estableixi en el ROM. Segons l’article 113.2 del ROF, no es poden adoptar acords en

208. Articles 70.1 de la LBRL, 156.1 del TRLMC i 113.1.b i 227.2 del ROF.
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aquests tipus de sessions, no és necessària la presència de fedatari públic ni cal ferne la transcripció als llibres oficials.

Convocatòria i ordre del dia
Tret que el ROM o la legislació autonòmica disposi una altra cosa, seran aplicables a
la Junta de Govern les normes de funcionament del Ple, amb una sèrie de particularitats que es determinen en els articles 103 del TRLMC i 113 del ROF.
D’acord amb aquestes particularitats, l’Ajuntament haurà de convocar, per escrit, els
regidors i les regidores membres de la Junta de Govern, almenys amb vint-i-quatre
hores d’antelació a la celebració de la sessió,209 excepte en els supòsits de sessions
extraordinàries de caràcter urgent, respecte de les quals regiran idèntiques regles que
pel Ple, pel que fa a l’aprovació de la urgència.
La convocatòria i l’ordre del dia es faran en els mateixos termes assenyalats anteriorment pel Ple, però amb els trets diferencials següents:
– No es requerirà que els assumptes hagin estat dictaminats per les comissions informatives, tret que es tracti de competències delegades pel Ple a la Junta de Govern.
– Tot l’ordre del dia té caràcter resolutiu, llevat en les reunions deliberants, en les
quals, normalment, no hi ha ordre del dia, sense que existeixi part de control ni capítol de precs i preguntes.

Quòrum d’assistència i votació
Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern es requereix l’assistència de l’alcalde
o l’alcaldessa –o qui legalment el substitueixi– i d’un nombre de membres que, juntament amb l’alcalde, constitueixin un terç dels seus components, sempre que no sigui
inferior a tres, així com l’assistència del secretari o la secretària general de la corporació o funcionari en qui delegui.210

Desenvolupament de la sessió
L’alcaldia dirigirà i ordenarà els debats de la Junta de Govern al seu arbitri. Pot requerir, fins i tot, la presència d’altres membres de la corporació o del personal al servei de
l’Ajuntament, per tal d’informar sobre el seu àmbit d’actuació.

209. L’article 112 de la LMRLC, a l’establir l’aplicabilitat a la Junta de Govern de les regles de convocatòria del Ple, exigeix la seva convocatòria amb dos dies d’antelació, igual que aquest últim.
210. Article 46.2.c in fine. Article 112 de la LMRLC.
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Els acords s’han d’adoptar per votació ordinària i majoria simple.211 S’han de formalitzar en forma d’acords, sense perjudici de la possibilitat que, mitjançant acord adoptat
per la corporació mateixa, a proposta de l’alcalde o l’alcaldessa, es pugui acudir a
qualsevol altre sistema de votació quan així estigui previst per l’ordenament jurídic.

Règim de sessions de les comissions informatives i dels altres òrgans
col·legiats municipals
Pel que fa al règim de sessions de les comissions informatives, inclosa l’especial de
comptes, cap predicar idèntiques previsions quant a la seva regulació a través del binomi legislació estatal bàsica-legislació autonòmica, amb aplicació supletòria del ROF
en defecte de previsions específiques al ROM, que es la norma jurídica municipal que
pot completar la regulació del seu règim de funcionament, dins del marc de les determinacions mínimes establertes per la LBRL i pel TRLMC, que en relació amb aquesta
qüestió són realment de mínims.
Efectivament, l’única regulació relativa al funcionament de les comissions informatives
que trobem en la LBRL i en el TRLMC, que es refereix als òrgans col·legiats municipals
en general, està constituïda per l’article 46.1 de la primera, quan imposa que tots els
òrgans col·legiats de les entitats locals han de funcionar en règim de sessions ordinàries de periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents, i als
articles 100 a 103 de la segona, referits en general a la resta d’òrgans col·legiats municipals diferents del Ple, en els quals es regulen els extrems següents.

