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SOLUCIONS PER MILLORAR LA GESTIÓ MUNICIPAL 

Motivació general de la proposta:

Al 1979 l’a implantació dels ajuntaments democràtics van representar un canvi 
important en les formes de fer dels anys precedents. Malgrat això, ara, 32 anys 
després des de la instauració i consolidació d’uns canvis estructurals i 
organitzatius importants, s’ha de plantejar la possibilitat d’intentar anar molt més 
enllà en la gestió de l’estructura municipal i de la seva organització, especialment 
en els ajuntaments mitjans.

Actualment, a partir de l’actual situació econòmica –que ha fet aflorar tot un 
seguit de mancances en la gestió i en les finances, amagades per un boom 
immobiliari irracional– i de les exigències ciutadans de més eficiència en la gestió 
municipal i de la demanda d’uns serveis de més qualitat, es produeix un moment 
oportú per introduir aquests canvis que seria convenient aprofitar. Deixar passar 
aquest oportunitat sense aprofundir en aquests canvis representaria un greu 
error, les conseqüències del qual ens acabaran afectant a mig i llarg termini.

Les solucions que proposem, en un intent de reclamar el màxim rigor i la màxima 
exigència en la gestió municipal passa per:

1. Incorporar un gestor professional a l’Ajuntament.

2. Establir un sistema per avaluar la gestió municipal.

3. Introduir modificacions per aconseguir l’optima gestió municipal.

4. Reorganitzar les àrees d’actuació del consistori.

1.   NECESSITAT D’UN GESTOR PER L’AJUNTAMENT  

MOTIVACIÓ DE LA PROPOSTA.

En un món cada vegada més competitiu i amb unes exigències cada vegada més 
altes per part dels usuaris, es planteja com una necessitat ineludible lliurar 
aquests serveis amb la màxima professionalitat, la màxima innovació i la màxima 
rapidesa possibles, però compaginant-ho també amb l’eficiència i l’eficàcia més 
altes possibles. 

Aquesta exigència que es reclama de les empreses privades per part dels seus 
usuaris o clients, també es reclama de les administracions públiques per part dels 
seus usuaris o ciutadans.

Aquesta també és una demanda existent entre els vilatans d’Arenys de Munt i 
que es reclamada amb insistència: la millora en els serveis i l’atenció oferts als 
vilatans.
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La professionalització de l’administració pública passa per disposar de les 
persones més qualificades per poder oferir aquesta atenció i, molt sovint, 
aquestes persones no són els polítics triats en unes eleccions o uns càrrecs 
polítics triats per unes cúpules de partit a dit, pensant en uns interessos més 
partidistes que no pas col·lectius. Un polític pot ser una persona plenament 
qualificada per prendre decisions i per assumir aquestes decisions, però aquesta 
capacitat no el valida per ser un bon executor d’aquestes decisions. Al mateix 
temps, la persona que es dedica a la política ha de ser una persona amb molt de 
contacte amb la ciutadania, per ser receptor de les seves necessitats i de les 
seves reclamacions per poder-les resoldre. Però és justament aquests contacte 
amb la ciutadania, o amb una part de la ciutadania vinculada a unes necessitats 
electorals, la que, sovint, l’impedeix prendre les decisions executives adequades 
pel conjunt de la comunitat.

És per aquests motius que cal diferenciar la tasca de la presa de decisions 
polítiques de l’execució d’aquestes decisions polítiques. Al mateix temps, 
aquesta execució s’ha de dotar de la màxima professionalitat i no ha de ser 
condicionada per unes eleccions polítiques cada quatre anys, sinó per l’eficiència 
en la gestió encomanada.

Per tant, en qualsevol organització, ja sigui empresarial o pública, s’ha de 
disposar d’una persona el màxim professionalitzada possible que estigui al servei 
de l’organització i per sobre de determinats interessos ‘polítics’ o conjunturals.

Al mateix temps, disposar d’una figura professionalitzada dins de l’estructura 
organitzativa obligarà als polítics a realitzar una definició clara de les seves 
prioritats i a disposar d’una estratègia prou definida, evitant indefinicions 
calculades o improvisacions ineptes.

També s’ha de considerar que les organitzacions, publiques o privades, 
existeixen per portar a terme unes tasques.

Aquestes tasques comporten aconseguir unes fites i uns objectius. En 
l’administració pública, en un ajuntament, aquestes fites i objectius ens han de 
portar a aconseguir el màxim benefici social des de tots els punts de vista 
possibles, l'econòmic també, de manera que en resulti beneficiada la comunitat 
en el seu conjunt.

