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Editorial

ENTREM A ANALITZAR AQUELLES QÜESTIONS QUE ES PODEN PRESENTAR EN LA GESTIÓ DIÀRIA DE MOLTS AJUNTAMENTS. S’HAN
ESCOLLIT ÀMBITS DIFERENTS, A TALL D’EXEMPLE, PER RECORDAR LA VARIETAT DE SITUACIONS QUE ES PRESENTEN EN L’ACTUACIÓ MUNICIPAL: DES DE LA COL · LABORACIÓ DE LES
EMPRESES PRIVADES QUE HAN D ’ EXECUTAR L ’ OBRA PÚ BLICA FINS A LA INTERVENCIÓ PÚBLICA EN ELS EN TORNS PRIVATS PER DINAMITZAR L ’ ECONOMIA LOCAL .
És significatiu com es pot tractar la interrelació públic/privat quan es fixa l’objectiu de prestació de servei i realització de les obres.
També és significatiu veure com la decidida acció dels poders locals genera una sinergia amb les iniciatives locals i
produeix un beneficiós efecte tant en l’àmbit públic com en
l’àmbit privat.
En aquest amplíssim marc, del qual tothom n’és conscient
a l’Administració local, introduïm una primera reflexió sobre la figura del directiu públic en la línia de millora i modernització de l’Administració local. Tots plegats n’hem de
fer una lectura pràctica. Ens l’hem de plantejar com a eina
de treball, com a forma i manera d’actuar i no pensant únicament en una figura específica aïllada i independent de la
resta de personal (treballadors o electes) al servei de l’administració, que només pot donar-se a les grans administracions.
El canvi del paper que tradicionalment s’ha assignat a l’Administració local pertoca, en bona mesura, als propis ajuntaments, consells comarcals i diputacions.
La voluntat d’augmentar la qualitat dels serveis que s’ofereixen ens porta -aquí es pot personalitzar en cadascuna
de les administracions locals de les nostres comarques- a la
constant recerca dels instruments de gestió que facilitin l’assoliment de l’objectiu de servir a la comunitat local.

Josep Mariné i Grau
President de la Diputació de Tarragona
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CALENDARI

D ’ A C T I V I TAT S , S E G O N T R I M E S T R E

Josep González Escoda
Cap del Primer Nivell d’Assistència
ACTIVITATS COMUNES
TOTS ELS MESOS DE L’ANY

3 - ESTADÍSTICA D’EDIFICACIÓ I

1. REVISIÓ

Dins els DEU PRIMERS DIES DE CADA
s’ha de presentar a la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge l’Estadística d’Edificació i Vivenda establerta a l’Ordre de 29 de maig de 1989.

CONTÍNUA DEL CENS

ELECTORAL PEL PROCEDIMENT
D’ACTUALITZACIÓ MENSUAL

La Llei orgànica 3/1995, de 23
de març, de modificació de Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General va
substituir el sistema de revisió
anual pel de revisió contínua del
cens electoral. Això es desenvolupa pel Reial Decret 157/1996,
de 2 de febrer i per l’Ordre de
27 d’abril de 1996. Per aquest
motiu, cada mes cal trametre les
dades a què fan referència
aquestes normes, que són:
• Altes per canvi de residència
• Altes per altres causes
• Baixes per inscripció indeguda
• Modificació de dades
2 - COTITZACIÓ AL RÈGIM
SEGURETAT SOCIAL

GENERAL

DE LA

Abans de cada final de mes
s’han de presentar els impresos
TC1 i TC2 del personal laboral,
funcionaris integrats (procedents de MUNPAL) i funcionaris de nou ingrés (no procedents
de MUNPAL), separats per
grups, corresponents al mes anterior. S’ha de realitzar en el mateix termini la quantitat corresponent també al mes anterior.
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VIVENDA

MES

4 - DIPÒSIT

DE DETINGUTS.

L’Ordre de 9 de desembre de
1998 del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha modificat la quantitat
que han de percebre a partir de
l’1 de gener de 1999 els ajuntaments de Catalunya que tenen
dipòsit municipal de detinguts
en funcionament, per la seva
condició de cap de partit judicial. Aquests ajuntaments encarregats de la custòdia de detinguts han de presentar, cada mes,
a la Conselleria de Justícia (Presó de Tarragona) mitjançant certificació acreditativa del nombre
de detinguts o presos per dia,
amb indicació de circumstàncies personals, expedida pel Secretari de la Corporació o per
l’Encarregat del dipòsit, amb el
vistiplau de l’Alcalde, on s’acompanyarà còpia certificada
de les ordres de detenció, presó, trasllat o llibertat dictada per
les Autoritats Judicials.

1999

MAIG
1 - ESTATS I COMPTES ANUALS.

ABRIL
1 - IRPF
• Fins al dia 20 d’abril l’Ajuntament haurà de presentar a la
Delegació d’Hisenda la declaració de les quantitats retingudes en el primer trimestre de l’any.
• Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball
Primer trimestre de l’any
Model 110
• Fins al dia 20 d’abril es presentarà declaració de la retenció
practicada el trimestre anterior per rendiments procedents
de l’arrendament d’immobles urbans.
2 - IVA
• Fins al dia 20 d’abril es presentaran els impresos 300 (règim
general) i 310 (règim simplificat) corresponents al primer
trimestre de l’any.
3 - DEUTE PERPETU A FAVOR DELS AJUNTAMENTS

• Acabat l’exercici pressupostari, els ens locals elaboraran els
estats i comptes anuals establerts a l’article 190 de la Llei
39/1988 que inclouran totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria realitzades durant l’exercici. Els estats i els comptes anuals
seran aprovats pel president de l’entitat local abans del 15
de maig de l’exercici immediatament següent al qual corresponguin. El Compte General, format per la Intervenció,
serà sotmès abans de l’1 de juny a informe de la Comissió
Especial de Comptes de l’ens local. Posteriorment, serà exposat al públic durant 15 dies, en els quals, i durant vuit
més, els particulars podran formular al·legacions. Examinades per la Comissió Especial les reclamacions, emetrà un
nou informe que serà sotmès al ple perquè sigui aprovat
abans de l’1 d’octubre. Aprovada el Compte General es
trametrà al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre.
2 - ARMES
• Tal com s’ha comentat en el mes anterior, el Reial Decret
740/1983, de 30 de març, estableix que les entitats locals
hauran de trametre una relació al cap de la Comandància
de la Guàrcia Civil abans del 30 de maig.

• Els Ajuntaments que tinguin inscripcions nominatives de
deute perpetu han de preocupar-se que es presentin aquestes inscripcions, degudament facturades, a la Intervenció
d’Hisenda de la seva província, perquè els sigui liquidada i
siguin reconeguts els interessos corresponents al venciment
del trimestre anterior.
4 - ARMES
• Durant el mes d’abril, estableix el Reial Decret 740/1983,
de 30 de març que s’hauran de revisar anualment les armes
reglamentàries de la policia de les entitats locals, davant els
seus comandaments. Hauran de trametre’n una relació al
cap de la Comandància de la Guàrcia Civil abans del 30 de
maig.

JUNY

5 - RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.
• Abans del 30 d’abril s’han de presentar, corresponents als
funcionaris integrats (procedents de la MUNPAL), els impresos per a l’assistència sanitària concertada amb la Seguretat Social TC3/4 i TC2/3. Es presenten els que corresponen al primer trimestre de l’any.

