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1. INTRODUCCIÓ. MODELS DE GOVERN MUNICIPAL 
 
1.1. L'organització del govern, una peça clau del bon funcionament municipal 
 
Avui en dia cada vegada es posa més èmfasi en la necessitat de millorar les 
administracions . Els ciutadans reclamen unes institucions que funcionin millor, que 
deixin millors serveis i de forma més eficient, que siguin més amables i sensibles als 
ciutadans, que, en definitiva, s'adeqüin més a les seves necessitats i utilitzin de la 
millor forma possible els diners que s'hi dediquen. 
 
Els polítics també han fet ressaltar aquesta necessitat i actualment un dels principals 
objectius de qualsevol programa polític és modernitzar les administracions. Quan es 
parla de modernitzar-les s'està pensant a disposar d'unes administracions més 
eficients, més àgils, més adequades a les necessitats dels ciutadans. També s'està 
pensant en unes administracions en les quals el personal treballa de forma creativa a 
donar solucions als problemes, en les quals el personal s'esforça a atendre 
amablement els ciutadans, on hi ha una identificació amb els objectius de 
l'organització i un orgull de treballar-hi. 
 
Per a aconseguir fer realitat aquests designis és necessari pensar i actuar en les 
administracions públiques com s'està fent en altres organitzacions: s'han de definir 
amb claredat els objectius que es volen aconseguir, s'ha d'adequar l'estructura de 
l'organització amb les polítiques definides, s'ha de realitzar una política de recursos 
humans que tingui en compte les necessitats i potencialitats del personal que hi 
treballa, s'han de dissenyar les polítiques i els serveis des d'una lògica de màrqueting 
i s'ha de millorar i augmentar la comunicació amb els ciutadans. 
 
Totes aquestes activitats han de dur-se a terme per disposar d'administracions que 
funcionin de forma més eficaç i eficient; però l'element clau pel qual ha de començar 
la reforma de les administracions és per l'organització del govern, ja que sense un 
govern fort i organitzat no es pot emprendre cap acció de canvi ni reforma de 
l'administració. 
 
És habitual al nostre país que no es pensi massa en l'organització del govern 
municipal. Normalment es decideix repartir les diferents competències entre els 
membres de la llista sense dedicar suficient temps a analitzar si aquesta és la forma 
més adequada d'organitzar el govern i si el resultat és el més satisfactori per a les 
persones involucrades. 
 
Aquest fet acostuma a comportar que aviat sorgeixin conflictes en l'equip de govern 
perquè no s'ha donat resposta a les expectatives generals generades. És fàcil que hi 
hagi regidors a desgrat amb les seves responsabilitats, que aquestes no siguin del 
seu grat perquè ells no es consideren competents per dur-les a terme, o perquè 
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requereixen més dedicació de la que poden assumir, o perquè no respecten la seva 
vida privada. La política és massa dura i poc gratificant. 
 
En un equip en aquesta situació, les energies es concentraran a gestionar la crisi 
interna i no a governar la institució, en fer política, en produir resultats. El treball polític 
ocuparà un lloc secundari en les prioritats d'un grup preocupat per solucionar les 
seves diferències internes. 
 
Aquests problemes són molt freqüents al món municipal i potser per aquest motiu 
tenim un dels percentatges més elevats de canvi polític dins de les democràcies 
europees. Existeix entre els polítics la sensació que els ajuntaments no funcionen, 
que ells no poden aconseguir que funcionin i aquesta situació els fa entrar en crisi i 
amb freqüència deixar la política. 
 
Ara bé, la concepció que un ajuntament ha de funcionar, ha d'aconseguir determinats 
resultats de forma eficaç i eficient és relativament nova. Fins a 1979 un ajuntament no 
estava dissenyat per obtenir resultats i, és per això que si es vol convertir a un 
ajuntament en una organització executiva, s'ha de canviar l'organització. I, tal com 
dèiem, per canviar l'organització, hi ha d'haver un govern organitzat i estructurat per 
poder fer-ho. 
 
En tota organització que ha d'aconseguir resultats hi ha d'haver un govern organitzat 
per obtenir-los; i aquesta afirmació també és vàlida per a les administracions 
municipals en les quals el govern el formen els polítics elegits pels ciutadans per 
assumir aquesta tasca. 
 
En primer lloc, el govern d'un ajuntament ha de decidir quina és l'estratègia de la seva 
administració. Ha de decidir quin és la seva missió, quins seran els principals 
objectius a aconseguir, com es concretaran les polítiques, quins recursos es 
necessitaran per dur-les a terme... 
 
Una altra funció de qualsevol govern, i també del govern municipal, és dirigir 
l'organització per complir els objectius previstos amb la màxima eficiència. Ha de 
dirigir el personal de l'administració, millorar el rendiment dels recursos humans, ha 
d'aconseguir, en definitiva, una organització que obtingui els resultats establerts. 
 
El tercer i últim rol del govern d'una organització és mantenir les relacions necessàries 
amb l'entorn. Els polítics han de relacionar-se amb els seus ciutadans, amb els 
destinataris dels seus serveis i polítiques, amb els seus electors, i amb altres 
institucions per aconseguir recursos, lideratge i coordinació. 
 
Aquestes tres funcions són les que han de marcar l'estructuració del govern d'una 
organització. En qualsevol govern hi ha d'haver persones o instruments per definir 
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l'estratègia, per dirigir l'organització i per comunicar-se amb l'entorn. 
 
A continuació es descriuen tres models o formes d'organització del govern local. El 
primer model explica per què els ajuntaments no són executius i quin és la forma de 
govern que tradicionalment ha existit per dirigir aquestes organitzacions 
administratives. El segon i tercer models són la representació esquemàtica de 
sistemes de govern nous que s'han anat produint més recentment al món local i que 
són un intent de dotar els ajuntaments de formes de govern més eficaces i capaces 
de dirigir executivament l'administració cap als objectius establerts. 
 
 
1.2. El model tradicional predemocràtic 
 
El model tradicional predemocràtic era la forma d'organització predominant en els 
ajuntaments dels anys cinquanta i fins a l'última etapa del franquisme. En aquesta 
època, els ajuntaments tenien unes competències i activitats molt reduïdes i no se'ls 
demanava que fossin organitzacions executives, ja que el seu paper fonamental era el 
de policia administrativa realitzant funcions bàsiques de control. La prestació de 
serveis era molt reduïda i no existia la necessitat ni la possibilitat de realitzar 
polítiques. 
 
Els ajuntaments realitzaven control d'obres, donant llicències urbanístiques; control de 
venda d'aliments, controlant els escorxadors. I per realitzar aquestes funcions no es 
requeria una maquinària executiva, era suficient amb disposar d'una burocràcia que 
fes bé les coses, tardés el temps que tardés o costés el que costés. 
 
En aquest context, un ajuntament no necessitava relacionar-se amb els ciutadans, ja 
que aquests eren, d'una banda, un mercat captiu dels pocs serveis que prestava i, 
d'altra banda, no tenia poder d'elecció dels càrrecs públics. Per tant, el govern 
municipal no tenia cap pressió cap a l'executivitat de la seva administració. 
 
Un altre tret característic del model tradicional predemocràtic és que les relacions 
entre els polítics i l'administració són estamentals, és a dir, estan basades en una 
jerarquia que no busca la direcció executiva ni aconseguir resultats sinó l'exercici 
autònom de la funcions de cada nivell. En una jerarquia estamental, cada un dels 
agents pertany a una classe o a estament a causa del seu origen, no per la seva 
relació dins de l'estructura organitzativa. 
 
Els funcionaris són funcionaris perquè han guanyat unes oposicions i, dins dels 
funcionaris, hi ha diferents estaments segons la seva qualificació o segons l'oposició 
aprovada. Ara bé, les diferències entre ells no vénen donades per les seves relacions 
administratives, no són degudes al fet que uns dirigeixen el treball dels altres. 
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En aquest model els interventors i els secretaris eren figures poderoses que basaven 
la seva legitimitat en l'oposició aprovada, en els coneixements que acreditaven i en 
les seves atribucions legals. Encara que eren els màxims funcionaris de 
l'administració, no consideraven que fos la seva obligació dirigir els funcionaris sota 
les seves ordres. La seva funció era assegurar que es complís la legalitat. El 
secretari, com jurista, s'encarrega que totes les activitats s'ajustessin a la llei i, en 
teoria, supervisa, controla no dirigeix els serveis administratius. L'interventor, per la 
seva part, és la persona encarregada de controlar que les despeses s'ajustin a la 
norma i que es gestionin els diners d'acord amb la legalitat. 
 
Els funcionaris basen també la seva pertinença a un estament pel seu origen i no per 
la relació que tinguin amb altres elements de l'organització. El cap de negociat ocupa 
aquesta posició perquè ha aprovat una determinada oposició o bé ha guanyat un 
concurs. Pertany, per tant, a un estament perquè ha realitzat unes activitats prèvies 
que el legitimen per ocupar un determinat lloc. La diferència entre el cap de negociat i 
l'interventor és d'"estatus", però no de subordinació executiva. No existeix una relació 
de jerarquia executiva entre ells: l'interventor "té el dret" en cas de supervisar el treball 
del cap de negociat, però no "té l'obligació" en cap cas de fer-ho. 
 
Amb els polítics també passa el mateix. L'alcalde, que era una altra figura poderosa 
dins de l'ajuntament, era nomenat pel ministre de governació o pel governador civil. 
No havia estat seleccionat per les seves habilitats ni per la seva experiència directiva, 
i ningú no esperava que es dediqués a dirigir l'administració. 
 