Periodicitat, tipus de sessions i convocatòria
Pel que fa a la periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions informatives,
l’article 100 del TRLMC estableix que haurà de ser acordada pel Ple, sense que, a diferència del que diu la LBRL sobre la Junta de Govern i el Ple, s’hagi determinat pel
legislador una periodicitat mínima, tot i que de forma indirecta existeix aquest mínim,
en la mesura que serà necessària la seva celebració amb caràcter previ a la celebració d’una sessió plenària i de les sessions de la Junta de Govern en les qual s’hagin
d’adoptar acords per delegació del Ple, ja que, en aquests supòsits, els assumptes
han de ser prèviament dictaminats per la comissió informativa corresponent.
Les comissions informatives poden celebrar també sessions extraordinàries quan el
seu president així ho decideixi o a petició de la quarta part del nombre legal de membres. En aquest cas seran aquests els qui en proposaran l’ordre del dia, sense perjudici de la potestat que l’article 103 del TRLMC reconeix al seu president d’incloure-hi
altres temes.

211. A Catalunya l’article 112.2 del TRLMC contempla el vot de qualitat de l’alcalde o l’alcaldessa, pels supòsits d’empat, quan l’article 46 de la LBRL únicament contempla aquest vot de qualitat en referir-se al Ple.
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D’aquesta manera, el TRLMC s’aparta de les previsions que fa respecte de la Junta
de Govern, i s’acosta més al sistema legal establert per al Ple. Això no deixa de ser
una conseqüència directa del fet que les comissions informatives, igual que el Ple i a
diferència de la Junta de Govern, són una manifestació de la representativitat política,
motiu pel qual han de tenir representació proporcional de tots els grups polítics municipals, en els termes que ja hem analitzat amb anterioritat.
De la mateixa manera que al Ple, solament es poden introduir assumptes d’urgència
en les seves sessions ordinàries, no en les de caràcter extraordinari, si així ho acorda
la comissió per majoria absoluta a proposta del seu president o de la quarta part dels
seus membres o d’algun dels portaveus dels diferents grups polítics municipals.
Fora d’aquestes previsions, ni la legislació bàsica ni el TRLMC incorporen cap altra
determinació, de la qual cosa podem inferir que el ROM pot establir un mecanisme de
funcionament propi i optar per altres solucions diferents de les contingudes al ROF,
atès el seu caràcter de norma supletòria en aquesta matèria. Pel que fa a aquesta
qüestió, si atenem a la pràctica habitual de funcionament intern de la majoria de les
corporacions locals, podríem arribar a la conclusió que seria més pràctic que el ROM,
després de contenir la periodicitat amb què s’han de celebrar les sessions ordinàries
de les comissions informatives, habilités la comissió mateixa per, en la seva sessió
constitutiva, aprovar-ne el sistema de funcionament, inclosa la l’autoconvocatòria de
les sessions ordinàries per a un dia i hora fixos, amb la previsió d’un sistema subsidiari
pels supòsits en què la comissió no establís un règim propi.
En qualsevol cas, en resultar aplicables a les comissions les determinacions previstes
pel Ple, en la seva convocatòria s’haurà de respectar el termini dels dos dies hàbils
que han de transcórrer entre la notificació de la convocatòria i la celebració de la sessió, l’incompliment del qual ha servit al Tribunal Suprem212 per declarar la nul·litat de la
sessió d’una comissió informativa, en entendre que d’aquesta manera es privava als
regidors i les regidores del temps mínim legalment establert per conèixer les matèries
que havien de ser objecte d’informe, la qual cosa suposava privar-los d’emetre opi
nions prou raonades sobre les matèries a tractar en la corresponent sessió plenària.
En aquest sentit la jurisprudència del Tribunal Suprem ha entès que l’article 47.2 del
TRRL, que no té caràcter bàsic, preval sobre les disposicions del ROM, quant al termini
d’antelació amb el qual s’han d’efectuar les convocatòries de les comissions informatives en els supòsits que la legislació autonòmica no estableixi una regulació diferent.

Especialitats de la Comissió Especial de Comptes
Dins de les comissions informatives, la Comissió Especial de Comptes presenta alguna particularitat. No solament es contempla a l’article 101.2 del TRLMC la possibilitat
que la comissió informativa especialitzada en matèria de finances assumeixi les fun-

212. STS de 12 de novembre de 1997 (art. 8458).
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cions de la Comissió Especial de Comptes, si així s’estableix mitjançant acord plenari o a través del ROM, sinó que, a més, com ja hem posat de manifest amb anterioritat
en analitzar-ne el règim jurídic, s’ha de reunir amb caràcter ordinari, necessàriament,
en unes dates concretes, que han de ser anteriors, en tot cas, al dia 1 de juny de cada
any, per tal d’examinar i informar sobre els Comptes Generals de la corporació, i els
seus antecedents i justificants, sense perjudici de la possibilitat que es puguin celebrar amb anterioritat tantes reunions preparatòries com es considerin convenients, a
iniciativa del seu president o quan així ho sol·liciti la quarta part dels seus membres.
Per això, el TRLMC estableix l’obligació que tota la documentació relativa als comptes, inclosa la de caràcter complementari, estigui a disposició dels membres de la comissió, a efectes d’examen i consulta, amb una antelació mínima de quinze dies abans
de la primera de les reunions.