1 - MEMÒRIA ANUAL DE SECRETARIA
• Durant el primer semestre, els secretaris de les diputacions
provincials i dels ajuntaments de població superior als 8.000
habitants han de redactar una Memòria de la gestió corporativa, segons la Circular de la Direcció General d’Administració Local, de 21 de maig de 1951. S’haurà de trametre al
Ministeri per les administracions públiques.
2 - PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
• Trimestralment, les capitals de província i poblacions de
més de 50.000 habitants (ROF) i poblacions on sigui
obligatòri segons la Llei 7/85, han de publicar un Butlletí
d’informació municipal on s’inserti un extracte d’acords i
resolucions adoptats.
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Els convenis de col·la
empreses en l’execuc
l’Administració públic
Xavier Salvadó Vives
Secretari interventor del SAM
FONAMENTS JURÍDICS
• Llei 13/1998, de 18 de maig,
de contractes de les administracions públiques; articles 57,153
i 154.
• Decret 3410/75, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de contractes
de l’Estat; articles 67, 68 i 191.
• Constitució Espanyola de 27
de desembre de 1978; article
103.
EXPOSICIÓ
1. L’execució d’obres per la pròpia administració es regula a l’article 153 de la Llei 13/1998, de
18 de maig, de contractes de
les administracions públiques, i
és en l’apartat primer d’aquest
article que s’estableixen les circumstàncies que han de concórrer per poder utilitzar aquesta
modalitat d’execució d’obres.
2. L’execució d’obres mitjançant
contractes de col·laboració amb
empresaris particulars es preveu
en els articles 153.3 i .4 de l’esmentada llei 13/1998, de 18 de
maig, en relació amb l’article
191 del Decret 3410/75, de 25
de novembre. Aquests tipus de
contractes tenen una sèrie de
particularitats, les quals han de
ser objecte d’una especial consideració.
1. NATURALESA

DEL CONTRACTE

La relació contractual sorgida
entre l’administració contractant i l’empresa col·laboradora
és administrativa quant al contracte de col·laboració, però no
la del contracte d’obres ja que

6

la responsabilitat de l’execució
de l’obra recaurà íntegrament
en l’òrgan gestor de l’administració. Aquest fet és important
ateses les conseqüències que
comporta i que es poden resumir en:
a) La responsabilitat limitada de
l’empresa col·laboradora, ja que
sols li afecta la derivada de l’incompliment de les clàusules estipulades en el contracte o de
les instruccions que, com a
complement o aclariment rebi
del director de les obres. Es trenca, per tant, el principi de risc i
ventura típic del contracte
d’obres.
b) El contracte es formalitzarà
en document administratiu.
c) No serà obligatori la constitució de fiança; ara bé, de la
redacció de l’articulat es desprèn que, quan l’òrgan gestor ho
consideri oportú per tal de garantir el compliment de les obligacions contractuals, podrà demanar la constitució de garantia.
La quantia de la garantia, d’acord amb el que disposa l’article 37 de la llei 13/1995, de 18
de maig, es podria fixar en el
4% del pressupost de contracte, en el supòsit que s’adopti la
modalitat de contractació per
unitats complertes del projecte,
i en el supòsit que s’apliqui el
sistema de “costes i costas” aplicant el mateix percentatge calculats els costos directes i indirectes de les diferents unitats
d’obres objecte de la contractació.

2. ELECCIÓ DE L’EMPRESA
COL·LABORADORA

L’elecció de l’empresa col·
laboradora, tot i que l’article
153 de la llei 39/1988, de 18
de maig, no estableix cap regulació específica, no es deixa al
lliure arbitri de l’administració,
sinó que, d’acord amb el disposat a l’article 191 del Decret
3410/75, de 25 de novembre,
“s’efectuarà quan sigui possible
prèvia consulta a més d’un empresari entre aquells que l’òrgan
gestor de les obres estimi degudament capacitats per a aquestes finalitats”.
En conseqüència, en el supòsit
que no sigui possible efectuar
la consulta a més d’una empre-

sa, aquesta circumstància s’haurà de justificar degudament en
l’expedient administratiu, per
tal de donar legitimació a l’actuació de l’administració.
En el supòsit que es tractin
d’obres d’emergència, la consulta a una única empresa es pot
considerar justificat en si mateix,
atenent el règim excepcional a
què estan sotmeses aquests tipus d’obres, el qual està previst
en l’article 73 de la llei 13/1995,
de 18 de maig.
Per tant, es desprèn que la recerca d’una major concurrència
és conseqüència del fet que es
gestionen fons públics i l’òrgan
gestor està sotmès als principis
de bona administració, objectivitat i interès públic, previstos a

boració amb
ió d’obres per
a
l’article 103 de la Constitució
Espanyola. S’haurà, doncs,
d’acreditar en l’expedient administratiu l’elecció de la millor
empresa.
Quan la quantia a contractar
amb empresa col·laboradora
excedeixi els límits establerts
pels contractes menors (veg.
article 57 llei 13/1995 de 18 de
maig), el procediment de selecció de l’empresa col·laboradora
es realitzarà pels procediments
(obert, restringit o negociat), i
formes (subhasta i concurs) previstos a la llei de contractes de
les administracions públiques.
3. LÍMITS

A LA CONTRACTACIÓ AMB

EMPRESA COL·LABORADORA

L’article 153.4 de la Llei 13/1995
de 18 de maig estableix, en dos
dels supòsits previstos per a
l’execució d’obres per la pròpia
administració que no es podrà,
excepte supòsits excepcionals,
sobrepassar en la contractació
amb empreses col·laboradores
el 50 per cent de l’import total
del projecte.
Aquests supòsits són els següents:
Article 153.1.a): “Que la administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o
servicios técnicos o industriales,
suficientemente aptos para la
realización de la obra proyectada, en cuyo caso deberá
normalmente utilizarse este sistema de ejecución”
Article 153.1.b): “Que la administración posea elementos auxiliares utilizables en la obra y cuyo
empleo suponga una economia

superior al 5 por 100 del importe del presupuesto de aquélla o
una mayor celeridad en su ejecución, justificándose, en este
caso, las ventajas que se sigan
de la misma”.
4. MODALITATS

DE CONTRACTACIÓ

gir l’IVA corresponent, d’acord
amb el disposat a l’article 68 in
fine del Decret 3410/75, de 25
de novembre.
El problema que es pot plantejar, pels autors, si s’escull la primera modalitat, és el poc inte-

rès de l’empresari privat pel rendiment del material i mitjans a
la seva disposició, motiu pel
qual s’haurà d’intensificar el
control per part dels serveis tècnics directors de l’obra, per evitar el malbaratament d’aquest
material.

La gestió amb empresa col·
laboradora, d’acord amb el disposat a l’article 191 del Decret
3410/75, de 25 de novembre,
pot adoptar dues modalitats:
“A) Mediante el sistema de coste y costas fijado con arreglo al
artículo 67, y con derecho del
colaborador a una percepción
económica determinada que en
ningun caso será superior al 5
por ciento del total de aquellos”.
B) Contratando con la empresa
colaboradora la ejecución de
unidades completas del proyecto, instalaciones o servicios
en base a un precio a tanto alzado no superior al previsto en
el proyecto”.
En el primer dels supòsits es fixarà el preu mitjançant la valoració dels costos directes i indirectes d’acord amb la fórmula
que s’estableix a l’article 67 del
Decret 3410/75, de 25 de novembre, i sobre aquest s’aplicarà un percentatge que no pot
ser superior al 5 per cent.
En el segon, s’aplica basant-se
en un preu a tant alça, en contra del principi habitual de preu
unitari. Aquest preu no pot superar el previst en el projecte,
respecte a la unitat del projecte
objecte de la contractació.
En ambdós casos s’haurà d’afe-