Les seves activitats consistien a firmar, presidir els pocs plens que es realitzaven i 
altres actes formals. Quan es necessitava realitzar alguna cosa excepcional, feia una 
"alcaldada", és a dir, aconseguia que l'organització fes el que ell volia violant 
l'estructura i les seves funcions habituals. L'administració feia el que havia de fer i, 
una vegada obtingut el resultat, tot tornava al seu curs. Era la manera d'aconseguir 
una certa executivitat. L'única condició és que només podia fer-se de tant en tant, 
excepcionalment, i per algun motiu justificat. 
 
Els regidors eren elegits mitjançant el sufragi esmentat orgànic: per caps de família, 
per les organitzacions sindicals i cooptats per altres regidors. Tampoc no tenien poder 
per dirigir l'administració. Si volien obtenir resultats havien d'actuar com a influents de 
l'alcalde o de l'administració. L'estructura no els reconeixia cap altra possibilitat. Era 
una estructura frustrant per als regidors que volien realitzacions. 
 
Com es pot veure, hi havia una coherència entre l'organització del govern de 
l'administració i els objectius que aquesta havia de realitzar. Ja que no havien 
d'aconseguir resultats de forma eficient, no era necessari que existís una direcció que 
pressionés a l'organització en aquest sentit. Era suficient que l'administració fos una 
màquina que anava complint les seves funcions. 
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L'origen dels polítics no és l'element principal que explica aquest model, ja que avui 
en dia encara es pot trobar aquesta forma d'organització en molts ajuntaments, petits i 
no tan petits, que tenen poc pressupost i poques pressions per part dels ciutadans 
cap a l'executivitat i amb un equip de govern amb poca dedicació. En una institució 
d'aquestes característiques seria una estructuració de l'organització coherent amb la 
seva pròpia realitat i objectius i no seria necessari ni prudent demanar més 
executivitat a aquesta administració municipal. 

 
 

1.3 El model ministerial 
 
La democràcia i les primeres eleccions municipals de 1979 van produir dos canvis que 
van afectar el model d'organització d'administració local dissenyat en els anys 
cinquanta. El primer canvi és que els ajuntaments comencen a ser administracions 
amb objectius polítics, amb una llarga llista de coses a fer i moltes pressions dels 
ciutadans perquè les facin. En la majoria dels municipis falta de tot: clavegueram, 
zones verdes, escoles, il·luminació, poliesportius... i els ciutadans no solament volen 
que es faci de tot sinó que també reclamen poder participar en la política municipal. 
 
El segon canvi que introdueix la democràcia és que els polítics són elegits pels seus 
ciutadans per complir la llista d'actuacions que prometen en els programes electorals. 
Els polítics ja no es limiten a tenir una funció bàsicament representativa sinó que 
intenten obtenir resultats de la maquinària que hereten, una maquinària pensada i 
acostumada a altres finalitats. 
 
Aquests dos fets, els objectius polítics i l'extracció democràtica dels polítics, 
introdueixen canvis importants en els ajuntaments grans durant la primera legislatura, 
i en la segona es generalitzaran en la majoria dels ajuntaments mitjans. En aquests 
s'adoptarà un model organitzatiu copiat de l'administració de l'Estat, per la qual cosa 
es diu "model ministerial". 
 
El model ministerial, basat en la presència física dels regidors en l'administració, es 
caracteritza perquè es reparteixen les funcions de l'ajuntament per àrees temàtiques 
entre els regidors de l'equip de govern, sense diferències d'"estatus" o jeràrquiques 
entre ells. Cada regidor passa a tenir competència efectiva sobre els funcionaris en 
una àrea temàtica determinada. En aquesta primera fase apareixen els regidors 
d'esports, serveis socials, cultura, sanitat, joventut... amb objectius polítics concrets a 
obtenir sobre aquell tema. 
 
Els regidors, amb ajuda de directius i tècnics que contracten per aconseguir més 
executivitat de l'administració, es convertiran en especialistes del tema. S'espera d'un 
regidor que conegui les necessitats del municipi en relació amb la seva àrea de 
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competència, que sigui la persona encarregada de dissenyar la política que doni 
resposta a aquestes necessitats i, finalment, que dirigeixi la tasca dels funcionaris per 
posar-la en pràctica. 
 
Tot això amb referència a les seves funcions com a responsable d'una àrea. Com a 
membre de l'equip de govern, també s'espera d'ell que prengui part en les decisions 
de govern, la qual cosa implica estar informat i tenir opinió sobre temes que no són de 
la seva especialitat. Habitualment això vol dir assistir a reunions interminables on 
algun o tots els regidors exposen el seu tema i, després d'una explicació llarga i 
tècnica, demanen als altres membres de l'equip el seu suport. La resposta més 
comuna és una acceptació passiva que no compromet a res, perquè ningú se sent 
implicat en el tema o decisió sobre el qual no té suficient informació ni temps per 
reflexionar. Per al regidor que ha aportat el tema és frustrant: se sent sol i poc 
recolzat. Per als altres regidors ha estat una més de les interminables reunions 
d'equip que no se sap per a què serveixen. 
 
Els polítics, per aconseguir els seus objectius, van haver d'introduir canvis en 
l'estructura burocràtica. Per una part, i com ja hem comentat, van contractar directius i 
tècnics, persones que ja no basen la seva relació amb l'administració en el seu origen 
sinó que han estat contractats per les seves capacitats directives i per obtenir 
resultats. Són professionals contractats i, per tant, estan legitimats per dirigir i 
supervisar el treball d'altres persones de l'organització. Són professionals als que es 
demana resultats. 
 
Un altre canvi que es produirà en alguns ajuntaments serà la pèrdua de poder del 
secretari i de l'interventor que, en molts casos, eren verdaders frens als intents de 
modernitzar l'administració. Aquests dos màxims funcionaris van haver d'optar per 
reconvertir-se en directius municipals o bé per assumir una disminució important del 
seu poder. 
 
Els polítics, gràcies a la seva perseverança i dedicació, van aconseguir certes 
modernitzacions de l'administració, però aviat van començar a aparèixer altres 
conseqüències. 
 
En primer lloc, es van trobar amb el problema d'aconseguir regidors especialistes en 
els diversos temes que ha d'afrontar un ajuntament. El President del Govern de l'Estat 
pot elegir com  a ministres entre tota la població del país, no té l'obligació d'escollir 
entre una llista reduïda de persones que han guanyat unes eleccions. En canvi, el 
govern municipal ha d'estar compost per persones que formen part d'una llista 
electoral en la qual figuren per diversos motius i no només per la seva competència 
sobre algun tema determinat. 
 
El problema es fa més greu quan no solament s'espera d'un regidor que sigui expert 
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en el tema sinó que també ha de tenir habilitats per relacionar-se amb els ciutadans, 
ja que han d'interaccionar molt amb els segments que afecten a la seva àrea, i a més 
ha de tenir habilitats directives per dirigir als funcionaris o als directius subordinats. 
Trobar especialistes amb un perfil tan exigent és realment difícil. 
 
Un altre problema que apareix gairebé tot seguit són les tensions que es produeixen 
amb el repartiment de les àrees de competència. És pràcticament impossible realitzar 
una distribució que s'ajusti a les habilitats i coneixements de cada un dels regidors i 
que satisfaci tothom. Habitualment es considera que hi ha àrees de primera, les que 
tenen veritablement un pes polític o un pressupost elevat, i àrees de segona, 
destinades als regidors menys importants. Les primeres solen ser les de caràcter 
econòmic o les d'urbanisme i obres. Les segones solen incloure les de caràcter social 
i cultural. 
 
Com a conseqüència d'aquestes tensions, pel fet que els regidors han de centrar-se 
en obtenir resultats en la seva àrea i ja que no hi sol haver una planificació global de 
la tasca política de l'ajuntament, es perd bastant el sentit d'equip. Cada regidor lluita 
per aconseguir més recursos per a la seva àrea sense tenir en compte les necessitats 
de les altres, ja que no existeix una planificació global d'aquestes necessitats. De fet, 
qui aconsegueix més recursos és qui sap negociar o pactar millor, no qui més els 
necessita. Aquesta pèrdua de visió global pot portar que els regidors tinguin 
coneixement de les actuacions d'altres membres de l'equip de govern a través dels 
mitjans de comunicació. 
 
La distribució de competències per àrees també pot comportar que els regidors es 
converteixin en defensors dels interessos dels "clients" de la seva àrea, en portaveus 
dels "clients" en l'equip de govern, en lloc de ser els portaveus del govern entre els 
ciutadans, ja que els seus contactes amb aquests es limiten a aquell sector afectat per 
la seva política i dels que recull les seves crítiques, queixes, reclamacions... 
 
Com es pot veure, el model ministerial fins i tot oferint bastants línies de progrés amb 
relació al model tradicional predemocràtic, encara presenta grans inconvenients i per 
aquesta raó alguns ajuntaments van evolucionar cap al següent model: el model 
jerarquitzat. 
 
 
1.4. El model jerarquitzat 
 
La característica bàsica del model jerarquitzat és que introdueix una jerarquia entre 
els regidors de l'equip de govern, creant la figura del tinent d'alcalde amb autoritat 
sobre els altres regidors del mateix equip. Aquest tipus de tinent d'alcalde, 
normalment dos o tres en l'ajuntament, són regidors poderosos, més experts i més 
potents, que coordinen i dirigeixen la resta de regidors i els directors tècnics. 