Determinacions del ROF de caràcter supletori
Ara bé, quan el municipi no hagi regulat aquesta qüestió en el seu ROM o no disposi
de l’instrument normatiu, regiran amb caràcter supletori les disposicions contingudes
al ROF, que parteixen d’un principi general: l’aplicabilitat a aquestes comissions de les
disposicions legalment establertes en relació amb el funcionament del Ple en tot
aquells aspectes que no es trobin expressament previstos per a elles.
Partint d’aquest principi, aquesta norma estableix el quòrum de constitució per a la
vàlida celebració de les seves sessions en primera convocatòria, en requerir la presència de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la comissió, inclòs el
seu president, quedant convocada la sessió, en segona convocatòria, una hora després, si no s’assolís el quòrum inicial, amb la previsió que en aquesta segona convocatòria es podrà constituir la comissió amb l’assistència del president i dos dels seus
membres.
Si tampoc en aquesta segona convocatòria es pot constituir la comissió, entenem que
els assumptes podran passar al Ple directament, sense necessitat del seu dictamen
previ, quan això no sigui a causa de la inassistència del president o del secretari o la
secretària.
Els debats de les comissions informatives estaran dirigits pel seu president i els dictàmens s’aprovaran per majoria simple dels seus membres i, en cas d’empat, amb el
vot de qualitat del seu president.
Els membres de la Comissió podran formular vots particulars respecte dels dictàmens
que se sotmetin a la seva consideració, els quals hauran d’acompanyar el dictamen
quan aquest sigui elevat al Ple. Els membres de la Comissió poden sotmetre el dictamen a la seva consideració, limitar-se a manifestar la seva conformitat amb la proposta o formular una alternativa i, també, manifestar la seva disconformitat mitjançant el
seu vot en contra o mitjançant la formulació d’un vot particular per a la seva defensa
davant el Ple amb caràcter simultani a la discussió del dictamen.
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Per altra part, i encara que de conformitat amb el que disposa l’article 136.1 del ROF,
cap comissió informativa no pot deliberar sobre els assumptes que siguin de la competència d’una altra, el cert és que aquesta norma contempla una especialitat, en permetre la convocatòria conjunta per l’alcalde o l’alcaldessa de diverses comissions,
quan es tracti d’un assumpte que les afecti totes.
Les comissions informatives només es podran constituir de manera vàlida amb l’assistència del secretari o la secretària de la corporació o funcionari que legalment el
substitueixi, com a fedatari públic i titular nat de la secretaria d’aquests òrgans, sense
perjudici de la possibilitat que el president requereixi la presència d’altres persones al
servei de la corporació o d’altres membres corporatius diferents dels que composen
la comissió, a efectes informatius; serà necessària, en tot cas, l’assistència del funcio
nari responsable de la intervenció a la Comissió Informativa d’Hisenda.

Formalització de les sessions dels òrgans col·legiats
La celebració de les sessions dels òrgans col·legiats municipals, tant si aquests tenen naturalesa decisòria o no, ha d’acreditar el compliment de les regles essencials per a la formació de la seva voluntat, fet que justifica que, quant a la seva celebració, l’ordenament
jurídic exigeixi una sèrie de solemnitats, també predicables en alguns casos de les decisions adoptades per l’òrgan unipersonal, amb independència que es tracti de les resolucions
dictades directament per l’alcalde o l’alcaldessa o pels regidors i les regidores delegats.