CONCL
USIONS
CONCLUSIONS
1.- La relació contractual sorgida entre l’administració
contractant i l’empresa col·laboradora és
administrativa quant al contracte de col·laboració,
però no la del contracte d’obres.
2.- La responsabilitat de l’execució de l’obra recau en
l’òrgan gestor i és limitada per l’empresari
col·laborador.
3.- La fiança per respondre de les obligacions no té
caràcter obligatori.
4.- L’elecció de l’empresa col·laboradora es realitzarà
com a norma, mitjançant consulta a més d’un
empresari. Quan la quantia a contractar amb
empresa col·laboradora excedeixi els límits establerts
pels contractes menors, el procediment de selecció de
l’empresa col·laboradora es realitzarà pels
procediments i formes previstos a la llei de
contractes de les administracions públiques.
5.-Els límits a la contractació vénen determinats a
l’article 153.4 de la llei 13/1995, de 18 de maig.
6.- Les modalitats de contractació seran opcionalment
la de “coste i costas” o a tant alçat per unitats
complertes del projecte. En aquest segon supòsit, el
preu no pot superar el previst en el projecte i, en
conseqüència, s’haurà de tenir en compte el previst
en el projecte, per determinar el tipus de licitació. En
ambdós casos s’aplicarà el corresponent IVA.
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àmbit de

GERÈNCIA
EL DIRECTIU DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL

Francesc Cid i Grau
Coordinador dels Serveis d’Assistència Municipal (SAM).
Interventor tresorer d’Administració local

1. INTRODUCCIÓ
1.1 LA FUNCIÓ DE DIRIGIR
En el tractament de la funció de
dirigir s’ha de distingir la part essencial o nuclear d’aquells components no essencials que la
complementen. La part essencial són els “rols” o funcions bàsiques que es donen en tots els
llocs amb component directiu.
Es tracta del conjunt de comportaments que qualsevol organització demana o requereix
dels ocupants d’un lloc directiu
per poder funcionar i aconseguir els seus fins.
Es consideren components no
nuclears: la concreció específica d’aquests rols o funcions en
una organització determinada,
l’estil amb què s’exerceixen
aquestes funcions per part de la
persona que ocupa el lloc, o altres variables que envolten la
funció directiva (nivell del lloc
directiu, funció supervisada,
etc.)
1.2 QUÈ S’ENTÉN

PER LLOC

DIRECTIU

És aquell lloc en què tenen una
especial significació els components directius sobre els components professionals o tècnics
(economistes, juristes, enginyers, arquitectes, etc.)
Podem considerar components
directius:
• La responsabilitat global sobre els resultats d’una àrea
d’activitat.
• L’autoritat que sol comportar
sobre un col.lectiu més o
menys ampli de persones.
• La disposició de recursos
econòmics, materials i d’altre
tipus.
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• Nivell de discrecionalitat alt
en la presa de decisions.
Edward N. Hay els defineix com
“aquells que aconsegueixen els
seus resultats a través d’altres
llocs i són guiats, a la vegada,
d’una forma llunyana. Incideixen i decideixen en les qüestions estratègiques de l’organització o d’una part, amb implicacions a mig i a llarg termini”.
La característica d’aquests llocs
és el seu alt nivell de responsabilitat, tenen marge de llibertat
per actuar i la seva actuació té
un nivell d’impacte directe considerable sobre magnituds relativament importants de l’organització. Aborden problemes
caracteritzats per la seva complexitat, amplitud i ambigüitat
en la seva definició, i es requereixen per al seu exercici uns nivells alts de competència.
1.3 EVOLUCIÓ

HISTÒRICA

Escola clàssica
L’anàlisi estructurada del treball
directiu se situa a començaments d’aquest segle, amb els
escrits d’Henri Fayol que, al
1916, va publicar l’obra “Administració Industrial i General”.
Identifica un conjunt de funcions que, al seu entendre, eren
l’essència d’administrar:
1. Planificar
2. Organitzar
3. Manar
4. Coordinar
5. Controlar
Fayol sostenia l’aplicació de les
seves reflexions a l’Estat. El
1918, amb la conferència “La
industrialització de l’Estat” manifesta que entre Estat i indústria sols hi ha diferències de
complexitat i mida, i no de dis-

tinció de naturalesa. Sosté, en
resum, que la funció directiva
en un àmbit i en l’altre són el
mateix:
• Preparar l’acció dels serveis
públics significa planificar i organitzar.
• Tenir cura del compliment
significa manar i coordinar.
• Esbrinar els resultats, controlar.
Gulick tan sols realitza unes petites variacions sobre Fayol, assenyala com a funcions bàsiques

a aplicar directament en la direcció a l’administració pública:
1. Planificació.
2. Organització.
3. Personal.
4. Direcció.
5. Coordinació.
6. Informació i pressupost.
Altres experts que plantegen
anàlegs raonaments són: Holden, Merrill, Hodges, Brech,
Corradini, Allen, Ricardi, Tannembaun, Newman, Mee, Koontz, Cimmino.

ELS ROLS DIRECTIUS
A. Relacions interpersonals
• Representatiu
• Enllaç
• Líder
B. Gestió de la informació
• Monitor
• Difusor i portaveu
• Control
C. Presa de decisions
• Resolució de conflictes
• Innovador
• Negociador
• Assignació de recursos
D. Conceptualització
Fins i tot, empreses que actualment basen la seva activitat en
l’entrenament de la funció directiva, com l’Institut Dale
Carnegie, fan una aplicació
pràctica d’aquests principis.
La funció directiva resumida en
l’acròstic PLORDICOCO l’estructura en una sèrie de funcions:
1. PL 2. OR 3. DI 4. CO 5. CO -

Planificació
Organització
Direcció
Coordinació
Control

Per desenvolupar la funció de
direcció (DI) s’han d’utilitzar
unes habilitats:
1. Pensament analític
2. Pensament creatiu
3. Comunicació
4. Presa de decisions
5. Motivació
6. Delegació
Escola empírica
La crítica que fan a l’Escola Clàssica es construeix no tant pel seu
contingut, ja que les funcions
directives genèriques continuen
reconegudes, sinó per les seves
limitacions, en no contemplar
altres aspectes clau de la funció
directiva.
Aquesta escola neix en els anys
quaranta amb els estudis de
Sune Carlson i té entre les seves
figures més representatives
Mintzberg, Stewart, Kotten i
Sayles.

2. ROLS BÀSICS DE LA
FUNCIÓ DIRECTIVA
PÚBLICA I DIFERÈNCIES
AMB LA PRIVADA
Mintzberg realitza un estudi
empíric, basat en l’observació
directa del treball de diversos
directius, amb la finalitat de descriure amb una certa exactitud
la naturalesa i rols fonamentals
del treball directiu.
Identifica, tant per als directius
públics com per als privats, els
rols directius en 4 grups, recollits al quadre de la dreta.
Els rols que una persona ha de
desenvolupar pel fet d’ocupar
un lloc de treball directiu, podríem considerar-los com l’essència de la funció directiva.
En la part final del treball,
aquests quatre grups de rols directius es correlacionen amb les
habilitats necessàries per al desenvolupament adequat.
Mintzberg estudia els rols directius per als directius, tant públics
com privats, i NO EN DETECTA CAP
DIFERÈNCIA SUBSTANCIAL. No obstant això, en essència ens trobem amb treballs de naturalesa
anàloga. Però hi ha diferències
que són originades únicament
pel fet de ser les pròpies de la
gestió pública.