9 

 

 
Aquesta figura es va crear per dotar a l'organització de més executivitat i des d'aquest 
punt de vista és millor que els anteriors models, ja que es concentren les relacions 
amb l'administració en un nombre reduït de persones, evitant que dotze regidors 
tinguin competències directes sobre els funcionaris; d'aquesta manera s'aconsegueix 
ser més executiu. 
 
Ara bé, no s'avança massa quant al tema de la reflexió d'equip, ja que aquest model 
continua basant-se en el repartiment del govern per àrees temàtiques, sense que hi 
hagi un actuació en funció d'objectius i prioritats establerts més globalment. Les àrees 
més importants de l'ajuntament s'encarreguen als tinents d'alcalde i els altres regidors 
tenen competències sectorials molt reduïdes i passen a estar sota la direcció dels 
tinents d'alcalde. 
 
El primer problema que comporta aquest repartiment és que crea regidors de primera 
i de segona, amb les consegüents tensions i descontents. Els regidors de primera, els 
tinents d'alcalde són els que porten la gestió del dia a dia de l'ajuntament, i els 
regidors de segona queden una mica fora de joc, en una posició una mica ambigua 
amb l'administració, més d'influència que d'una altra cosa. Els directors o tècnics que 
havien aparegut en el segon model es consoliden i fins i tot augmenta la seva 
importància, ja que és amb ells amb els quals treballa i delega el tinent d'alcalde. 
Aquest fet augmenta l'executivitat però també les tensions per la distribució de poder. 
 
Un segon problema que apareix és que ningú no assumeix les relacions amb els 
ciutadans. Els tinents d'alcalde estan massa centrats en les seves relacions amb 
l'administració per aconseguir resultats; i els regidors que no tenen competències no 
se senten legitimats per parlar amb els ciutadans. Creuen que, si no tenen poder de 
decisió, no poden comprometre's a res i, per tant, és millor no relacionar-se amb els 
ciutadans, que sempre demanen compromisos. 
 
Aquest model que ja és de per si inestable entra en crisi quan els ajuntaments es 
troben que han cobert les grans necessitats de la població, té un important 
endeutament i un gran dèficit i ja no és evident quina és la pròxima tasca política que 
és possible fer amb els recursos que es tenen. 
 
Fins a aquest moment els polítics actuaven com si la seva tasca fos realitzar el treball 
executiu i eren poc conscients de la importància de realitzar altres funcions més 
polítiques com prendre decisions sobre les grans prioritats i relacionar-se amb els 
ciutadans. Ara s'ha de pensar i decidir quins són les pròximes prioritats i s'han 
d'augmentar les relacions amb els ciutadans per conèixer quines són les seves 
necessitats i demandes, per poder comunicar quines són les polítiques que vol 
realitzar el govern per aconseguir el seu suport en la política municipal. Aquestes són 
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les assignatures pendents de la majoria d'ajuntaments del nostre país i haurien de ser 
la base de l'organització dels nous equips de govern. 

 
 
2. LES VARIABLES CLAU PER A UN MÈTODE RACIONAL D'ORGANITZACIÓ DEL 

GOVERN 
 
Una bona organització del govern municipal no s'aconsegueix aplicant simplement 
una idea genial. És un tema complex. A continuació l'exposarem detingudament, 
examinant cada una de les seves variables. 
 
2.1. L'equip polític 
 
Per organitzar el govern d'un ajuntament, la primera variable que s'ha de tenir en 
compte són les persones que el componen, és el que anomenem la coalició de 
govern. La característica bàsica d'una coalició és que sigui un acord entre diverses 
parts. La coalició de govern és un acord entre persones, ja sigui entre persones del 
mateix partit (coalició interna) o entre persones de diversos partits (coalició externa). 
En aquest apartat posarem l'èmfasi en el fet que les coalicions són sempre de 
persones, perquè l'organització del govern ha de ser sensible a les necessitats i 
característiques de les persones que formen part de l'equip com a primera condició 
per assegurar la seva viabilitat. 
 
Una altra característica d'una coalició és que té una finalitat, uns objectius. Les 
diferents parts arriben a acords per aconseguir resultats, per fer coses concretes. Les 
finalitats de la coalició de govern són tres: 
 
actuar en política, és a dir, decidir què s'ha de fer; 
 
exercir el poder, convèncer els altres del que s'ha de fer; 
 
exercir el govern d'una institució, fer que s'executi el que s'ha decidit fer. 
 
Al voltant d'aquestes finalitats es constitueix un grup de persones que també 
compleixen una altra característica essencial en una coalició, l'estabilitat de l'acord en 
el temps. 
 
Aquesta definició de l'equip de govern com una coalició implica que el govern ha de 
decidir quina serà la seva política, quines seran les seves actuacions i quins objectius 
hauran d'aconseguir en el període de temps que inclogui la coalició perquè només si 
són clars aquests objectius de govern es pot realitzar un acord entre persones per 
dur-los a terme. Només d'aquesta manera es pot dotar, en definitiva, de contingut a 
aquesta coalició. 
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Habitualment es considera que aquestes qüestions estan ja explicitades perquè 
existeix un programa electoral en el qual es parla d'objectius polítics. Però el 
programa electoral ha estat elaborat amb una altra lògica, és un instrument per 
aconseguir els vots dels electors i no per ajudar l'equip de govern a definir la seva 
política municipal. Per això és necessari tornar a reflexionar sobre el programa 
electoral per a, a partir d'aquest, elaborar un programa d'actuació municipal en el qual 
s'expressin els objectius de la coalició. 
 
També es considera que en les coalicions internes no és necessari realitzar aquest 
exercici de reflexió i acord perquè, tractant-se de persones del mateix partit, se 
suposa una afinitat total en la definició de la tasca política. Però de seguida es 
descobreix que aquesta afinitat no és tan gran com seria de desitjar i comencen a 
produir-se tensions, baixes i fins i tot en alguns casos canvis de partit dels regidors. 
 
El mètode d'organització de govern que proposem intenta precisament minimitzar les 
tensions que inevitablement es produeixen quan s'ha d'establir acords estables entre 
persones, i considera que la millor manera d'aconseguir-ho és explicitant i formalitzant 
el contingut dels acords i respectant les següents regles: 
 
Regla 1. Delimitar l'àmbit de la coalició 
 
Per una part, s'han de delimitar les persones que afecten a la coalició, qui forma part 
de la coalició i qui queda al marge, i el terme del seu compromís. Ha de quedar 
explícit si l'acord és per a tota la legislatura, per a mig mandat o per al temps estipulat. 
 
D'altra banda, s'han de delimitar els temes que formen part de la coalició aquells en 
els quals hi ha una postura comuna i els temes exclosos aquells sobre els quals la 
coalició no es posicionarà, i cada persona o grup tindrà dret a mantenir la seva pròpia 
posició. 
 
Finalment, s'han de delimitar les regles de decisió de la coalició, quin sistema o 
sistemes s'utilitzaran per prendre decisions i a quins temes afectaran. Es pot arribar a 
l'acord que alguns temes es decidiran per majoria absoluta; altres, per unanimitat o 
per majoria simple; en cada cas pel sistema que es consideri més convenient. 
 
Regla 2. Establir els mecanismes de gestió dels conflictes 
 
En una coalició s'ha de preveure amb antelació que hi haurà conflictes i que han 
d'establir-se les formes com es gestionaran i resoldran. 
 
Hauria d'existir el rol de moderador de la coalició, una persona encarregada de tractar 
els conflictes. Aquesta funció l'exerceix normalment l'alcalde però també es podria 
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designar qualsevol altra persona. És necessari que sigui algú que sàpiga escoltar i 
negociar, que sigui tolerant, obert i respectat pels altres. 
 
També haurien d'establir-se regles molt explícites per tractar les diferències, és a dir, 
establir els mecanismes que s'utilitzaran quan no hi hagi acord entre les parts de la 
coalició. 
 
I, finalment, s'hauria d'establir un sistema disciplinari per a les persones que no 
respectin les regles de la coalició. 
 
Regla 3. Definir l'estructura de la coalició 
 
En tota coalició s'ha de definir quin serà el lideratge o cadena de lideratge de manera 
que la distribució del poder dins de la coalició generi els mínims conflictes. 
 
Per dotar a la coalició de més estabilitat s'haurien de fer proliferar les relacions entre 
les persones que la componen, establint tasques col·lectives i creant grups o 
estructures que fomentin les relacions tant formals com informals entre els seus 
membres. 
 
Paral·lelament s'han de definir i assignar les tasques individuals assegurant la màxima 
equitat entre les contribucions de les persones en la tasca de la coalició i les seves 
retribucions. 
 
Per assignar tasques individuals s'haurien de tenir en compte no solament les 
preferències de les persones sinó també el seu perfil individual per aconseguir una 
adequació entre les seves habilitats personals i els resultats a obtenir. Una altra 
adequació que s'hauria de tenir present és la vida professional i familiar de les 
persones i la seva dedicació política. És normal en la política que es demani una 
dedicació total i absoluta que, amb el temps, crea un desgast important i que no 
sempre és necessària. En el moment de formalitzar les contribucions de les persones 
s'haurà de fixar una dedicació que sigui la més satisfactòria per a tots i cada un. 
 
En definitiva, s'ha de regular en detall el compromís que adquireix cada persona: quin 
treball realitzarà, quins objectius ha d'aconseguir, com s'avaluarà la seva actuació, 
quines conseqüències tindrà el seu incompliment... per a que quedin clars per a tots 
els compromisos que comporta formar part de l'equip de govern i què s'espera de 
cada un. 
 