Elaboració de l’acta de la sessió
El secretari o la secretària de l’Ajuntament o funcionari que legalment el substitueixi
ha d’aixecar acta acreditativa de la celebració de les sessions del Ple, de la Junta de
Govern i de les comissions informatives. A l’acta, s’hi ha de fer constar tot el que ha
passat a la reunió, i d’acord amb el que disposen els articles 50 del TRRL, 110 del
TRLMC i 109 del ROF, s’hi han de consignar, com a mínim, les dades següents:
– Lloc de la reunió; s’hi ha de posar el nom del municipi i del local on s’ha celebrat.
– Data i hora de quan ha començat i de quan s’ha aixecat la sessió.
– Relació dels assistents: nom i cognoms del president i dels regidors i les regidores
i personal de la corporació presents, amb indicació dels absents que hagin justificat la seva absència i dels que faltin sense justificació, dada necessària per al posterior abonament de les corresponents assistències.
– Caràcter ordinari, extraordinari o extraordinari d’urgència de la sessió, amb expressió, si cal, de si se celebra en primera o segona convocatòria.
– Constància de l’assistència del secretari o la secretària de l’Ajuntament i, si escau,
de l’interventor o de les persones que legalment els substitueixin.
– Relació de matèries debatudes: assumptes que s’hi ha examinat o s’hi ha debatut,
i intervencions sintetitzades que s’hagin produït.
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– Votacions que es verifiquin i resultat, fent constar, en tot cas, el sentit de vot de
cada membre.
– Acords adoptats.
– Les incidències esdevingudes.
En relació amb la constància a l’acta dels assumptes de les intervencions que han estat examinats i debatuts, a la pràctica es plantegen de manera recurrent dues qües
tions: a) si s’ha d’incorporar a l’acta únicament la part dispositiva dels acords adoptats
o si necessàriament s’ha d’incorporar la integritat de la moció, dictamen o proposta;
i la segona; b) si s’han de transcriure a l’acta les intervencions dels presents de manera íntegra o no.
Pel que fa a la primera qüestió, a pesar que els articles 110 del TRLMC i 109 del ROF es
refereixen, respectivament, a la relació de matèries debatudes i a la part dispositiva dels
acords, nosaltres ens decantem per la solució contrària, és a dir, per transcriure a l’acta
el text literal dels assumptes que es debatin, inclosa la seva part expositiva. Això no només per raons d’oportunitat, sinó també, en certa manera, per raons de seguretat jurídica. En ser la part expositiva de les propostes, dictàmens i mocions la part en què es
deixa constància de les raons que motiven la decisió i dels seus antecedents, resulta
important la seva constància, amb vista al futur, en els llibres oficials als quals posteriorment es transcriguin, no només pel fet que constitueixen prova de la seva deguda motivació, la qual cosa en molts casos és un pressupost de validesa de l’acord adoptat,
sinó també perquè aquests llibres, tan aviat passin a l’arxiu històric, seran el suport documental que en el futur serveixi de base als investigadors i historiadors, a qui, sens
dubte, facilitarem la tasca en proporcionar-los la comprensió de les motivacions que van
dur als representants legals a adoptar determinades decisions.
Pel que fa a la segona qüestió, encara que totes dues normes jurídiques es refereixen
a termes genèrics, com ara «relació succinta d’opinions» o «opinions sintetitzades»,
res no impedeix que el ROM estableixi la constància literal de les intervencions, sempre que es posin a la disposició del secretari o la secretària els mitjans tècnics idonis
perquè això sigui possible.
Ara bé, quan no s’adopti aquesta solució, caldrà deixar clar que encara que correspon
al secretari o la secretària efectuar la síntesi de les opinions, no per això perden els membres de l’òrgan la potestat de modificar la redacció de l’acta, previ acord adoptat.
Si la sessió no se celebra per falta de quòrum o per qualsevol altra raó, el secretari o la
secretària suplirà l’acta per una diligència estesa en la convocatòria, que es transcriurà
al llibre oficial, fent constar aquesta circumstància, així com la identificació dels membres de la corporació assistents i la d’aquells que haguessin justificat la seva absència.
Les actes de les sessions dels òrgans col·legiats seran redactades en català d’acord
amb el que disposa l’article 5 del TRLMC i la resta de la legislació concordant, encara
que en els debats i les intervencions es pot fer servir una altra llengua oficial.
Un cop elaborat l’esborrany de l’acta –que no tindrà la condició d’acta fins que no
s’aprovi–, es podrà utilitzar com a instrument de notificació dels acords adoptats als
òrgans corresponents de les administracions estatal i autonòmica, mitjançant remis-