DIFERÈNCIES

BÀSIQUES DE LA GESTIÓ

PÚBLICA

A. Per la naturalesa dels interessos generals i dels mecanismes
per satisfer-los, de creació de
valor afegit o de creació de béns
públics.
B. Pel procés de com es prenen
les decisions polítiques que
afecten de forma directa la part
més alta de les organitzacions
públiques.
• Multiplicitat d’actors implicats en el procés de decisió.
• Per la complexa interacció
entre individus, grups i entitats, en els quals el joc de necessitats i poder dóna un resultat que es converteix en
una determinada política pública.
• Orientació a curt termini i
discontinuïtat de les polítiques
públiques. La falta de definició
dels objectius estratègics i del
compromís públic i de la seva
quantificació, així com el fet
de faltar una definició formalitzada de les polítiques que
portaran a aquests objectius,
fan més fàcil també la discontinuïtat de les polítiques públiques.
• Importància dels valors
d’equitat i distribució.
• Reglamentació i formalisme
en el procés de presa de decisions, com a conseqüència del

principi de legalitat i d’estar
sotmeses les accions dels gestors públics al Dret.
• Primacia de la racionalitat
política sobre l’econòmica i de
gestió.
• Falta de relació directa entre
bona gestió i el fet d’obtenir
més recursos. Els resultats obtinguts de la gestió no són un
element fonamental en el procés polític de presa de decisions.
C. Per l’instrument mitjançant el
qual es gestiona: l’Administració pública.
• El directiu públic s’haurà de
moure en una zona en què
s’ajunten aspectes polítics i de
l’administració, sense que resulti fàcil separar-los clarament.
• L’eficàcia és conseqüència
de la motivació del professional que ocupa el lloc de treball. Amb les condicions específiques que envolten l’entorn de treball públic com: retribucions fixes, seguretat, entorn físic i d’altres estables. Els
motivadors bàsics són: les funcions del lloc de treball, la vinculació amb els objectius perseguits, les relacions amb els
superiors jeràrquics i la resta
de persones, el nivell d’autonomia, etc.
• La configuració administrativa mitjançant el model buro-
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cràtic, que és el més difós i
probablement el més habitual
encara i en els propers anys.
D’aquest model cal assenyalar:
• El sistema de coordinació i
control està basat en procediments estàndard.
• Especialització horitzontal i
vertical dels llocs de treball.
• Les unitats administratives
s’agrupen per funcions més
que per producte per tal
d’afavorir l’especialització.
• La jerarquia dels òrgans és
clara i la línia de comandament està ben definida.
• Afavoreix una formació específica.
• Té tendència a centralitzar
la presa de decisions en els nivells alts de l’organització,
que a la vegada té una pressió
molt forta.
• Baixa capacitat d’adaptació
al canvi.
• Desaprofitament de recursos
i, en general, manca de responsabilitat de les persones en
el resultat final de la seva actuació.
3. HABILITATS GENÈRIQUES
PER DESENVOLUPAR ELS
ROLS DIRECTIUS PÚBLICS
HABILITATS

ESSENCIALS

Són les necessàries per assolir
una actuació mitjanament o
mínimament adequada.
HABILITATS “DIFERENCIADORES”
Són aquelles que distingeixen
un treballador amb actuació
superior d’un treballador amb
actuació mitjana. Són les habilitats que permetrien traduir en
termes operatius el principi
constitucional de mèrit i capacitat.
Les habilitats diferenciadora i
essencial per a un determinat
lloc de treball són les que ens
permeten establir normes per a
la selecció del personal, per a
l’avaluació de l’actuació i per al
desenvolupament personal, així
com per a altres polítiques de
personal.
Les habilitats poden consistir en
motivacions, trets de caràcter,
concepte d’un mateix, actituds
o valors, coneixements, conducta i qualsevol característica individual que es pugui mesurar
d’una manera fiable i que pugui demostrar-se que diferencia
d’una manera significativa en-
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tre treballadors que mantenen
un exercici excel.lent dels mitjans o entre els treballadors eficaços i els ineficaços.
Des d’un punt de vista cost/eficàcia, l’actuació del gestor de
personal seria: contractar per la
motivació fonamental i els trets
de caràcter (habilitats), i després
desenvolupar en cada persona
els coneixements i capacitats. La
majoria de les organitzacions
actuen a la inversa: contracten
sobre la base d’acreditacions
acadèmiques, suposant que els
candidats aportaran, o se’ls podran inculcar, les motivacions o
trets de caràcters adequats per
dirigir.
L’especialista en recursos humans Mooghiemstra té en
compte els nous reptes que s’estan plantejant en l’entorn i les
tendències de tipus organitzatiu.
Identifica un conjunt d’habilitats
rellevants per al conjunt de directius:
Per a alts directius de les
administracions públiques
Raonament estratègic: definit
com la capacitat de comprendre ràpidament les tendències
canviants de l’entorn, les oportunitats que puguin aparèixer,
les amenaces que es puguin
plantejar, així com els punts forts
i dèbils de la seva pròpia organització, de forma que es pugui
determinar la resposta estratègica òptima. Com es pot veure,
es tracta d’habilitats clau per
desenvolupar les funcions o rols
de conceptualització de monitor i d’innovador.
Lideratge del canvi: és la capacitat de comunicar una visió
atraient de l’estratègia de l’organització que condueix qui,
estant d’una manera o d’altra
afectat per la seva actuació,
transfereix la seva motivació i
dedicació, i actua com a patrocinador de la innovació i l’esperit emprenedor. També assigna de forma òptima els recursos de l’organització per introduir-hi els canvis que són
necessaris per al compliment de
l’estratègia. Aquesta habilitat
està especialment vinculada al
desenvolupament dels rols de
lideratge, difusor/portaveu i
assignador de recursos.
Gestió de les relacions: definida com la capacitat d’establir

relacions i influir en les complicades xarxes formades per altres
persones. La col·laboració de les
quals és necessària per a l’èxit
de l’organització. Sobre aquestes persones no es posseeix una
autoritat formal: usuaris, grups
d’opinió, premsa, associacions,
representants dels treballadors,
persones amb capacitat reguladora en tots els nivells (local, autonòmic, nacional), grups de
pressió, etc. El rol al qual està
vinculada aquesta habilitat és el
d’enllaç.
Per a la resta de quadres
directius
Fiabilitat, és a dir, la predisposició i capacitat per canviar les
estructures i processos de direcció quan sigui necessari, per
posar en pràctica l’estratègia de
canvi que l’organització necessita (habilitat molt relacionada
amb els rols de control).
Introducció del canvi, entesa
com la capacitat de “lideratge
del canvi” (similar a la dels alts
directius, indicada abans) necessària per comunicar als companys de treball que l’organització necessita canviar; i dots de
“gestió del canvi”: comunicació,
formació i foment del procés de
creació de grups, necessaris per
posar en pràctica el canvi en els
seus grups de treball (habilitat
molt relacionada amb els rols de
comunicació i liderat).
Sensibilitat interpersonal, és a
dir, la capacitat de comprendre
i valorar les aportacions de persones molt “diverses” (habilitat
molt relacionada amb els rols
interpersonals).
Delegació, entesa com el conjunt de conductes de direcció
basades en: compartir la informació, sol.licitar idees dels companys de treball, fomentar el
desenvolupament dels empleats, delegar responsabilitats significatives, proporcionar informació de retorn com a “assessor”, expressar expectatives positives sobre els subordinats, re-

compensar les millores de l’actuació, etc. Aquesta habilitat fa
que els treballadors se sentin
més capacitats i motivats per
assumir responsabilitats majors
(aquesta habilitat està molt relacionada amb el rol de lideratge).
Treball en equip, entès com el
conjunt de dots que faciliten la
creació i desenvolupament
d’equips de treball per aconseguir que diversos grups de persones treballin junts per assolir
eficaçment un objectiu comú;
per exemple, establir les metes
i les funcions clarament, controlar els que “parlen massa”, convidar a participar els que “callen”, resoldre conflictes, etc.
(habilitat molt relacionada amb
el rol del lideratge).
Transferibilitat: és la capacitat
d’adaptar-se ràpidament i funcionar eficaçment en entorns de
treball altament diferenciats. En
el sector privat pot significar la
capacitat d’adaptar-se a cultures de treball en diferents països, de manera que un director
sigui “transferible” a qualsevol
part del món.
Bethell-Fox identifica 20 habilitats genèriques que podrien ser
la causa d’un millor desenvolupament d’una sèrie de rols professionals i de direcció.
Aquestes habilitats genèriques
les organitza en sis grups principals, recollits al quadre de la
dreta.
Aquestes són les habilitats directives que podrien permetre
l’exercici dels rols directius genèrics. Malgrat això, una adequada identificació de les habilitats directives requereix una
anàlisi dels aspectes concrets
més rellevants per a cada organització i de cada lloc directiu.
Aquestes habilitats es correlacionen amb els rols fonamentals del treball directiu per tal de
tenir un model senzill de rols i
habilitats necessàries.