Les retribucions són un tema oblidat amb freqüència i gairebé està assumit que la 
tasca política està mal retribuïda. Tothom parla de la necessitat de millorar aquest 
aspecte, però és difícil que es pensi en altres retribucions que les econòmiques. La 
tasca política ha d'estar ben retribuïda econòmicament, però per a un polític poden 
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ser tant o més gratificants les retribucions en termes d'"estatus" i de carrera política 
com les merament econòmiques. 
 
 
2.2. El designi polític 
 
El designi polític és l'especificació dels objectius que es volen aconseguir al costat de 
les accions que permetran aconseguir-los. Com s'ha comentat anteriorment en parlar 
dels models organitzatius, durant els primers anys de la democràcia els designis 
polítics eren clars, consistien en la llarga llista de coses que faltaven en els municipis, 
i la preocupació del govern només era aconseguir que la maquinària burocràtica els 
realitzés. 
 
Avui en dia la situació ha canviat. La llarga llista de coses s'ha acabat i els designis 
polítics ja no són evidents. S'ha de reflexionar i decidir quines polítiques realitzarà el 
govern i quins objectius es proposarà obtenir. 
 
Existeixen dues formes o sistemes que un govern municipal decideixi sobre aquesta 
matèria, i que afecten la seva estructura organitzativa. Segons s'esculli un o un altre 
sistema, l'organització de govern s'haurà d'estructurar de forma diferent per actuar 
amb coherència. 
 
El govern municipal pot decidir que les seves realitzacions seran el que demanin els 
ciutadans. Aquest sistema de decisió es denomina "responsivitat" i del govern que 
l'utilitza, "responsiu". La reponsivitat consisteix a realitzar aquelles actuacions que 
donen resposta a les demandes més sentides i que compten amb el suport de més 
persones de la nostra majoria social. És ser sensible i satisfer les demandes dels 
ciutadans. 
 
Per a poder actuar responsivament, un govern ha d'organitzar-se per captar les 
demandes. Ha d'estar atent al que demanen els ciutadans, ha d'interaccionar 
constantment amb ells i ha de dotar-se d'instruments per poder conèixer les 
demandes, valorar-les, i prioritzar-les. La primera tasca política consisteix, així doncs, 
a escoltar els ciutadans. 
 
Els problemes d'aquest sistema de decisió són principalment dos: 
 
a) Identificar segments demandants 
 
Un govern que actuï responsivament ha de poder identificar qui realitza les 
demandes. Un problema habitual per als governs municipals és que els demandants 
són un grup reduït de persones que no se sap amb precisió qui representen. Quan un 
grup de veïns demana un poliesportiu és difícil saber si aquest grup representa a cent 
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persones o a mil, a quin grup de la població pertanyen, quina és la seva voluntat de 
pràctica d'esport... 
 
Si es volen decidir els designis polítics responsivament, s'ha de poder identificar qui 
realitza les demandes per poder avaluar el que representen, decidir a qui es donarà 
resposta i posteriorment valorar el seu impacte entre la població. 
 
b) Diferenciar entre demandes i necessitats 
 
No sempre una demanda respon a una necessitat, o una necessitat es tradueix en 
una demanda. Per exemple, els ciutadans poden demanar un poliesportiu, però el fet 
que ho demanin no implica que sigui una necessitat de la població. Un equip de 
govern que actua responsivament farà el poliesportiu si la demanda és prou 
significativa; pot passar que, al poc temps de ser inaugurat, el poliesportiu sigui buit. 
 
També pot passar que els ciutadans no demanin el que realment necessiten. Les 
demandes dels ciutadans solen ser sobre problemes immediats o de coses materials 
o molt visibles, però és difícil que demanin, per exemple, que es millorin el 
clavegueram o accions per combatre el fracàs escolar. 
 
El lideratge responsiu és el que dóna resposta a les demandes sense interrogar-se 
sobre les necessitats de la població. Aquest és el criteri de decisió sobre la tasca 
política. Si el criteri de decisió són les necessitats del municipi, l'equip de govern està 
actuant de forma estratègica. 
 
El lideratge estratègic és la sistema de decisió que parteix d'aquesta anàlisi de les 
necessitats del municipi. L'equip de govern reflexiona i decideix quin ha de ser el futur 
del municipi i estableix, a partir d'aquesta reflexió, les actuacions necessàries per 
aconseguir-ho. Un equip de govern que actua segons aquest sistema només 
realitzarà un poliesportiu si creu que és necessari per al futur del municipi, 
independentment que els veïns el reclamin o no. 
 
Un equip de govern que vol actuar estratègicament s'ha d'organitzar i dotar 
d'instruments que li permetin aquesta reflexió de futur, que ha de ser constant en el 
temps, i ha de promoure la coalició amb els principals agents en el municipi per 
convèncer-los i implicar-los en la seva política. 
 
En segon lloc, ha de ser coherent amb les decisions adoptades. Ha de realitzar les 
actuacions necessàries per aconseguir els seus objectius encara que no coincideixin 
amb les demandes dels seus electors. La principal dificultat d'aquest model potser és 
aquesta, la dificultat d'explicar i convèncer els ciutadans de les decisions i actuacions 
municipals. Explicar per què no es realitza el poliesportiu i, en canvi, es dediquen els 
recursos a altres qüestions que ells no creuen que són tan importants, explicar el cost 
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que tenen les decisions adoptades. 
 
L'organització del govern ha de preveure la necessitat de relacionar-se amb els 
ciutadans no només per captar les seves demandes, sinó per comunicar els objectius 
i actuacions del govern, per aconseguir el suport a la seva política, i ha de dedicar les 
persones més capacitades a aquesta tasca. També ha de relacionar-se amb altres 
institucions i agents tant del municipi com a supramunicipals per aconseguir suport i 
participació. 
 
La temptació més usual dels equips de govern és intentar decidir els designis polítics 
a través dels dos sistemes. Primer es fa una reflexió estratègica en la qual 
s'incorporen les principals demandes dels ciutadans i al llarg del temps s'incorporen 
altres demandes. Finalment, del pla estratègic, es du a terme el que ofereix menys 
resistència entre la població, la qual cosa s'ajusta més a la voluntat de l'administració 
o al designi polític d'un regidor especialment interessat en el tema. 
 
Aquest sistema no funciona, perquè no aconsegueix donar resposta a les demandes 
dels ciutadans, ja que el govern no s'ha organitzat per poder conèixer-les, valorar i 
prioritzar ni aconsegueix realitzar els designis estratègics ja que els recursos humans i 
estratègics es dispersen en una diversitat d'actuacions que poden arribar a ser fins i 
tot contradictòries. 
 
És necessari optar entre un sistema o un altre, i organitzar el govern de forma 
coherent per posar-lo en pràctica. O bé, si es volen combinar els dos sistemes, s'han 
de construir els dos íntegrament i establir a més un sistema de decisió que prioritzi els 
objectius. Aquesta última opció és molt complexa perquè és molt ambiciosa. 

 
 

2.3 L'estructura de la població 
 
L'estructura de la població és una altra variable que s'hauria de tenir en compte en 
l'organització d'equips de govern. Al món municipal ja hi ha intents de tenir-la present; 
així és habitual que hi hagi un regidor de joventut o, en municipis majors, regidors de 
barri o de districte, però aquests són considerats regidors de segona, amb funcions 
poc especificades i de poc nivell polític. 
 
Perquè l'estructura de la població sigui present en l'organització d'un govern, s'ha 
d'aplicar coherentment amb l'estructura del municipi, i sobretot s'ha de donar a les 
persones encarregades d'assumir aquestes funcions l'"estatus" i competències 
necessaris per dur-les a terme. No es pot crear un regidor de barri que no tingui 
competències, que no pugui donar resposta a les preguntes dels veïns perquè no sap 
ni el que fan els altres regidors del seu equip de govern; i no pot ser que no sigui 
ningú dins de l'ajuntament. En aquestes condicions ningú no voldrà ser regidor de 
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barri o bé cap regidor de barri no realitzarà les seves funcions. 
 
Hi ha dues maneres d'incorporar l'estructura de la població a l'organització del govern, 
segons l'estructura territorial o l'estructura sociològica; i el fet que se n'elegeixi una o 
una altra dependrà de la realitat del municipi i del pes que tinguin aquestes variables 
com a criteri de decisió i de disseny de polítiques. 
 
En municipis grans o amb nuclis de població dispersos pot ser convenient tenir en 
compte la variable desagregació territorial. Es poden crear, com s'ha comentat, 
regidors de barri, de districte o de nuclis de població amb una certa entitat pròpia. 
Aquests regidors tenen que ser els representants de l'equip del govern al territori, són 
els "alcaldes del seu territori". 
 
Les funcions bàsiques que s'haurien de complir serien les de captar les demandes 
dels veïns de la zona, comunicar les polítiques i actuacions de l'equip de govern a 
aquests veïns, realitzar funcions de representació i ser el mitjancer entre aquests 
veïns i l'ajuntament. 
 
Per poder realitzar aquestes funcions se'ls ha de donar l'"estatus" necessari i establir 
quins seran les relacions i competències entre ells i les persones encarregades de 
temes sectorials que afectin el territori: obres, manteniment, cultura, esports... 
 
El fet que les competències estiguin mal delimitades o a les mans de regidors amb 
àrea ha estat un dels factors que ha fet fracassar aquestes figures. Una alternativa 
podria ser que les decisions més rellevants siguin preses de forma col·lectiva, per 
l'equip de govern o pels regidors afectats, i en les altres decisions que estiguessin 
clarament delimitades les competències respectives. 
 