Per aconseguir-ho fan falta: 

1. una definició clara de les polítiques a realitzar

2. una estratègia adequada per aconseguir les polítiques definides

3. una estructura adequada per executar aquesta estratègia

4. persones competents que realitzin de la forma requerida la feina assignada.
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En organitzacions complexes en les quals treballen força treballadors –
l’Ajuntament d’Arenys de Munt seria un d’aquests casos, amb més de 70 
treballadors–, per aconseguir aquests objectius fa falta una persona especifica 
que realitzi aquestes funcions. 

L’éxit que pot tenir una organització per aconseguir els seus objectius i també 
satisfer les obligacions socials depenen, en gran mesura, de la tasca 
desenvolupada per aquesta persona.

A aquesta persona se la pot anomenar Gestor, Gerent, Coordinador o Supervisor.

En el nostre cas l’anomenarem GESTOR. Un gestor que serà EXECUTIU 
perquè la seva tasca serà executar les decisions que prenguin els polítics triats 
pels ciutadans.

Al mateix temps qualsevol gestió que es realitzi en una organització ha de poder 
ser avaluada en termes, essencialment, quantitatius per comprovar la seva 
fiabilitat i la seva eficiència. Malgrat això, en el cas d’una administració pública, 
com és un ajuntament, ha de poder ser avaluada també en termes socials, 
democràtics i de transparència. 

En el nostre cas utilitzarem el BALANÇ SOCIAL CATALÀ com a instrument 
per realitzar aquesta avaluació davant de la ciutadania i poder mostrar el nivell de 
compliment de tot allò que ens hem proposat.

GESTOR EXECUTIU A L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.

La figura del Gestor ha de tenir unes tasques assignades clares i determinades 
que tot seguit detallarem, però per sobre de tot ha de ser una persona no només 
responsable del seu propi treball  sinó que també ho ha de ser del treball realitzar 
pels seus col·laboradors, en aquest cas els treballadors de l’Ajuntament, i a de 
respondre per aquestes responsabilitats.

El Gestor ha de fer-se responsables que el treball es realitzi de la forma adequada 
i en el temps marcat.

També ha de coordinar tots els recursos mitjançant el procés de planificació, 
organització, direcció i control per aconseguir els objectius establerts, 
desenvolupant un sentiment d’equip que porti a tots els seus col·laboradors a 
treballar units per aconseguir l’objectiu proposat d’una forma més ràpida i 
eficient.  

Al mateix temps s’ha de poder ponderar el nivell d’eficiència i d’eficàcia que 
obtingui per poder aconseguir les fites definides per l’organització, el que equival 
a avaluar la seva capacitat per reduir al mínim els recursos emprats per 
aconseguir els objectius de l’organització (fer les coses bé) i la seva capacitat per 
determinar els objectius apropiats (fer allò que s’ha de fer en cada moment).

TASQUES DEL GESTOR EXECUTIU: 
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1. Ha de tenir clara la seva pròpia tasca i el context ampli en el qual l’ha de 
desenvolupar. Això li ha de permetre assignar adequadament les feines als seus 
col·laboradors.

2. Ha de desenvolupar un pla per aconseguir els objectius definits.

3. Ha d’assignar feines als seus col·laboradors, tenint en compte les seves 
capacitats, establint els límits temporals i físics per la seva realització i 
especificant els paràmetres necessaris: que han de fer, per quan, en quin marc de 
polítiques, amb quins procediments i amb quins recursos podrà comptar.

4. Ha d’establir mecanismes de control sobre el desenvolupament de les 
tasques encomanades.

5. Ha d’entrenar i ajudar a desenvolupar el potencial dels seus col·laboradors.

6. Ha d’avaluar l’eficiència de cada un dels seus col·laboradors i assignar-los les 
tasques més adequades pel seu nivell d’eficiència. 

7. Ha de fer-se responsable de la seva pròpia feina i de la dels seus 
col·laboradors davant dels polítics i davant dels ciutadans. 

2.   BALANÇ SOCIAL  

Ha d’esdevenir l’instrument de gestió útil per avaluar, en termes fonamentalment 
quantitatius, la gestió realitzada per l’Ajuntament. 

Els objectius d’aquest Balanç Social han de servir per: 

- Realitzar el diagnòstic de la gestió duta a terme en torn al compliment dels 
objectius marcats en un període determinat. 

- Permetre a l’estructura directiva (Gestor i polítics) de l’Ajuntament planificar 
accions que tendeixin a augmentar la productivitats i l’eficiència en el treball.

- Permetre a l’Ajuntament actualitzar polítiques i programes relacionats amb la 
seva responsabilitat social, amb la transparència i amb la participació de tots els 
ciutadans en la presa de decisions.

El Balanç Social estableix tot un seguit d’indicadors a partir dels quals es pot 
discernir:

- L’estructura i les característiques del personal a càrrec de l’Ajuntament.