• Anàlisi vertical: permet veure els rols directius i totes les
habilitats implicades en el seu
desenvolupament.
• Anàlisi horitzontal: permet
veure com incideix cada habilitat en els diferents rols directius.
ROLS

QUE HAN DE DESENVOLUPAR

ELS DIRECTIUS PÚBLICS LOCALS.

a) Rols relacionats amb la
presa de decisions:

4. PROPOSTA D’UN MODEL
GENERAL DE ROLS I
HABILITATS PER AL
DIRECTIU PÚBLIC LOCAL.
En essència, aquest model que
es basa en les consideracions de
Mintzberg i Bethell-Fox pretén
construir un model general on
es relacionen els rols que s’han
de desenvolupar i les habilitats
que necessita el directiu públic
per dur a terme el seu treball.
Permet també tenir una referència clara d’una proposta de rols

a desenvolupar i d’habilitats
necessàries que s’han d’aplicar
en el dia a dia per tenir certa
garantia d’èxit professional en la
seva activitat.
Aquest model s’estructura en
dues parts. En la primera, s’explica el contingut de cada rol i
habilitat. En tractar de les habilitats, ES RELACIONEN amb els rols
de major influència. En la segona, es concreten en una graella
de doble entrada que permet
dues relacions:

LES HABILITATS DIRECTI
VES
DIRECTIVES
A- Personals
• Motivació per aconseguir tot allò que ens
proposem
• Preocupació per l’ordre i la qualitat
• Iniciativa
• Recerca d’informació
B- Ajuda i servei
• Sensibilitat interpersonal
• Orientació al servei, al client/usuari
C- Influència
• Impacte i influència
• Coneixement organitzatiu
• Construcció de relacions
D- Gerencials
• Desenvolupament de les persones
• Direcció de persones
• Treball en equip i cooperació
• Lideratge (intern)

1. Rol de resolució de conflictes: conjunt de comportaments
o pautes encaminades a donar
tractament a crisis o conflictes
normalment imprevistos per
procurar-ne la solució.
2. Rol d’assignador de recursos: conjunt de comportaments
encaminats a distribuir entre
diverses alternatives els recursos
disponibles (diners, material,
persones, temps) o a protegirlos davant de possibles canvis
d’assignació. Està molt relacionada amb la funció a través de
la qual l’organització es dota de
prioritats.
Les organitzacions públiques i
l’Administració local en concret,
encara que basada en el model
burocràtic, no mantenen actualment un entorn estable. Les
HABILITATS , com la sensibilitat
interpersonal per a la resolució
de conflictes, la preocupació
per l’ordre i la qualitat, l’orientació al servei, l’impacte i la influència en l’assignació dels recursos, seran requerides en
major mesura en l’àmbit públic
mentre el model burocràtic es
mantingui. És més significatiu en
el directiu mitjà alt.
3. Rol innovador: comportaments encaminats a introduir
canvis controlats aprofitant
oportunitats o problemes no urgents.
4. Rol de negociador: les organitzacions exigeixen pautes negociadores formals i informals
als seus directius, obligant-los a
participar en negociacions,
especialment si tenen transcen-

dència per a la seva unitat o organització.
b) Rols relacionats amb la
gestió de la informació:
5. Rols de control: pautes encaminades a aconseguir el comportament desitjat de les persones en l’organització o al seu
voltant, a través de l’establiment
de sistemes d’informació, disseny d’estructura o directrius.
La necessitat de distingir entre
l’efecte desitjat, objectiu de l’acció pública i entre allò produït i
les dificultats de mesura que
això comporta, fa que es requereixi especial HABILITAT en el disseny i ús dels sistemes de control, i en general, en el desenvolupament dels rols de control.
Si no es produeix, hi haurà més
dificultat en la presa de decisions i una menor pressió envers
la racionalitat tècnica. També
serà menor la capacitat de millora del funcionament de l’organització.
6. Rol de difusor i de portaveu:
conjunt de pautes encaminades
a difondre internament o externament informació relacionada
amb l’organització i el seu entorn.
7. Rol monitor: conjunt de
comportaments encaminats a
buscar o rebre informació rellevant sobre el funcionament de
l’organització i les variables relacionades (entorn), així com del
seu futur.
c) Rols relacionats amb la
gestió de relacions
interpersonals
8. Rol d’enllaç: conjunt de pautes encaminades a crear, mantenir o usar una xarxa de contactes a través dels quals es puguin aconseguir informació, suport, etc. (Per a la consecució
dels fins organitzatius).
El requeriment d’aquest rol és
conseqüència de la naturalesa
interorganitzativa dels problemes públics.

E- Raonament
• Pensament analític
• Pensament conceptual
• Coneixements i experiència
F- Psicològiques
• Autocontrol
• Confiança en si mateix
• Comportament positiu davant els fracassos
• Compromís amb l’organització
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11. Rol de conceptualització:
conjunt d’activitats orientades a
construir models mentals, con-

Conceptualització

Control

Difusor

Monitor

Assignador recursos

Negociador

INFORMACIÓ

d) Rols relacionats amb els
requeriments de
conceptualització:

Líder

Personals
Motivació per assolir objectius
Preocupació l’ordre i qualitat
Iniciativa
Recerca d’informació

GESTIÓ DE LA

i els interessos i necessitats
organitzatives.

Representació

1
2
3
4

Innovador

Resolució conflictes

HABILITATS

PRENDRE
DECISIONS

10. Rol de líder: conjunt de
pautes basades en la relació
interpersonal amb subordinats
dirigida a crear orientació (en
termes de valors, comportaments de treball i una determinada cultura organitzativa). Es
basa en aconseguir un cert nivell d’harmonització entre els
interessos i necessitats personals

Enllaç

9. Rol de representació: el nomenament formal d’un directiu
per a un determinat lloc de treball comporta la conversió
d’aquest lloc, en part, en un símbol representatiu de la seva unitat o organització que implica
presència en actes públics, en
benvingudes, actes formals, firma, etc.

ROLS DIRECTIUS

En l’àmbit del directiu públic,
tindran més rellevància que en
el sector privat les HABILITATS de
relacions interpersonals, la
perseverància i la persuasió, la
capacitat d’harmonitzar interessos i creació de consens, les capacitats negociadores, d’expressió oral en públic i en mesures
de comunicació.
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18
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20
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14
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16
17

ceptes, etc. amb la informació
disponible de tot tipus, que li
permeten interpretar i entendre
el que passa, així com especular amb hipòtesis. Aquest rol
permet generar criteris per a la
presa de decisions.
La gestió pública requereix el
desenvolupament i revisió constant de marcs conceptuals amplis i complexos que permeten
comprendre com és la realitat i
com s’hi pot actuar. Això és conseqüència de la multiplicitat
d’actors implicats en el procés
de decisió, la complexa interacció entre els actors, la falta de
relació directa entre la bona
gestió i l’obtenció de més i millors recursos, o entre la consecució dels objectius perseguits i
la garantia de continuïtat i supervivència de l’organització i
especialment la naturalesa
interorganitzativa dels problemes públics.
Les HABILITATS requerides d’anàlisi, modelització i síntesi seran
necessàries per dissenyar i
redissenyar els sistemes adaptables als problemes públics.

La gestió pública requereix el
desenvolupament i revisió
constant de marcs conceptuals
amplis i complexos que
permetin comprendre com és
la realitat

o interessos dels altres, sense
que els hagin expressat o els
expressin sols parcialment (relacionat amb el rol de líder i
monitor).