No sempre la variable territorial és la més significativa en un municipi. L'estructura de 
la població pot estar més en funció d'altres variables, com l'origen de la població, 
l'edat, l'estructura socioprofessional, variables a què podíem dir sociològiques. 
Descobrir les variables clau que expliquin i segmentin la nostra població és el primer 
pas per a després poder incorporar-les en l'organització del govern. 
 
Per exemple, en un municipi on hi ha una gran immigració, potser aquesta serà una 
variable clau, ja que ens segmentarà a la població en grups diferents segons el seu 
origen i ens permetrà explicar les seves diferències. Així, tindríem aquesta població 
divideixi en segments d'immigrants i nadius. Si analitzéssim i en segmentéssim més, 
potser trobaríem que entre els immigrants hi ha grans diferències segons l'època o 
l'origen de la immigració, o bé que entre els nadius podríem trobar diferències segons 
l'origen dels seus pares. En qualsevol cas, es tractaria de descobrir quins són els 
elements que ens permeten descobrir i comprendre millor la nostra població. 
 



17 

 

En un altre municipi una de les variants més rellevants podria es la socioprofessional. 
Podrien existir col·lectius diferents segons la seva ocupació professional i que 
tinguessin una certa homogeneïtat quant a les seves característiques sociològiques. 
Aquests col·lectius, per ser considerats com a segments, haurien de tenir 
problemàtiques similars que requerissin un tracte diferenciat per part de l'ajuntament. 
 
Per exemple, un comerciant té unes característiques, una cultura i unes necessitats 
habitualment molt diferents de les d'obrers, agricultors, industrials o altres col·lectius. 
Si un ajuntament vol realitzar polítiques diferents per a aquests col·lectius hauria de 
tenir presents aquestes diferències. 
 
El següent pas seria incorporar l'organització de l'equip de govern els resultats de la 
segmentació sociològica. Es podria dissenyar un equip de govern on hi haguessin 
regidors encarregats de segments concrets, dels segments més rellevants i als quals 
l'ajuntament volgués dirigir-se de forma específica. Les competències d'aquests 
regidors variarien en funció de l'estructura global de l'equip, però haurien de ser, com 
en el cas anterior, els representants del govern davant aquests segments i els 
encarregats de captar les seves necessitats o demandes. 
 
La variable sociològica que més s'ha incorporat a l'organització del govern municipal 
ha estat l'edat. No és estrany que existeixin regidors de joventut; i la tercera edat 
també és un col·lectiu que per les seves característiques forma un grup homogeni que 
requereix polítiques específiques. 
 
L'edat és un criteri de segmentació tan vàlid com qualsevol altre si s'adapta a 
l'estructura del municipi, però s'ha de tenir presenti que les persones que el 
componen i, per tant, les seves característiques i necessitats canvien amb el temps. 
Els joves d'avui en dia són diferents dels de fa deu anys i les polítiques que s'han de 
fer per a ells també ho seran segurament. Els polítics encarregats d'aquests 
col·lectius han de fer l'esforç de revisar constantment les seves creences i idees sobre 
com són aquestes persones, per no quedar-se desfasats en el coneixement d'aquesta 
realitat. 
 
 
2.4. La definició de la política 
 
Cada dia hi ha més equips de govern que es plantegen la necessitat d'actuar 
estratègicament, que creuen que la seva institució no ha d'actuar de forma responsiva 
donant resposta a les demandes dels ciutadans, sinó que ha de promoure amb la 
seva actuació el progrés econòmic i social del municipi. Equips polítics que tinguin 
aquesta necessitat han de definir la seva política i sobretot han de dedicar persones i 
recursos a aquesta funció. 
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La planificació estratègica és un mètode que permet a una institució establir quina 
serà la seva missió i, a través d'un pla estratègic, definir quines estratègies i objectius 
realitzarà per aconseguir-la. La missió és l'enunciat radical del que es vol que sigui el 
futur del municipi i ha de ser l'eix vertebrador de la seva política. Les estratègies són 
els grans camps on se centraran els esforços municipals, són les actuacions que 
permetran complir la missió. 
 
L'avantatge d'utilitzar aquesta metodologia és que permet realitzar una definició 
radical, global i estructurada de la política municipal. Ser radical vol dir voler 
concentrar els esforços en els punts de màxim impacte, realitzar les actuacions que 
contribueixen més al compliment del pla. La definició global implica tenir en compte 
totes les variables significatives tant del municipi com del seu entorn, i definir accions 
que respectin aquesta informació. L'estructura és el que permet dissenyar estratègies 
i polítiques coherents amb la missió i avaluar la influència de les actuacions 
realitzades. 
 
Ja que el futur d'un municipi no depèn de la voluntat i acció d'una sola institució, els 
equips de govern amb voluntat estratègica hauran d'implicar i coaligarse amb els 
agents i institucions rellevants en la realitat del municipi. Hauran d'explicar el pla 
estratègic, aconseguir que es recolzi la definició de missió, aconseguir el consens 
necessari per dur-lo a terme, i fer propostes d'acció per a aquestes institucions i 
agents que possibilitin fer realitat el futur proposat. 
 
La metodologia de planificació estratègica també implica que ha d'existir una funció 
d'avaluació i de redisseny constant. Per una part, s'han d'avaluar els resultats de les 
polítiques i de les actuacions municipals, i la incidència d'aquestes en el progrés de la 
missió. D'altra banda, s'han de tenir presents i avaluar les turbulències de l'entorn i el 
seu impacte sobre la realitat municipal. Un pla estratègic ha de permetre incorporar 
els canvis produïts en l'entorn i que afectin el seu desenvolupament, fent els 
redissenys que siguin necessaris per a la seva adequació a la nova realitat. 
 
Per tant, aquesta variable de definició de la tasca política comporta que, en 
l'organització del govern, persones d'alt nivell es dediquin a la reflexió i a la vigilància 
estratègica, és a dir, que estiguin atentes a les oportunitats i amenaces de l'entorn, i 
les tradueixin en estímuls per a l'actuació municipal. 
 
També hi ha d'haver recursos dedicats a dirigir o a realitzar les funcions tècniques de 
la planificació: anàlisi de les oportunitats i amenaces detectades, definició de la 
missió, dissenys d'estratègies i polítiques coherents amb aquesta missió, avaluació 
estratègica dels avenços en el compliment del pla, redissenys necessaris... 
 
Finalment, hi ha d'haver regidors encarregats de relacionar-se amb els ciutadans i 
d'aconseguir la coalició amb els agents i institucions de l'entorn. Aquestes dues 



19 

 

funcions s'explicaran més en detall en els punts següents. 
 
 
2.5. Les relacions amb els ciutadans 
 
Les relacions amb els ciutadans estan adquirint cada dia més importància dins de les 
tasques polítiques del govern municipal. Es diu que els ciutadans han de ser el punt 
de partida per a l'actuació del govern i que s'ha de governar donant resposta a les 
seves necessitats. En els punts anteriors s'ha parlat repetidament d'aquesta qüestió. 
Ara sistematitzarem i ampliarem els conceptes utilitzats. 
 
Els ciutadans són els que elegeixen el govern municipal i és en aquest sentit que s'ha 
d'entendre l'afirmació que són el punt de partida del govern. Els electors, un segment 
dels ciutadans, escullen a les urnes els seus representants en funció d'un líder, d'unes 
sigles polítiques, d'un programa electoral. I els polítics han d'entrar en relació amb 
aquests ciutadans per ser elegits i poder governar. Des d'aquest punt de vista, es pot 
analitzar la relació que s'estableix entre ambdós com una relació de màrqueting. Hi ha 
dues parts interessades (polítics i electors) en mantenir una relació d'intercanvi. El 
polític demana vots i, a canvi, ofereix la possibilitat de governar, de realitzar 
actuacions que interessin als electors. Aquests, a canvi dels seus vots, reclamaran un 
govern que els satisfaci. 
 
Tota relació de màrqueting requereix establir relacions entre les parts i en aquest 
procés és essencial la comunicació. Per aconseguir ser elegit, s'ha de comunicar 
unes determinades idees, valors, programa; per conèixer les necessitats i les 
demandes dels ciutadans s'ha d'entrar en comunicació amb ells. Els ciutadans són, 
en llenguatge de màrqueting, el nostre mercat destinatari. 
 
Però els ciutadans no són un conjunt de persones indiferenciades, un únic mercat 
amb què mantenir relacions. El govern municipal ha de tenir en compte diversos 
segments de mercat que són en part coincidents però que, per les seves peculiars 
característiques, marcaran una relació diferenciada. Existeixen els ciutadans, el 
conjunt de persones que viuen en un municipi i dels quals l'equip de govern és el líder 
social; existeixen els electors, les persones amb dret a votar i als que els polítics han 
de convèncer de la seva opció; existeixen els contribuents, les persones que paguen 
impostos i reclamen compensacions a la seva contribució econòmica; també 
existeixen els usuaris dels serveis i productes municipals involucrats en la seva 
prestació...; existeixen, en definitiva, diversos col·lectius que han de ser tractats com a 
mercats diferents. 
 
Per tant, la primera tasca a realitzar és segmentar la població segons els diferents 
conjunts de destinataris amb els quals s'ha de mantenir la relació, i estudiar quina és 
la millor manera de comunicar-s'hi: conèixer qui són, com són, on viuen, quins hàbits 
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de consum d'informació tenen, quina imatge tenen de les qüestions a comunicar, de 
les persones que volen relacionar-s'hi... 
 