Claus per a la gestió política en els governs locals 265

sió d’una còpia,213 sense perjudici de la possibilitat d’optar per la solució alternativa
arbitrada pels articles 56 de la LBRL i 145 TRLMC, quant a la possibilitat d’elaborar un
extracte dels acords adoptats per complir amb l’obligació. La responsabilitat del seu
compliment recau en el secretari o la secretària, en primer lloc, però també en l’alcalde. També es faran públiques, en els termes de l’article 229 del ROF, com a mínim, en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
L’esborrany de l’acta ha de remetre’s a tots els regidors i les regidores, juntament amb
la convocatòria de la sessió següent en l’ordre del dia de la qual figuri la seva proposta d’aprovació. S’elevarà a document definitiu tan aviat se’n produeixi l’aprovació.
Els llibres d’actes i de resolucions de l’alcalde o l’alcaldessa i la seva custòdia
Les actes de les sessions dels òrgans col·legiats seran autoritzades pel secretari o la
secretària de l’Ajuntament, o funcionari que legalment el substitueixi, amb el vistiplau
de l’alcalde o l’alcaldessa, i es transcriuran al llibre d’actes o plecs de fulls habilitats
legalment, sense esmenes ni ratllades, o esmentant les que involuntàriament es produeixin.
Els llibres d’actes de les sessions del Ple de la corporació i de la seva Junta de Govern, igual que el de les resolucions dictades per l’alcalde o l’alcaldessa o, en substitució d’aquest, pels regidors i les regidores delegats, són instruments públics solemnes i han d’estar foliats i enquadernats. Cada full ha d’estar legalitzat amb la rúbrica
de l’alcalde o l’alcaldessa i el segell de la corporació.
Aquests llibres s’obriran mitjançant diligència d’obertura signada pel secretari o la secretària, que s’estendrà en el primer full, indicant el nombre de folis de què consta el
llibre i la data en què s’inicia la transcripció dels acords. Hi ha la possibilitat que els
llibres es confeccionin mitjançant sistemes informàtics. En aquest cas estaran formats
per pàgines mòbils, en paper numerat per la comunitat autònoma,214 com assenyalen
els articles 111 del TRLMC i 199 del ROF, a pesar que entenem que res no impedeix
la utilització del paper de l’Ajuntament, que també pot estar numerat.
Els llibres d’actes de les comissions informatives es poden confeccionar amb formalitats semblants o, per raons d’economia, sí així ho estableix el ROM, per agregació
successiva dels originals de les actes de les reunions. S’estenen en folis de paper oficial de la corporació, correlativament numerats i autoritzats amb la rúbrica, en cadascun dels fulls, del seu president, degudament enquadernats, amb caràcter anual, amb
una diligència d’obertura en la primera pàgina i una diligència de tancament en l’última, signades pel secretari o la secretària en termes similars als assenyalats per als
altres òrgans col·legiats.
Tots els llibres d’actes quedaran sota la custòdia del secretari o la secretària i no podran sortir de les seves oficines sota cap pretext, ni tan sols a requeriment de l’auto-

213. STS de 12 de novembre de 1997 (art. 8458).
214. A Catalunya aquest aspecte està regulat pel Decret 33/1981, de 5 de febrer.
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ritat judicial, sense perjudici que, periòdicament, puguin lliurar-se perquè en siguin
custodiats, a l’arxiu municipal.
Atès el caràcter fefaent d’aquests llibres com a documents públics i solemnes, s’ha
plantejat la qüestió de si els acords o les resolucions que no hi figuren tenen eficàcia
real. Ens pronunciem en sentit positiu, quan se’n pugui provar l’existència per qualsevol altre mitjà, encara que aquest últim no tingui la mateixa força probatòria davant els
tribunals. Així succeiria, per exemple, respecte d’una ordenança o reglament municipal que figurés en l’expedient degudament diligenciat pel secretari o la secretària com
a document aprovat, i constés publicada en el BOP, però, en canvi, per error, es comprovés anys després que no en figurava l’aprovació en el llibre d’actes corresponent.