GESTIÓ DIRECTIVA PÚBLICA.

a) Personals:

C)

1. Motivació per assolir objectius: preocupació per treballar
bé o per competir per superar
un estàndard d’alt nivell (relacionat amb els rols de líder, negociador, enllaç i representació).

7. Impacte i influència: desig
de produir un impacte o efecte
determinat sobre els altres, persuadir-los, convèncer-los, influir
en ells o impressionar-los, per
tal d’aconseguir que segueixin
un pla o una línia d’acció (relacionat bàsicament amb els rols
d’enllaç i liderat).

HABILITATS

NECESSÀRIES PER

2. Preocupació per l’ordre i la
qualitat: Preocupació per disminuir la incertesa mitjançant
controls i comprovacions i l’establiment d’uns sistemes clars i
ordenats (relacionat amb els rols
de control i monitor).
3. Iniciativa: predisposició per
escometre accions, millorar resultats o crear oportunitats (relacionat amb el rol d’innovador).
4. Recerca d’informació: curiositat i desig per obtenir informació àmplia i també concreta
per arribar al fons dels assumptes (relacionat preferentment
amb els rols de monitor i enllaç).
B)

D’AJUDA I

16. Coneixements i experiència: capacitat d’utilitzar i ampliar el coneixement tècnic o
d’aconseguir que els altres adquireixin coneixements relacionats amb el treball (relacionat
amb els rols de líder i assignació de recursos).
F)

6. Orientació al servei, al client/usuari: desig d’ajudar o servir els altres a base d’esbrinar les
seves necessitats i després satisfer-les. Entre els “clients”, també es poden incloure els companys de treball dins de l’organització (relacionat amb els rols
d’assignador de recursos, líder i
difusor).

DESENVOLUPAR ELS ROLS PER A LA

15. Pensament conceptual:
capacitat d’identificar els models o connexions entre situacions i d’identificar aspectes clau
o subjacents en assumptes complexos (relacionat amb el rol de
conceptualització).

D’INFLUÈNCIA

8. Coneixement organitzatiu:
capacitat de comprendre i utilitzar la dinàmica existent dins
de les organitzacions (relacionat
bàsicament amb el rol de conceptualització i d’enllaç).
9. Construcció de relacions:
capacitat per crear i mantenir
contactes amistosos amb persones que són o seran útils per
assolir les metes relacionades
amb el treball (relacionat amb
el rol d’enllaç i líder).

D)

GERENCIALS:

10. Desenvolupament de persones: capacitat per escometre
accions eficaces per millorar el
talent i les capacitats dels altres
(relacionat amb el rol de lideratge).
11. Direcció de persones: capacitat de comunicar als altres
allò que és necessari fer i aconseguir pensant en el bé de l’organització a llarg termini (relacionat amb els rols difusor i lideratge).
12. Treball en equip i cooperació: capacitat de treballar i fer
que els altres treballin, col· laborant els uns amb els altres (relacionat bàsicament amb el rol
de lideratge).
13. Lideratge (intern): capacitat d’exercir el rol de líder d’un
grup o equip (relacional amb el
rol del mateix nom).
E)

RAONAMENT:

14. Pensament analític: capacitat de comprendre les situacions i resoldre els problemes
separant les parts constitutives i
meditant-hi d’una forma lògica
i sistemàtica (relacionat essencialment amb el rol de conceptualització).

PSICOLÒGIQUES:

Aquestes habilitats incideixen
de manera significativa amb els
rols de relacions interpersonals
i de presa de decisions.
17. Autocontrol: capacitat de
mantenir el control d’un mateix
en situacions que provoquen
estrès o fortes emocions.
18. Confiança en un mateix:
creença en la pròpia capacitat
per elegir l’enfocament adequat
per a una feina i dur-la a terme,
especialment en situacions difícils que suposin un repte.
19. Comportament positiu davant de fracassos: capacitat per
justificar o explicar els problemes sorgits, els fracassos o els
esdeveniments negatius.
20. Compromís amb l’organització: capacitat i desig d’orientar el seu comportament en la
direcció indicada per les necessitats, prioritats i objectius de
l’organització.
Dels rols directius amb les habilitats que els sostenen i filtrades les peculiaritats públiques,
podem deduir un model d’habilitats útil per a una política de
personal directiu per a l’Administració pública local.
El model se sintetitza en el quadre de la pàgina anterior.

SERVEI

5. Sensibilitat interpersonal:
capacitat per escoltar adequadament i per comprendre i respondre pensaments, sentiments
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LEGALITAT DEL FINANÇAMENT D’UNES

OBRES DE MILLORA

SUBSTANCIAL DE PAVIMENT I SERVEIS D’UN CARRER
Neus Ollé Povill
Assessoria Jurídica
1. PLANTEJAMENT DEL
PROBLEMA
Un ajuntament vol dur a terme
diverses obres en un carrer principal del seu municipi i les pretén finançar amb contribucions
especials.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. CONTRIBUCIONS

ESPECIALS

2.1.1. Fet imposable
Segons l’article 28 de la Llei reguladora de les hisendes locals
(LRHL) constitueix el fet impo-

sable de les contribucions especials l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o un augment
de valor dels béns com a conseqüència de la realització
d’obres públiques o de l’establiment o ampliació dels serveis públics, de caràcter local,
per les Entitats respectives.
Aquesta mateixa definició es
recull a l’article 26.1 b) de la Llei
General Tributària.
Ara bé, cal remarcar el fet que
s’ha produït un canvi important
en la configuració del fet imposable respecte al que establia el

SENTÈNCIES SOBRE
BASE IMPOSABLE
Tribunal Suprem
Sentència 12-4-1997
Ponent: Excm. Sr. D. Pascual Sala Sánchez
Aranzadi: 3137
“... Pero este límite no puede interpretarse como el otorgamiento de facultades discrecionales a la Corporación municipal para que verifique el reparto como tenga por conveniente
sin rebasar, desde luego, el tope de referencia. Significa que
el A
yuntamiento ha de ponderar el beneficio general que
Ayuntamiento
para la población entera representan las obras en cues
cues-tión
tión, ciertamente de muy difícil individualización, con el perfectamente identificable que reciben los afectados directos por
las mismas, inclusive estableciendo, si preciso fuere y como
esta Sala tuvo ocasión de declarar en Sentencia de 21 junio 1994 (RJ_1994\4708)
(RJ_1994\4708),, un criterio decreciente en la
medida en que los intereses particulares implicados en la
obra cedan paso a los generales
generales”.
TSJ de Catalunya
Sentència 7-3-1997
Ponent: Il·lm. Sr. D. Emilio Rodrigo Aragonés Beltrán
Aranzadi: 522
“la obra se trata (remodelación o mejora de Paseo Marítimo
que afecta a varios términos municipales). En estos casos de
concurrencia de beneficio especial y beneficio general no
es ajustado a derecho repercutir el máximo legal del 90
por 100 del coste soportado por la Corporación LLocal
ocal
ocal....
A quel porcentaje del 90 por 100 (...) ha de ir decreciendo
en la medida en que los intereses particulares implicados
en la obra cedan paso en favor de los intereses generales
generales.”
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text refós del règim local (RDL
781/86). Aquest text possibilitava la imposició de contribucions especials no tan sols per finançar la realització d’obres
públiques o bé l’establiment o
ampliació dels serveis públics,
sinó també per a la seva millora ( art. 216.1 TRRL).
Per tant, cal tenir en compte que
a partir de la LRHL aquesta última possibilitat ha desaparegut.
2.1.2. Existència d’un
benefici per al subjecte
passiu
L’element legitimador per a la
implantació de contribucions
especials és l’existència d’un
benefici especial, representat
per l’obtenció per part del subjecte passiu d’un benefici o
d’un augment de valor dels
seus béns.
Així, el Tribunal Suprem, en les
seves sentències de 29-9, 15-11
i 16-11 de 1988 (RJ 7346, 8659
i 8764) ha assenyalat que:
“El beneficio especial es uno de
los factores que componen el
aspecto material del elemento
objetivo del hecho imponible”
I la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 10 de març de 1997 (AR.
523) afirma:
“Por lo tanto, hay que concluir
que el beneficio ha de ser efectivo y comprobable, de forma
que si, en un caso particular, no
se produjera beneficio alguno, o
no existiera aumento de valor, el
tributo no podría exigirse...”
La necessitat d’aquest benefici
no és incompatible amb l’existència d’un benefici general, així
la sentència del TS 27-12-1996
( AR. 9591) ha declarat:
“La producción de un beneficio