La segona tasca és dissenyar el contingut d'aquesta relació, analitzar què 
s'intercanvia i quin cost representa per a ambdues parts, perquè només si el cost és 
equilibrat serà possible l'intercanvi. Segons el contingut de la relació es poden 
diferenciar els següents tipus de relació entre els ciutadans: 
 
a) Per comunicar els objectius i la missió del govern municipal 
 
L'equip de govern ha de comunicar als diferents segments de mercat quina serà la 
seva missió i quins són els objectius que pretén obtenir. Ha d'explicar quin futur del 
municipi té com a referència i a través de quines estratègies es podrà aconseguir per 
implicar-los en la seva consecució. Aquesta comunicació haurà de tenir com a punt de 
partida els interessos dels diferents segments i els possibles costos o repercussions, 
tant negatius com positius, que pugui comportar el compliment de la missió. 
 
b) Per comunicar les idees i valors que es volen fomentar 
 
El lideratge social s'adquireix sobretot a través del suport dels ciutadans a les idees i 
valors que sosté un equip de govern. Per tant, una part de la comunicació municipal 
ha de ser fer explícits i transmetre quins són aquests valors i idees, que determinaran 
en última instància que es realitzin certes actuacions polítiques i no d'altres. 
 
c) Per comunicar les polítiques 
 
Els governs han d'explicar als ciutadans què estan realitzant, i no només ha de fer-se 
al final del mandat quan es vol aconseguir el vot dels ciutadans. Un govern hauria 
d'explicar durant tota la legislatura quines actuacions realitza i per què, amb quins 
objectius, com contribueix a la realització de la missió, quins valors fomenten per 
aconseguir suport i, per tant, legitimació a la seva actuació i també per retre comptes 
als electors. 
 
d) Per comunicar els serveis públics 
 
Una preocupació cada dia més estesa entre els governs locals és la de rendibilitzar 
els seus serveis públics aconseguint la màxima eficiència. Un dels punts clau per 
aconseguir-ho és partir en la seva prestació de les necessitats i característiques dels 
usuaris i dissenyar uns serveis adequats a aquesta demanda . 
 
e) Per comunicar les persones 
 
Els polítics són líders socials del municipi i, en aquest sentit, les seves persones tenen 
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una dimensió pública. L'alcalde o els regidors representen un determinat rol que 
afecta la imatge que els ciutadans tinguin de les institucions i partits que simbolitzin. 
La comunicació de les persones consisteix a ser conscients d'aquest fenomen i 
intentar comunicar uns valors i idees adequats a la imatge que es vol transmetre. 
 
f) Comunicació electoral 
 
L'aspecte diferencial de la comunicació electoral és la seva intencionalitat i, en aquest 
sentit, podem definir-la com a aquella realitzada a fi d'aconseguir vots dels seus 
destinataris. Per aconseguir-ho, s'utilitzaran les altres estratègies comentades: la 
comunicació d'objectius, de polítiques, d'idees, de valors i de persones. Seria 
convenient que aquesta comunicació electoral es reduís a moments preelectorals i 
electorals i que durant la resta de la legislatura es mantinguessin altres tipus de 
relacions amb els ciutadans. 
 
Una vegada elaborat el contingut de la relació que es vol mantenir amb els ciutadans, 
s'ha d'escollir quins canals s'utilitzaran per relacionar-se. És imprescindible usar els 
que permetin accedir millor al segment desitjat. Per exemple, si volem dirigir-nos a un 
segment que sabem que escolta la ràdio, aquesta pot ser un bon canal de 
comunicació. En aquest mateix cas pot ser ineficaç utilitzar la premsa o la 
comunicació escrita si els destinataris no tenen l'hàbit de la lectura. 
 
Un altre criteri per usar-ne un o un altre canal és l'objectiu que es vol aconseguir, ja 
que hi ha canals més adequats que altres segons aquest paràmetre. Per exemple, si 
l'equip de govern vol convèncer els ciutadans de la bondat d'una política serà millor 
utilitzar mitjans aliens a l'ajuntament que donin una imatge d'objectivitat i que siguin 
terceres persones (periodistes, experts...) els qui ho expliquin. Si, en canvi, es vol 
comunicar que s'ha fet una política o explicar un servei no és necessari aconseguir 
aquesta objectivitat, i pot ser el mateix polític que ho expliqui, i es poden utilitzar els 
mitjans de comunicació propis, si són un bon canal, o bé la publicitat. Les campanyes 
institucionals són un exemple de com el govern de la institució usa la publicitat per 
comunicar polítiques, serveis o fomentar valors. 
 
Existeixen altres canals menys freqüents que els mitjans de comunicació o la 
publicitat per relacionar-se amb els ciutadans. La litúrgia, el cerimonial, un aspecte 
molt descuidat al nostre país, pot ser una bona forma de transmetre valors igual que 
l'educació cívica i l'emulació social, que alhora fomenten cultures positives. Les 
persones, amb el seu discurs i la seva aparença física, sempre transmeten 
determinades imatges que afecten a com són percebuts ells mateixos i les institucions 
i partits que representen, sent, doncs, vehicles de comunicació. Altres persones que 
poden actuar com a canals de comunicació són les líders d'opinió, persones que 
tenen una alta credibilitat entre els ciutadans. 
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Per tant, per relacionar-se amb els ciutadans s'ha de realitzar una combinació de 
canals, continguts i destinataris que assegurin l'adequació dels mateixos als objectius 
de l'equip de govern. Si aquesta combinació no es produeix, la comunicació pot 
quedar distorsionada. 

 
 

2.6. Les relacions institucionals 
 
Un ajuntament, com a qualsevol altra institució o organització, viu dins d'una xarxa 
d'institucions amb la qual manté interaccions; no és mai una institució aïllada. Igual 
que els ciutadans, les institucions són una part significativa del seu entorn, amb el 
qual inevitablement es relaciona. Un ajuntament manté o pot mantenir relacions amb 
altres ajuntaments, amb el Consell Comarcal, amb la Diputació, amb la Generalitat, 
amb les administracions de l'Estat, amb institucions europees... D'aquestes 
institucions necessita determinats recursos o accions, o bé un cert reconeixement 
institucional. 
 
En aquest apartat s'explicaran dos instruments per mantenir relacions amb altres 
institucions, el màrqueting institucional i el lobbying, ja que l'aspecte de les relacions 
institucionals amb els ciutadans s'ha tractat amb cert detall en l'apartat anterior. 
 
El màrqueting institucional és un instrument que regula i maximitza les relacions 
d'intercanvi entre la nostra institució i les altres institucions. Entén les interaccions que 
es produeixen dins de la lògica de màrqueting i aplica els seus conceptes i mètodes 
per regular-les. 
 
Una institució té una determinada imatge o significat per a les altres institucions. El 
màrqueting institucional elabora quin ha de ser aquesta imatge, què han de pensar del 
nostre ajuntament les altres institucions, i du a terme accions per implantar aquesta 
imatge. Per exemple, si un ajuntament vol jugar un rol de lideratge dins de la seva 
comarca, les altres institucions de la zona tenen que considerar que és capaç de jugar 
aquest rol, han de creure que és competent en aquelles qüestions clau per exercir el 
lideratge: serveis, foment de l'economia, foment de la cultura... Una vegada 
dissenyada aquesta imatge s'ha d'aconseguir transmetre-la a les altres institucions. 
S'han de dur a terme accions de màrqueting que tinguin com a conseqüència 
demostrar, per exemple en el cas anterior, la capacitat de lideratge de l'ajuntament. Es 
poden realitzar congressos, fires, convidar les institucions a l'ajuntament. 
 
A canvi de les accions que realitzi el màrqueting institucional ha d'assegurar la relació 
d'intercanvi, és a dir, que hi hagi una contraprestació adequada i satisfactòria de la 
interacció. Seguint l'exemple utilitzat, les altres institucions haurien de reconèixer el 
lideratge al nostre ajuntament i al seu torn fer demostracions d'aquesta acceptació. Si 
aquest fet no es produeix, s'haurien d'analitzar les causes i redissenyar la imatge o les 
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accions de màrqueting, perquè la relació sempre ha d'estar equilibrada i servir als 
objectius institucionals 
 
El lobbying és un instrument de pressió. Es pot definir com el conjunt d'accions que 
realitza un grup organitzat, un grup d'interès o un grup de pressió per aconseguir que 
una determinada institució actuï en una determinada direcció que resulti beneficiosa 
per als interessos particulars del grup. Una institució fa lobbying quan de manera sola 
o conjuntament amb altres institucions influeix de forma sistemàtica en una altra 
institució per aconseguir un resultat concret. Els ajuntaments que dins de la Federació 
o Associació de Municipis influeixen en l'administració de l'Estat per aconseguir més 
diners estan fent lobbying. Els ajuntaments que pressionen la Generalitat perquè no 
volen una incineradora a la seva zona també estan fent lobbying. 
 
Per tant, per fer lobbying és convenient en primer lloc implicar altres institucions que 
tinguin els mateixos problemes, que beneficiïn els resultats a aconseguir i que vulguin 
participar en les accions de pressió. En segon lloc s'ha de decidir quin és el millor 
sistema per accedir a la institució que es vol lobbyizar. S'ha d'esbrinar quines són les 
persones influents, quins interessos tenen, quins factors influeixen en la seva decisió, 
a través de quins canals es pot accedir a elles, i després realitzar les accions 
pertinents. Per últim hi ha d'haver una vigilància constant sobre el resultat de les 
accions realitzades per fer els redissenys necessaris a fi d'aconseguir l'objectiu. Les 
accions de lobbying requereixen habitualment diverses accions i acostumen a ser 
llargues en el temps. Com a conseqüència, és fàcil que s'hagin d'anar ajustant les 
accions de pressió als canvis produïts en el temps i a la nova informació disponible. 
 