- Les condicions de treball i de seguretat en el treball.
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- Les condicions dels espais a on es realitza el treball.

- Els comportaments del personal.

- L’estructura i les característiques de la població i la concreció dels serveis a 
oferir.

INDICADORS DEL BALANÇ SOCIAL:

1. Democràcia (3 indicadors)

2. Igualtat (2 indicadors)

3. Sostenibilitat (2 indicadors)

4. Participació comunitària (2 indicadors)

5. Qualitat laboral (12 subindicadors en una enquesta diferenciada)

6. Qualitat professional (9 subindicadors en una enquesta diferenciada)

7. Compra i inversió econòmica i social (2 indicadors)

8. Altres qüestions (3 indicadors)

A partir d’aquest indicadors es pot aconseguir saber no només com aconseguir la 
millor eficiència en el desenvolupament de les tasques desenvolupades des de 
l’Ajuntament sinó també conèixer la responsabilitat social vers la comunitat a la 
qual va dirigida la seva gestió.

3.   OPTIMITZACIÓ DE LES TASQUES ADMINISTRATIVES   

En qualsevol organització humana, ja sigui empresarial, educativa, social, tant de 
l’àmbit públic com del privat, es produeixen una sèrie de tasques i funcions 
repetides en el temps i en l’espai. 

Moltes vegades per la realització de tasques rutinàries –per manca de creativitat, 
de temps o d’adonar-se’n– no s’apliquen sistemes per millorar el rendiment 
d’aquestes tasques, ni tampoc es realitzen estudis de càrregues laborals, fet que 
va en detriment de l’eficàcia, l’eficiència i la viabilitat econòmica de l’organització. 
En l’administració pública aquesta és una realitat que qualsevol ciutadà pot 
detectar. La repetició de tasques, tasques burocratitzades i poc productives, 
feines –sovint– inútils o dinàmiques de treball encarades en el passat, impedeixen 
treure el màxim rendiment a les estructures orgàniques i als treballadors de les 
administracions.
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L’optimització en el treball pretén aconseguir el màxim rendiment amb el mínim 
esforç possible. 

Cada tasca comporta una sèrie de processos des del seu inici fins el seu 
acabament. Un circuit processal. Analitzar i racionalitzar quantitativament i 
qualitativa totes les tasques i circuits que determinen una feina i introduir-hi 
canvis a partir d’aquest anàlisi i d’aquesta racionalització ha de servir per 
aconseguir millorar el rendiment de les treballadors i també per aconseguir 
disposar dels materials necessaris per desenvolupar l’esmentada feina de la 
forma més eficient. D’aquest procés s’anomena optimització d’un lloc de treball. 
Per extensió, l’aplicació a tots els espais laborals d’una organització ha de 
permetre d’optimitzar-la en el seu conjunt i millorar el rendiment que es duu a 
terme.

Hi ha diversos mètodes per racionalitzar feines, en funció del que es pretén, però 
en general el que es busca és l’eficiència i l’estalvi de recursos econòmics.

En el cas concret d’una administració local del que es tracta és de millorar els 
serveis, tràmits i gestions de cara al ciutadà (usuari extern) així com cap als 
propis treballadors i politics municipals (usuaris interns). ‘Millorar’ vol dir ser més 
eficients amb els mateixos o menys recursos (humans i tècnics). Evidentment 
estem parlant dels empleats de l’ajuntament, no dels càrrecs públics. 

APLICACIÓ DE L’OPTIMITZACIÓ A L’AJUNTAMENT.

Cal saber totes les funcions que hi ha a l’organigrama i seqüenciar-les en 
tasques. Mesurar  temporalment cada tasca i veure’n  els circuits que segueixen. 
De cada tasca s’obtindrà un temps estàndard. Així també s’obtindrà la càrrega de 
treball que comporta cada funció i, per tant, la suma de funcions que duu a terme 
cada persona ens donarà el temps que aquesta treballa i si aquesta està 
saturada, ben o mal aprofitada. Tot això es força teòric, doncs hi ha variables de 
gestió, repetició, dificultats objectives i subjectives, a part d’altres que puguin 
aparèixer i que es desconeixen en el moment d’iniciar l’anàlisi. Aquestes variables 
cal tenir-les en consideració i aplicar-hi uns temps de correcció. Però tot això ja 
ens dona uns estàndards de referència per iniciar un treballs que permetin aplicar 
unes correccions inicials en les tasques que s’estan desenvolupant.

També caldrà revisar els recursos materials, les eines tècniques i tecnològiques 
de què es disposen, la seva necessitat, disponibilitat i màxim aprofitament.