Certificacions i testimonis
De conformitat amb el que disposen el articles 70.3 de la LBRL i 155.2 del TRLMC,
segurament per pal·liar el fet que els llibres oficials no puguin sortir de les dependències municipals, tots els ciutadans tenen dret a obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords adoptats pels òrgans de govern de l’Ajuntament i dels seus antecedents, mitjançant l’expedició de certificacions o testimonis dels acords, actes i
resolucions en general, pel secretari o la secretària de l’Ajuntament,215 com a òrgan
fedatari de la corporació, dipositari de la fe pública, que els expedirà per ordre i amb
el vistiplau de l’alcalde o l’alcaldessa.
En aquests certificats o testimonis –que a diferència del que passa en l’àmbit mercantil, es poden expedir abans de ser aprovades les actes que els continguin, sempre que
es faci advertiment o excepció en aquest sentit i a reserva dels termes que resultin de
l’aprovació de l’acta corresponent, tal com preceptua l’article 206 del ROF–, la intervenció del secretari o la secretària és la que n’acredita el contingut veraç. La intervenció de l’alcalde o l’alcaldessa es limita a avalar que el secretari o la secretària que els
expedeix o autoritza està en exercici del càrrec i que la seva signatura és autèntica.
Aquesta autoritat no assumeix, doncs, en relació amb el contingut de la certificació,
cap altra responsabilitat. Ara bé, en funció de la complexitat o la magnitud del municipi, sembla obvi que el secretari o la secretària no pot elaborar i comprovar en cada
cas el contingut de les certificacions que es passen a la seva signatura, el text de les
quals ha estat prèviament elaborat per les diferents unitats administratives en les dependències de les quals es troba la informació la certificació de la qual se sol·licita.
Aquest és el motiu pel qual l’article 205 del ROF exigeix que totes les certificacions
vagin avalades amb la rúbrica efectuada al marge del document pel responsable o cap
de la unitat.
Una de les demandes que més sovint fan els ciutadans a les corporacions locals és
la petició d’autenticació de fotocòpies, tant per a la seva presentació a l’Administració
que les valida, com per a la seva presentació a altres administracions. Això sempre ha
215. STS d’11 de juliol de 1973 (art. 3063).
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suscitat el dubte de si realment correspon al secretari o la secretària subscriure les
oportunes diligències de validació de còpies o fotocòpies d’aquests documents.
En aquest sentit hem de convenir que, de conformitat amb el que disposa l’article 204
del ROF, els secretaris o les secretàries de les entitats locals són òrgans que donen fe
dels actes, les resolucions i els acords adoptats pels òrgans de govern, així com dels llibres i documents municipals. Per l’article 2.i del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, s’aprova el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional, i afegeix també els antecedents que hi hagi a l’entitat, siguin o no documents expedits per la corporació mateixa. En principi, podríem dir que quan es tracti
d’aquest tipus de documents la facultat certificant del secretari o la secretària és plena.
En canvi, quan es tracta d’altres documents dels ciutadans, entenem que la seva autenticació, que també es pot fer per via notarial, no correspon a la corporació ni, per
tant, als seus funcionaris, inclòs el secretari o la secretària, tret que es tracti de documents que els particulars presentin al Registre General d’entrada de la corporació, tant
si van dirigits a aquesta, com si van dirigits a una altra administració, acompanyats de
l’original per a la seva autenticació. En aquest cas, l’article 38.5 de la LRJPAC habilita
el Registre i, en conseqüència, els funcionaris que en són responsables, per efectuar
l’autenticació i retornar l’original als interessats.