 
2.7. La direcció de l'administració 
 
Una administració és una organització encarregada de realitzar determinades accions, 
ja sigui polítiques o de prestació de serveis, i per aconseguir-ho és necessari que 
existeixi un sistema directiu que s'encarregui d'aquesta tasca. 
 
El sistema directiu és aquell que té com a funció l'assignació de recursos a prioritats i 
a objectius globals de la institució. Són qui, a partir de l'establiment d'objectius per part 
del govern, decideix els resultats concrets a aconseguir i dissenya les accions 
necessàries per fer-ho. S'ha de diferenciar, per tant, el sistema directiu d'uns altres 
dos sistemes amb què es confon amb freqüència: el sistema de govern i el sistema de 
gestió. 
 
El sistema de govern d'una organització és l'encarregat d'analitzar els problemes, 
definir la missió, establir els objectius i la seva priorització. Per exemple, en un 
ajuntament és una decisió de l'equip de govern acordar que una de les principals 
prioritats serà millorar les infraestructures del municipi. El sistema de govern pren 
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aquesta decisió i la trasllada al sistema directiu que haurà de dir com es milloraran les 
infraestructures i quins resultats s'hauran d'aconseguir per poder afirmar que s'ha 
aconseguit l'objectiu. També s'haurà de realitzar l'assignació de recursos de personal i 
econòmics a aquestes activitats. 
 
El sistema de gestió és el que vigilarà i regularà el compliment dels resultats, fent les 
redistribucions necessàries dels recursos. No té competències per prendre decisions 
sobre objectius ni recursos, sinó que la seva funció és només la de regular el seu ús 
segons les indicacions rebudes per aconseguir que les activitats siguin el més 
eficients possible; és a dir, que s'obtinguin els resultats amb la utilització més 
adequada dels recursos. Si en una obra hi ha quatre operaris i un volum de treball que 
només requereix el treball de tres, una funció del sistema de gestió és assignar 
aquesta quarta persona a una altra activitat on faci falta més personal. 
 
En els ajuntaments, el sistema de govern decideix quins seran els objectius a 
aconseguir i de quin pressupost es disposarà. El sistema directiu és l'encarregat de la 
confecció i administració del pressupost, de la plantilla de personal i dels programes 
d'actuació. Finalment, el sistema de gestió regularà els diners, el personal i les 
activitats segons les indicacions rebudes dels instruments anteriors. 
 
En tota organització, i per tant també en els ajuntaments, és imprescindible que els 
tres sistemes funcionin que el quart sistema, el sistema d'operacions, realitzi les seves 
funcions, i es puguin dur a terme les polítiques dissenyades i es prestin els serveis 
previstos. 
 
Un requisit perquè l'administració funcioni és tenir presents les diferències entre els 
tres sistemes comentats i les funcions que han de realitzar, i també elaborar un 
sistema adequat al perfil i a les habilitats de les persones disponibles per assumir 
aquestes tasques. La direcció de l'ajuntament pot estar tant a les mans dels polítics 
com ser encarregada a gerents o a directius competents; ara bé, el govern de la 
institució necessàriament ha de ser assumit per l'equip de govern. 
 
De vegades succeeix que certs funcionaris o tècnics s'atorguen decisions de govern i 
decideixen quins objectius s'han de dur a terme, quin augment del pressupost hi haurà 
o quines seran les prioritats per a l'any següent. Aquestes són decisions de govern 
que no poden ser delegades a altres persones. 
 
Altres vegades succeeix que no estan diferenciades les funcions de direcció i de 
gestió, i existeixen gestors que dirigeixen o directius que es dediquen a gestionar, 
amb el solapament i conflicte que aquests fets comporten. Per tant, en funció dels 
objectius i recursos polítics i tècnics que es disposa, s'ha d'organitzar un sistema de 
govern i direcció que faci que l'administració compleixi les funcions que té 
encomanades. 
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En l'apartat de definició de la tasca política s'ha explicat la planificació estratègica com 
l'instrument per definir quina ha de ser la missió i quins els objectius de l'ajuntament, 
activitats, com s'ha vist, pròpies del govern de la institució. Altres instruments de 
govern són el pla a mitjà termini o, per a una definició més concreta d'objectius i 
prioritats, el disseny de polítiques i el pla anual. 
 
Els instruments utilitzats més habitualment per dirigir l'administració són la 
programació de recursos i el pla anual detallat. En aquest es dissenyen les activitats 
que s'han de dur a terme a l'any següent i la programació serveix tant per assignar 
recursos a aquestes activitats com per controlar el seu compliment. Aquest segon 
aspecte serà competència del sistema de gestió de l'ajuntament. 
 
 

3. EL PROCÉS DE DISSENY I NEGOCIACIÓ DEL SISTEMA DE GOVERN: EL MODEL 
FUNCIONAL 
 
Els models tradicional, ministerial i jerarquitzat avui en dia no són la millor forma 
d'organització del govern per realitzar la tasca política que els ajuntaments tenen 
encomanada. Les exigències i pressions de l'entorn han canviat. Els ciutadans 
demanen que els ajuntaments tinguin un paper més actiu en el foment de la vida local, 
que, a més de prestar serveis amb eficàcia i eficiència, col·laborin amb la seva 
actuació en el benestar de la societat. Reclamen, en definitiva, que exerceixi el seu rol 
de lideratge social. 
 
D'altra banda, ha finalitzat un període en el qual no era clar què s'havia de fer i on 
eren els diners per fer-ho. Ara, en la majoria de municipis, les necessitats més 
immediates estan cobertes i a més, amb els pressuposts existents, s'ha de pensar bé 
en què es gasten els diners. Ha deixat de ser obvi quines han de ser les actuacions 
municipals. Per tant, la nova organització del govern s'ha d'adaptar a aquests canvis i 
ha de fomentar dos tipus de tasques que es revelen fonamentals: la tasca de reflexió 
sobre les actuacions i prioritats de l'equip de govern i les interaccions amb els 
ciutadans. En canvi, la direcció de l'administració que abans concentrava els esforços 
de tot l'equip de govern ha deixat de ser la tasca prioritària. 
 
3.1. La tasca de reflexió 
 
La tasca de reflexió requereix dedicar persones i recursos a pensar què s'ha de fer, a 
estudiar els problemes existents, a analitzar possibles solucions, a investigar què s'ha 
fet en altres municipis per resoldre problemes similars, a dissenyar polítiques i a fixar 
prioritats. En els altres models comentats, aquestes tasques les feia el regidor de 
l'àrea temàtica corresponent, sol o amb algun tècnic de confiança, i és normal que es 
fessin en finalitzar la jornada o els caps de setmana quan acabava la feina executiva o 
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lde relacions amb els ciutadans. Era temps marginal i de baixa qualitat, i amb molt poc 
suport tècnic. 
 
En aquest nou model es proposa que desaparegui l'assignació temàtica de 
competències i que es creï, al seu lloc un grup de regidors amb l'encàrrec de dedicar-
se a la tasca de preparar les decisions de l'equip de govern, independentment del 
tema a tractar. Aquest grup de regidors hauria de pensar i proposar solucions als 
problemes, hauria de dissenyar polítiques, fer reflexions estratègiques, preparar 
criteris per prioritzar les actuacions de l'equip; haurien de ser, en definitiva, els 
pensadors del grup. 
 
Aquesta tasca s'hauria d'assignar a les persones que disposessin de les capacitats, 
habilitats i motivacions necessàries per fer-ho, i que renunciessin a realitzar tasques 
executives o de relacions. Aquest és un dels punts essencials del nou model, la 
diferenciació de les funcions i l'assignació de persones a una o una altra funció per 
trencar amb el fet que una persona s'hagi d'encarregar i hagi de ser competent en tot 
alhora. 
 
Els regidors encarregats de les tasques de reflexió haurien de ser persones amb afició 
per les activitats d'estudi, a les quals agradés als aspectes més teòrics la tasca 
política, que tinguessin un nivell cultural que els permetés tenir una visió general de 
tota l'activitat municipal, que tinguessin habilitats analítiques i la capacitat de 
transmetre els seus coneixements i propostes a la resta de l'equip de govern. 
 
Aquest grup hauria de tenir un suport tècnic important que preparés sota la direcció 
dels regidors els aspectes tècnics del seu treball. 
 
Les funcions d'aquest equip serien les següents: 
 
En primer lloc, si es decidís adoptar un model de lideratge estratègic, aquest equip 
s'encarregaria de la planificació estratègica. Hauria d'aprendre la metodologia o bé 
aconseguir-la a través d'un suport extern, i realitzar el procés d'elaboració del pla, 
partint de l'anàlisi de la situació actual, realitzar la diagnosi, la prognosi i l'elaboració 
estratègica. 
 
La planificació estratègica tindria una funció d'actualització basada en la vigilància 
estratègica. És a dir, l'equip hauria de ser un observatori de la realitat socioeconòmica 
del municipi i dels entorns significatius per preveure i identificar les amenaces i les 
oportunitats, i modificar convenientment el pla. 
 
En segon lloc, aquest equip tindria una funció de desplegament del pla, basada en el 
disseny de polítiques i la seva posterior avaluació i redisseny. Aquesta funció 
comprendria els instruments de les polítiques sectorials, com per exemple el 
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planejament urbanístic o la planificació de les inversions. 
 