Finalment es tractarà de redissenyar (partint dels temps mesurats considerats 
com estàndards, així com dels circuits establerts com a més racionals) aquelles 
funcions i tasques que calgui, adjudicant-les i/o redistribuint-les equitativament a 
cada lloc de treball i modificant, si cal, l’organigrama de l’Ajuntament tant 
funcional com dimensional. 
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L’objectiu final ha de ser aconseguir millorar el rendiment laboral, reduint l’estrès 
laboral, possibilitant una millor convivència entre els treballadors i els seus llocs 
de treball, fets que han de repercutir en una millor atenció i uns millors serveis als 
ciutadans.

4.   REORGANITZACIÓ DE LES ÀREES DE TREBALL I DE LES   
REGIDORIES 

En l’actualitat, a l’Ajuntament, existeixen 24 regidories agrupades en tres àrees de 
treball que són:

Àrea de Serveis Generals

• Economia  

• Noves Tecnologies  

• Comunicacions  

• Promoció Econòmica  

• Promoció del Poble, Comerç i Turisme  

• Coordinació i Recursos Humans  

Àrea de Serveis Personals

• Gent Gran  

• Benestar Social  

• Sanitat  

• Educació  

• Cultura  

• Esports  

• Participació Ciutadana  

• Joventut  

• Cooperació  
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• Festes  

• Igualtat de Gènere  

Àrea de Serveis Tècnics

• Sostenibilitat  

• Planificació Urbanística i Urbanitzacions  

• Urbanisme  

• Governació i Mobilitat  

• Qualitat Urbana  

• Medi Ambient  

• Obres i Serveis  

Això representa un total de 24 regidories. 

24 regidories a repartir entre, actualment, 7 regidors governant. Malgrat que, en el 
millors dels casos, en els darrers anys hi ha hagut un màxim de 10 regidors. El 
que representa que cada regidor ha hagut de gestionar entre 2 o 3 regidories 
quan no ho han fet amb 4.

Tot plegat representa, en el millor dels casos, una dispersió d’esforços que, molt 
sovint, porten a la ineficiència en la gestió, en l’atenció als ciutadans i en una 
baixa qualitat dels serveis que es presten a aquests ciutadans. 

PROPOSTA  

Per aconseguir una millora en l’organització municipal i en la seva gestió, 
proposem crear 8 regidories, que serien:

• Gestió Territorial i urbanística.

• Economia i regim intern

• Cohesió Social i assistència primària

• Cultura i ensenyament

• Seguretat i prevenció
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• Sostenibilitat ambiental

• Participació

Aquestes regidories englobarien les següents regidories anteriors:

Gestió Territorial i urbanística:

• Urbanisme

• Planificació urbanística i urbanitzacions

• Qualitat urbana

• Obres i serveis

Economia i regim intern:

• Economia.

• Promoció econòmica

• Promoció del poble, comerç i turisme

• Coordinació i recursos humans

Cohesió social i assistència primària:

• Benestar social

• Gent gran

• Cooperació

• Sanitat

Cultura i ensenyament:

• Cultura

• Ensenyament

• Igualtat de gènere

Seguretat i Prevenció:
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• Governació i mobilitat

Sostenibilitat ambiental:

• Medi ambient

• Sostenibilitat

Participació:

• Joventut

• Esports

• Festes

• Noves tecnologies

• Participació ciutadana

• Comunicacions

Aquesta nova distribució implica que només en determinades situacions, quan hi 
hagi al govern més de 8 regidors, sigui alguna regidoria sigui gestionada per 2 
regidors. Fet que és justament el contrari del que passa ara, en que un regidor 
gestiona 2, 3 o 4 regidories.

Aquesta nova estructuració planteja alguns beneficis importants:

1. Ajuda a clarificar les tasques a realitzar al treballadors municipals i que 
tinguin una perfecta percepció sobre quina regidoria estan ubicats i quin és el 
regidor responsable de la seva tasca. Fet que millora l’eficiència en el seu treball.

2. Obliga, als regidors, a gestionar de forma conjunta les seves funcions dins 
de l’equip de govern, creant dinàmiques de treball i politiques que afavoreixen el 
treball en equip.

3. Trencar la sensació que habitualment tenen els ciutadans que les 
regidories es gestionen com a ‘regnes de taifes’, unes independents de les altres, 
sense connexió entre elles i  per benefici d’alguns regidors o de les formacions 
polítiques que representen.
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CONCLUSIONS.

La present proposta reorganitzaria de l’estructura municipal cerca una millora en 
l’eficiència en la gestió, aconseguir el màxim rendiment dels treballadors, evitar 
dispersió d’esforços dels mateixos treballadors i dels polítics, resoldre uns 
problemes estructurals que en aquests darrers anys s’han plantejat de forma 
evident, reduir costos i finalment encarar els propers anys amb la millor dinàmica 
possible per evitar recaure en errors passats.
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