Diligenciat d’expedients
Tant en relació amb els acords adoptats pels òrgans col·legiats, com en relació amb
les decisions adoptades pels òrgans unipersonals mitjançant els corresponents decrets, una de les tasques fonamentals del secretari o la secretària de la corporació, en
exercici de les seves funcions de fe pública, la constitueix el diligenciat d’expedients,
que és l’operació que té per objecte estendre i subscriure l’oportuna diligència en els
corresponents documents de cada expedient que hagin estat sotmesos a la consideració d’algun òrgan municipal, fent constar en aquests el resultat i l’abast de la decisió
municipal adoptada.
Si aquesta tasca és important i determinant en relació amb les pròpies propostes
d’acord, dictàmens o mocions, assumeix un fonamental protagonisme quan es tracta
de la documentació annexa a ells, doncs, lògicament, no tots els documents als quals
arriba a l’aprovació poden formar part de l’acta de la sessió, com es dedueix, sense
cap esforç dialèctic, si pensem en el pressupost de la corporació, en el seu compte
general, en els reglaments, els plans urbanístics i els projectes d’obres, o en documents de característiques similars.
En aquests casos resulta indispensable que la diligència acreditativa de la seva aprovació, en la qual consti la data en què es va produir, s’estengui en els documents que
s’aproven com a part integrant de l’acord o resolució adoptats, ja que serà l’única manera de poder certificar-ho en el futur, tant a petició dels ciutadans, com a petició d’altres administracions públiques, inclosa la judicial.
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L’expedient i la documentació de la sessió
La intervenció del secretari o la secretària de l’Ajuntament, en la seva condició de fedatari públic municipal, resulta decisiva en tot el que es refereix a les formalitats derivades de la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats i les solemnitats que s’han
d’adoptar, no només pel que fa a les decisions d’aquests òrgans, sinó també pel que
fa a les adoptades pels regidors de caràcter unipersonal.
En garantia, precisament, d’aquesta fe pública, el legislador ha arbitrat la seva intervenció formal en totes les decisions que adoptin els òrgans municipals. És per això
que, en relació amb les adoptades pel Ple, el ROF exigeix d’aquest funcionari que,
amb motiu de la convocatòria de totes les sessions plenàries, tinguin el caràcter que tinguin, procedeixi a l’obertura del corresponent expedient, en el qual, seguint les previsions contingudes a l’article 109, entenem que necessàriament han de constar els documents següents:
– La relació d’assumptes dictaminats per les comissions informatives, en el supòsit
de sessions plenàries.
– El projecte d’ordre del dia remès a l’alcaldia pel secretari o la secretària de la corporació.
– La convocatòria de la reunió i l’ordre del dia definitius.
– Document fefaent que acrediti la notificació de la convocatòria a tots els membres
de la corporació.
– Esborranys de les actes de les sessions plenàries anteriors que es vagin a sotmetre a votació en la sessió que es convoca.
– Un exemplar degudament diligenciat de les propostes d’acord, dels dictàmens i de
les mocions que es vagin a sotmetre a votació i, si escau, dels seus annexos, en els
quals, mitjançant diligència, es farà constar si es va produir o no la seva aprovació.
– Document acreditatiu de la publicació de la convocatòria i de l’ordre del dia en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
– Esborrany de l’acta de la sessió anterior.
– Document acreditatiu de la publicació de l’esborrany de l’acta en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
– Còpies dels documents acreditatius de la remissió de l’esborrany de l’acta o extracte d’aquesta a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el seu Departament de Governació, d’acord amb el procediment telemàtic previst per l’Ordre GAP/570/2009, de 10 de desembre.
Tota aquesta documentació, és a dir, la convocatòria, l’ordre del dia, les mocions, els
dictàmens, les propostes d’acord, etc., que es produeix com a conseqüència de la
convocatòria i la celebració de la sessió, haurà d’estar en poder del secretari o la secretària de l’Ajuntament des del mateix moment de la convocatòria i a la disposició de
tots els regidors i les regidores de la corporació,216 que podran analitzar la documen216. La documentació de cada expedient ha d’estar completa. No obstant això, la STS de 18 de gener de
2000 (art. 266) rebutja l’anul·lació d’un acord d’aprovació del pressupost municipal per aquesta raó, per
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tació217 i fins i tot obtenir còpia de documents concrets que la integrin, sense que en
cap cas pugui sortir la documentació de les dependències de la Secretaria General.
En relació amb aquest aspecte, es planteja sovint la problemàtica derivada de si es
pot subministrar un expedient inclòs en l’ordre del dia a un regidor, perquè l’examini
en altres despatxos de les dependències municipals diferents dels de la secretaria
que, fins i tot, en ocasions, es troben en edificis diferents. Nosaltres no considerem
possible aquesta opció, ja que si aquesta documentació ha d’estar a la disposició de
tots els regidors i les regidores, el seu examen per part d’un d’ells a través d’aquest
procediment impediria l’examen que eventualment poguessin demandar els altres
membres de la corporació del mateix expedient.
Idèntiques actuacions, pel que fa a l’expedient de la sessió, entenem que s’han de seguir respecte dels altres òrgans col·legiats de caràcter municipal, encara que amb les
degudes adaptacions, en la mesura que la convocatòria de qualsevol òrgan col·legiat
municipal produeix, necessariament, l’inici d’un determinat procediment, encara que
tingui caràcter intern.

Proposta d’exercicis pràctics i bones pràctiques
Tenint en compte la condició de regidores municipals de totes les assistents a les Jornades de Formació i, per tant, la seva qualificació específica, crec que l’avaluació
d’aquesta matèria podria consistir en la resolució del test de deu preguntes relacionades amb la matèria impartida que a continuació es planteja, el caràcter del qual és
eminentment pràctic. Aquest text podria ser resolt directament a l’aula durant els últims 30 minuts de l’última jornada.