general por la apertura de la indicada vía peatonal, no significa
que no se puedan imponer contribuciones especiales si, junto a
él, resultan algunas propiedades
especialmente beneficiadas...”
No obstant això, cal que aquest
“benefici especial” existeixi en
tot cas.
Així el TS diu: “El concepto de
beneficio especial se destruirá si
se entendiera que el concepto
de beneficio común o general es
equivalente a aquél”
En conseqüència, el primer element que l’Ajuntament haurà
de valorar, en funció de la
remodelació que vol dur a terme, és si efectivament hi ha o
no un benefici especial per als
seus veïns o si queda sobrepassat i diluït pel possible benefici
comú o general que per a tot el
municipi pot representar fer
obres en una artèria principal de
la població.
2.1.3. Fet material:
realització d’obres públiques
o establiment o ampliació
dels serveis públics
L’altre element a valorar per part
de l’Ajuntament és si les obres
implicaran l’ampliació o bé la
millora dels serveis públics.
En la vigent redacció del fet imposable de les contribucions
especials no es contempla la
possibilitat d’imposar-les en els
casos de millora dels serveis
públics, sinó tan sols en els supòsits d’ampliació. És a dir, es
permet la seva imposició quan
es produeixen increments quantitatius però no qualitatius d’un
servei públic ja establert.
Estem davant de dos conceptes
que cal anar delimitant en funció de l’estudi casuístic de la

SENTÈNCIES SOBRE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
TSJ DE CASTELLA-LA MANXA
Sentència 29-4-1996
Ponent: Il·lm. Sr. D. Vicente Ronco Rodríguez
Aranzadi: 434

jurisprudència, el que ens permetrà determinar en cada cas
concret si és o no possible la
imposició de les contribucions
especials.
De la lectura de les sentències
que es reprodueixen en el quadre adjunt es fa palès que l’única possibilitat que té l’Ajuntament d’imposar legalment contribucions especials és justificar,
raonar i fonamentar detalladament en la Memòria del projecte, que les obres suposaran
l’ampliació dels serveis ja existents.

els tribunals (veure quadre).
A la vista d’aquestes sentències
entenem que difícilment es pot
arribar a justificar que els veïns
del carrer hagin d’assumir el
90% del cost de les obres, si tenim en compte que estem parlant del carrer principal de la
població on s’ubica la Casa Consistorial, l’església, les principals
botigues i la parada de l’autobús. I, a més a més, és l’eix principal d’entrada al municipi i
d’accés als carrers que s’hi ramifiquen.

2.2. BASE IMPOSABLE:

Un dels elements bàsics per
poder imposar contribucions
especials és l’existència d’un
benefici especial per als veïns
afectats, perquè en cas contrari
no es podrien exigir.

REPARTIMENT DEL COST DE L’OBRA

L’article 31.1 LRHL estableix
que: “La base imposable de las
contribuciones especiales está
constituida, como máximo, por
el 90% del coste que la Entidad
Local soporte por la realización
de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios”
De la lectura d’aquest article,
se’n desprèn que l’entitat executora té llibertat per poder determinar el percentatge del cost
a través de la que s’ha de finançar l’obra, amb un únic límit: no
es pot imputar als contribuents
més del 90% d’aquest cost.
Ara bé, aquesta potestat discrecional s’ha d’exercitar respectant el principi de proporcionalitat. És a dir, ponderant en cada
cas concret quin és el benefici
especial que reben els veïns
implicats i en funció d’aquesta
valoració determinar el cost de
les obres a sufragar pel propi
Ajuntament i pels veïns afectats.
En aquest sentit es pronuncien

3. CONCLUSIONS

El segon element a justificar en
la memòria del projecte és que
les obres comportaran una ampliació dels serveis ja existents,
i no pas la seva millora (element
no inclòs actualment en el fet
imposable de les contribucions
especials). Sens dubte, és una
de les qüestions més difícils
d’argumentar per part de l’Ajuntament. La jurisprudència més
recent es mostra reticent a considerar com a ampliació de serveis, la renovació dels que
prèviament existeixen i estan en
ple funcionament.
Finalment, s’haurà d’estimar
quin cost ha de suportar l’Ajuntament i els veïns del carrer en
funció de la major o menor preeminència del benefici general
que poden representar les obres
sobre el benefici especial que
poden rebre els veïns del municipi.

“TERCERO... se trata de obras de reposición del firme de
ciertas calles importantes de la ciudad, deterioradas por
el uso o funcionamiento regular de las mismas, especialmente intenso por tratarse de avenidas amplias y céntricas,... y que además habían sido recientemente levantadas para la ejecución de obras de encauzamiento de las
aguas pluviales, es claro que falta tanto el presupuesto
objetivo del tributo, que es la primera realización de obras
locales, como el beneficio especial subjetivo que se requiere para los sujetos pasivos..., al ser más intenso un
beneficio común o general, ligado al correcto y regular
funcionamiento de una obra anterior, por lo que no debieron imponerse contribuciones especiales,...”
TSJ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Sentència 17-10-1996
Ponent: Il·lm. Sr. D. Luis Manglano Sada
Aranzadi: 1265
“..., no cabrá exigir el pago de contribuciones especiales
por obras consistentes en una renovación de los elementos propios del alumbrado público preexistente, pues el
aumento de la potencia luminosa, la sustitución de farolas
o la renovación del cableado no constituyen sino una tarea de conservación de las instalaciones y servicios públicos de obligado cumplimiento por los Ayuntamientos.”
TSJ DE CASTELLA-LA MANXA
Sentència 8-4-1996
Ponent: Il·lm. Sr. D. Vicente Rouco Rodríguez
Aranzadi: 424
“..., por contraposición a la anterior regulación, no integran el hecho imponible del nuevo tributo los supuestos
de obras públicas que no sean de primera realización o
ejecución o lo que es lo mismo los conceptos de reparación, reforma, entretenimiento, conservación, mejora o sustitución de las obras y servicios existentes, a diferencia de
lo que ocurría en el régimen anterior, a no ser que consistan en la ampliación de los servicios, ya que entre otras
razones en estos casos falta el beneficio especial, pues en
aquellos se trata de gastos inherentes al funcionamiento
regular de aquellas obras o servicios en función no sólo
del particular interés de determinados sujetos sino del interés común o general de toda la población o de todos
los vecinos...
SEXTO..., como admiten ambas partes y resulta del expediente, se trata de obras de reposición de dicho acerado y
embordillado, que como señala la memoria justificativa
de las mismas se encontraban en general en mal estado,
y que especialmente habían sido recientemente levantados como consecuencia de la ejecución de obras de renovación de las redes de aguas de la población, es claro
que falta tanto el presupuesto objetivo del tributo, que es
el de primera realización de obras locales, como el beneficio especial subjetivo que se requiere para los sujetos
pasivos de acuerdo con lo establecido en el art. 30 LHL ,
al ser más intenso un beneficio común o general, ligado
al correcto y regular funcionamiento de una obra anterior,
y a la ejecución de otras obras afectantes al interés de
toda la población como eran aquellas de renovación de
las redes de agua, por lo que no debieron imponerse contribuciones especiales,...”
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TÈCNIC

RENOVACIÓ

DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE,

GODALL (EL MONTSIÀ).