Si s'adoptés el model responsiu s'estalviaria la funció de planificació estratègica que 
se substituiria per una funció de màrqueting. L'equivalent a la vigilància estratègica 
seria l'anàlisi de mercats, i en comptes d'un pla tindríem una cartera de prestacions 
municipals que hauria d'avaluar i actualitzar en funció de l'evolució dels mercats. 
 
La funció de disseny de polítiques seria substituïda per una funció similar de disseny 
de prestacions, tenint sempre l'anàlisi de mercats com a directriu. 
 
En tots els casos serien funcions de l'equip de regidors de reflexió els instruments de 
desplegament executiu de la política del govern: el pressupost i el seu control i 
actualització, la programació dels grans projectes, la política de personal... 
 
3.2. La tasca de relació 
 
La segona funció important d'aquest equip de govern seria la de relacionar-se amb els 
ciutadans i altres institucions. Les interaccions requereixen una dedicació exclusiva; 
no es poden fer com es fan habitualment, a estones perdudes i en resposta a les 
demandes dels ciutadans que així ho reclamen. 
 
Com s'ha comentat en apartats anteriors, l'equip de govern ha d'interaccionar amb els 
diferents segments de ciutadans i institucions prenent la iniciativa per poder complir 
amb el seu rol de líder social. Si no té una actitud activa en la interacció, serà 
presoner de les poques persones que acudiran a ell, sense arribar a entrar en 
contacte amb les persones per les quals s'interessa realment. 
 
La tasca de relació requereix, doncs, dedicar-li temps i el temps adequat a les 
disponibilitats de les persones amb qui es vol interaccionar. Si només es pot entrar en 
contacte amb els ciutadans en finalitzar la jornada, quan s'ha acabat de treballar, el 
regidor ha d'estar disponible en aquesta hora, no pot dedicar a aquesta tasca de 
relació dos hores al matí. 
 
També es requereix tenir habilitats necessàries per fer-ho. No tothom serveix per a 
tot, com pressuposaven els models anteriors. Per interaccionar amb els ciutadans es 
necessita tenir en primer lloc unes habilitats comunicatives: s'ha de saber 
interaccionar, comunicar, explicar, escoltar, comprendre i respondre a altres persones. 
 
És molt important que els polítics encarregats de les relacions sàpiguen escoltar, ja 
que una de les funcions principals és ser els ulls i les oïdes de l'equip de govern. 
Aquests regidors han de transmetre quins són les necessitats, inquietuds, demandes, 
sentiments de la població als altres regidors. 
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També han de saber explicar les polítiques i decisions de l'equip per obtenir el màxim 
suport possible en l'actuació municipal. En aquest sentit els regidors de relacions han 
de poder donar sempre resposta les preguntes dels ciutadans, i això implica que han 
d'estar informats de les decisions de l'equip sigui sobre el tema que sigui i de 
l'actuació de l'administració. 
 
Un dels motius de fracàs de molts regidors de barri o de zona és que no saben què 
contestar quan els ciutadans pregunten sobre què ha fet l'ajuntament en relació amb 
un tema concret plantejat o una reclamació. Se senten desautoritzats perquè no tenen 
cap informació ni cap poder sobre l'actuació de la resta de l'equip. Una forma de 
solucionar aquest problema seria crear comitès o estructures col·lectives per prendre 
decisions i canals adequats d'informació per al seguiment dels temes. Així els regidors 
que es relacionin amb els ciutadans podrien participar en la presa de decisions, no 
serien regidors de segona i, a més, disposarien de la informació necessària per 
contestar les demandes dels ciutadans. 
 
Una altra habilitat necessària per interaccionar amb els ciutadans és ser resistent a la 
frustració. És impossible poder satisfer tot el món, sempre hi haurà ciutadans 
molestos i queixosos amb l'actuació del govern municipal. I fins i tot moltes vegades 
traslladaran els problemes de les altres institucions a l'esfera municipal. Una part de la 
tasca d'aquests regidors també és escoltar les queixes dels ciutadans sense eludir la 
interacció. 
 
Una altra de les funcions del grup de relacions amb els ciutadans és rendibilitzar la 
utilització dels mitjans de comunicació, usant-los de forma conscient i sistemàtica com 
un canal de comunicació. És necessari centralitzar la utilització dels canals de 
comunicació amb els ciutadans. Els mitjans de comunicació són un instrument molt 
potent per relacionar-se amb els ciutadans i no és convenient que cada regidor faci 
l'ús que cregui més adequat sense que hi hagi criteris globals de l'equip. Els mitjans 
de comunicació propis també haurien d'estar dirigits amb aquest criteri, és a dir, 
utilitzant-los com un instrument de l'equip de govern per comunicar-se amb els 
ciutadans. 
 
El grup de regidors de relacions també hauria de comptar per realitzar la seva tasca 
d'un grup de suport tècnic que li proporcionés la informació necessària per realitzar les 
seves activitats. Entre les funcions d'aquest gabinet figurarien l'estudi i l'anàlisi dels 
diferents segments de la població o mercats destinataris, per saber qui és qui en el 
municipi o en altres institucions, quins són els principals problemes o preocupacions 
de cada un dels segments, quines són els canals de comunicació més adequats i 
eficaços; les relacions amb els mitjans de comunicació, siguin pròpies o alienes; i 
l'avaluació de les accions de màrqueting i de comunicació. 
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3.3. La tasca de direcció 
 
Una altra tasca de l'equip de govern és dirigir l'administració per aconseguir els 
resultats desitjats. Això implica dedicar persones competents per a aquesta funció, 
encara que aquestes persones no han de ser necessàriament polítiques. La direcció 
d'una organització requereix aplicar unes tècniques i habilitats directives que 
necessàriament no té per què tenir cap polític. Si algun membre de l'equip de govern 
té aquesta capacitat o bé vol aprendre, pot assumir la tasca de direcció, però, en cas 
contrari, es pot contractar algun directiu professional perquè assumeixi aquesta 
funció. 
 
El que no té sentit, en les condicions actuals, és dedicar tot l'equip de govern a dirigir 
l'administració. Els resultats no seran satisfactoris ni per als propis regidors, que se 
sentiran freqüentment incompetents i frustrats, ni per als ciutadans, que reclamen 
cada vegada més una administració moderna, eficaç i eficient. 
 
3.4. Les tasques de decisió 
 
Com s'ha comentat anteriorment, la tasca principal del govern d'una organització és la 
presa de decisions sobre polítiques i prioritats, i d'aquesta funció cap regidor no hauria 
d'estar exclòs. Les decisions importants de govern s'haurien de prendre en comitès, 
comissions o estructures col·lectives que impliquessin al màxim els membres de 
l'equip. 
 
Una de les condicions perquè aquestes estructures siguin eficaces és que 
efectivament prenguin decisions, que les persones que siguin presents tinguin la 
informació necessària i amb antelació suficient per poder estudiar el tema i haver 
madurat una resposta, i així poder parlar i decidir amb coneixement de causa. El grup 
de regidors de reflexió serien els encarregats de preparar la documentació de les 
decisions. 
 
Una segona condició és que les decisions han de ser assumides per tots els membres 
de l'equip. Ja que no hi haurien assignacions temàtiques de competències, no hi 
hauria tampoc decisions que corresponguessin a certs regidors i que no afectessin a 
d'altres. En aquest model, una decisió sobre un poliesportiu afecta a: els regidors de 
reflexió, que han d'analitzar la viabilitat de la proposta; els regidors de relacions, que 
han d'explicar o donar resposta als ciutadans; i els regidors encarregats de dirigir 
l'administració que ha de controlar la construcció. 
 
Un dels perills d'aquest sistema de funcionament és que totes les decisions es portin a 
aquesta estructura col·lectiva convertint-la arribant al límit en inoperant per la 
sobrecàrrega de decisions. Les decisions col·lectives són molt costoses perquè 
requereixen dedicar bastant temps a l'anàlisi i estudi de les propostes i a la discussió 
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en grup. Per tant, s'haurien de limitar a aquelles que fossin més rellevants i 
transcendents per a la tasca de govern. Les altres decisions les haurien de prendre 
grups reduïts o persones designades a tal finalitat i establir, si és necessari, canals 
adequats d'informació a la resta de l'equip, que no tenen per què ser les mateixes 
reunions de decisió 
 
La peça clau d'aquest sistema d'organització de l'equip de govern és que quedin 
clarament establertes i delimitades tant les assignacions de competències de cada un 
dels membres de la coalició de govern, és a dir, quina serà la contribució i quina la 
retribució de cada una de les persones que formen l'equip de govern, com les regles 
de funcionament del col·lectiu: quins sistemes de decisió s'utilitzaran i a quines 
decisions afectarà, com s'informa, a quines persones, com els regidors d'un grup 
interaccionen amb els altres... 
 
I aquesta organització seria convenient que es formalitzés i es fes pública. Una forma 
de fer-ho és traslladar els acords al Decret de l'Alcalde de formació del govern. En 
aquest s'hauria d'especificar no només el nom genèric de les seves competències 
sinó tot el que s'ha dit en el paràgraf anterior: què farà cada un dels regidors, quines 
seran les seves principals responsabilitats, a través de quins instruments realitzarà la 
seva política... 
 
El disseny d'un govern, com es pot veure, és un tema prou delicat i seriós com per 
dedicar-li temps i recursos a organitzar-ho. No és convenient fer-ho en pocs dies o en 
poques hores, a través de pactes secrets a altes hores de la matinada i després d'una 
esgotadora campanya electoral. Requereix reflexió, anàlisi de les prioritats polítiques i 
de les persones que formaran l'equip per aconseguir la màxima satisfacció i durada de 
l'equip, així com també la consecució dels pactes polítics. 