Test
1. Si el vostre municipi té 58.000 habitants de ple dret, no té la condició de capital autonòmica i tampoc és seu d’institucions autonòmiques, té alguna possibilitat d’acollir-se al règim especial de municipis de gran població regulat per la LBRL?
Sí.
No.
Depèn.
considerar que en aquell cas no s’havia produït indefensió dels regidors i les regidores ni s’havia produït
un minvament efectiu del seu dret a intervenir en la sessió amb coneixement de tota la documentació.
217. La STS de 23 de maig de 2000 (art. 5151) analitza un supòsit en el qual, atesa la urgència de l’assumpte, apreciada pel Ple municipal i ratificada per la sentència del Tribunal Superior de Justícia, els
regidors i les regidores recurrents entenen que, per haver mancat del temps necessari per a l’estudi del
punt i dels elements de consulta corresponents en relació amb ell, l’acord adoptat suposa la no-observança de les regles essencials per a la formació de la voluntat corporativa, pretensió que no és acceptada pel Tribunal.
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2. Assenyaleu quins d’aquests drets i/o principis estan reconeguts a les entitats locals
per l’Estatut d’Autonomia.
Principi de diferenciació.
Autonomia local.
Els dos.
3. Pot el Reglament Orgànic Municipal regular l’Estatut dels membres de la corporació?
Sí, en tots els casos.
No, en cap cas.
Sí, sempre que no es rebaixin els drets continguts en aquest Estatut en la LBRL i
en el TRLMC.
4. El municipi té una població de 4.800 habitants. Es pot constituir la Junta de Govern
a l’Ajuntament?
Sí, necessàriament.
No, en cap cas.
Sí, voluntàriament.
5. Pot delegar l’alcaldia la convocatòria de les sessions plenàries?
No, en cap cas.
Sí, en tots els casos.
6. Pot l’alcaldia efectuar delegacions de competències en regidors i regidores que no
siguin membres de la Junta de Govern local ni tinguin la condició de tinents d’alcalde?
No.
Solament quan es tracti d’una delegació especial referida a encàrrecs específics.
Sí, en qualsevol cas.
7. A l’inici del mandat, una regidora del grup X no s’incorpora voluntàriament a cap
grup municipal. En quina situació es troba?
Resta incorporada automàticament al grup X.
Resta com a regidora no adscrita.
S’incorpora al grup mixt.
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8. Es podria convocar una sessió extraordinària del Ple amb vint-i-quatre hores d’antelació?
Solament quan es convoqui amb caràcter urgent i la declaració d’urgència constitueixi el primer punt de l’ordre del dia.
No, en cap cas.
Sí, en tots els casos.
9. Ha acabat la deliberació d’un assumpte en una sessió plenària en la qual els portaveus dels diferents grups polítics han manifestat la posició i el vot del seu grup. Hi ha
una regidora que ha votat en sentit diferent del seu grup. Creieu que té dret a intervenir en el Ple al marge del seu portaveu?
En cap cas.
Sí, per tal de poder explicar el seu vot.
Solament si el portaveu del seu grup li ho permet.
10. En un ajuntament, el Ple ha delegat en la Junta de Govern l’aprovació inicial dels
plans urbanístics. Creieu que és requisit necessari el dictamen previ de la comissió
informativa corresponent perquè la Junta pugui adoptar acords d’aquesta naturalesa?
Sí, en tots els casos.
Sí, llevat que es tracti d’un assumpte declarat d’urgència que no formi part de l’ordre del dia de la sessió convocada.
No, en cap cas.
Respostes correctes: b, c, c, c, a, b, b, a, b, b.

Avaluació
Tenint en compte la proposta d’exercici que hem plantejat, consistent en un test de deu
preguntes relacionades amb la matèria impartida, de naturalesa eminentment pràctica,
i donada la condició de regidores que ostenten totes les assistentes a aquestes jornades de formació, entenc que l’avaluació d’aquesta matèria s’hauria de fer, de manera
exclusiva, a partir dels conceptes «apte» i «no apte», sense cap altre detall indicatiu de
l’existència de diferents nivells de qualitat en la resolució dels exercicis. Es considerarien «aptes» els exercicis amb cinc respostes correctes i «no aptes» tots els altres.
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