Albert Gómez Masdeu
Cap d’Enginyeria Industrial. Serveis Tècnics Municipals

EL

GODALL ESTÀ SITUAT AL CENTRE DE LA COMARCA
MONTSIÀ. EN L’ACTUALITAT COMPTA AMB UNS 750 HABITANTS DE DRET.
DES D’UNS ANYS ENÇÀ, ES MANIFESTAVEN ALGUNS PROBLEMES EN LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A
LA POBLACIÓ, A CAUSA DEL DETERIORAMENT DELS MATERIALS
EMPRATS I LA BAIXA QUALITAT TÈCNICA DE LES ANTIGUES INSTAL·
LACIONS.

MUNICIPI DE
DEL

Aquestes deficiències suposaven, entre altres, els següents
perjudicis:
• Pèrdues anuals que es poden situar entre el 30 i el 40%
del cabal.
• Altes despeses de manteniment i reparacions de la xarxa
pública.
• Incidència negativa i desperfectes ocasionats per les pèrdues d’aigua en edificis privats
i equipaments públics.
• Restriccions -sobretot als
mesos de juliol i agost- quan la
capacitat de subministrament
no podia abastar l’ocasional
increment de població.
Per tal de solucionar aquests
problemes, l’Ajuntament de Godall va planificar l’execució de
l’obra Renovació de la xarxa
d’aigua potable. En una primera fase, la Secció d’Obres de la
Unitat d’Enginyeria Industrial de
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la Diputació de Tarragona s’encarregà de dirigir l’obra.
S’inicià al novembre de 1997 i
finalitzà al juny de 1998.
Modest Andreu, cap de la Secció d’obres, va ser el tècnic encarregat de la direcció de les
obres. Amb el seu equip van fer
el seguiment de tot el procés
d’instal·lació, incidint -entre
d’altres- en els següents aspectes:
• la correcta excavació de les
rases.
• la col·locació dels tubs, vàlvules i aixetes.
• la coordinació amb els serveis
d’aigua existents.
• la verificació, per trams, de les
proves hidràuliques de les noves instal·lacions.
• les connexions als habitatges
privats i a altres subministraments.
•minimitzar els talls de submi-

nistrament al llarg de tot el període que va durar l’obra.
• amidar l’obra realitzada i lliurar els corresponents certificats.
INCOEX, SL fou l’empresa adjudicatària i Agustí Cirera el cap
de l’obra. Al llarg dels mesos
d’execució de l’obra es van
introduir un seguit de millores,
com la col·locació de vàlvules
anti-retorn en les connexions individuals, amb la qual cosa s’evita el retorn a la xarxa d’aigua ja
utilitzada.
L’obra es va certificar per un cost
total de 16.985.924 de pessetes, amb un sobrecost aproximat de 300.000 pessetes ocasionat per l’excés de roca que
es va trobar en les excavacions.
El material utilitzat fou el polietilè d’alta densitat, que assegura un 100 % d’estanquitat.
Tots els trams es van sotmetre a
una prova hidràulica, amb una
pressió superior a la màxima de
servei calculada, per tal d’assegurar la resistència de la instal·
lació.
Alhora, es renovaren totes les
connexions individuals dels habitatges, algunes de les quals
eren deficients.
L’alcalde de Godall, el senyor
Vicenç Garrit, es mostrà satisfet
pel desenvolupament i consecució de l’obra que, en resum,
ha comportat les millores següents:

• no s’han detectat fuites en el
tram executat -que correspon
aproximadament a la meitat
de la població-, amb el consegüent estalvi de manteniment i
reparacions.
• un important estalvi econòmic, ja que el grup de bombament d’aigua al dipòsit regulador treballa menys hores diàries -una mitja de 13,5 hores-,
quan abans de l’obra ho feia
entre 14 i 20 hores, sobretot
als mesos d’estiu.
Un cop es pugui acabar la renovació total de la xarxa (1a i
2a fase), s’estima que l’estalvi
sobre el cost de l’electricitat esmerçada en el servei de bombament es pot situar entre les
700.000 i les 800.000 pessetes
anuals. A més, des de la finalització de la primera fase ja no
es produeixen restriccions al servei de subministrament d’aigua
potable en els mesos d’estiu.
Aquests fets possibiliten, de retruc, la urbanització de nous
espais i ampliar el nombre d’habitatges.
Per tot plegat, l’obra de renovació de la xarxa d’aigua potable
ha servit per garantir el subministrament a la població que,
d’aquesta forma, ha vist realitzada una de les necessitats bàsiques. Alhora, ha significat la
reducció de despeses que comportava el servei, i que a partir
d’ara el consistori podrà destinar a altres usos.

17

2n

Nivell d’Assistència

àmbit

INFORMÀTIC
CARTOGRAFIA DIGITAL

Xavier Giménez Jorda i Rodrigo Márquez Claver
Serveis Informàtics Municipals

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA VA SIGNAR AL NOVEMBRE DEL 96 UN
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT CARTOGRÀFIC
DE CATALUNYA, MITJANÇANT AQUEST CONVENI ES VA ACONSEGUIR EL PRODUCTE 1:5000 TOPOGRÀFIC EN 3 DIMENSIONS, PER AL PROPI ÚS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
EL DE LES ENTITATS LOCALS DE LA PROVÍNCIA.
CARACTERÍSTIQUES DE
L’1:5.000 TOPOGRÀFIC
L’1:5.000 Topogràfic és una cartografia digital de caire topogràfic, obtinguda per restitució
fotogramètrica assistida per
computador a partir d’un vol a
escala 1:22.000. La cobertura és
de tota la província i la data dels
vols que la van generar es remunta entre els anys 86 i 90,
depenent de la zona.
El sistema geodèsic de referència és el de la Xarxa geodèsica
nacional RE-50, amb les altituds
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referides a la Xarxa Nacional
d’Anivellament (IGN). El sistema cartogràfic de representació
que fa servir és l’UTM (Universal Transversa de Mercator). La
referència que figura a cada full
és la Quadrícula Universal de
Mercator. Aquesta quadrícula
síndica mitjançant trams dibuixats en el marc i amb creus situades a l’interior dels fulls. La
quadrícula es dibuixa cada 500
mtres (10 cm al mapa). La informació que contenen les diferents capes queda recollida al
quadre lateral.

Les capes 7, 8 i 9 contenen les
corbes de nivell, l’equidistància
entre corbes de nivell és de 5
metres amb corbes mestres numerades cada 25 metres.
Disposem de la versió tridimensional (coordenades amb valor
x, y, z per a cada punt bàsic de
definició de la geometria dels
elements) però, cal dir que podem trobar alguns elements de
la planimetria que sempre seran coplanaris, és a dir, que el
valor z es mantindrà constant
per a tots el punts de l’element,
Pla amb z constant.
La utilització que és fa d’aquesta cartografia és diversa, ja que
és una de les bases més adients
per a la redacció de figures de
planejament, com per exemple
normes subsidiàries. És una eina
molt útil per ubicar projectes
d’escala més gran, i constitueix

la base damunt la qual se sostenen molts projectes relacionats
amb el territori. També s’utilitza per realitzar estudis o comprovacions directament sobre
impressions en paper de zones
determinades.
DISTRIBUCIÓ
CARTOGRÀFICA I SUPORT
ALS MUNICIPIS
La Diputació ha distribuït entre
els ajuntaments la cartografia del
seu terme municipal en formats
diferents com el dgn (Microstation), dwg o dxf (Autocad) o
bé en paper.
Cal dir que també s’està realitzant un assessorament envers les
eines informàtiques més adients
per treballar aquest producte, ja
que l’espai dels fitxers d’aquesta cartografia és considerable i
un cop convertida de dgn na-

LLIST
A DE CONCEPTES
LLISTA
I ESTRUCTURA DE D
ADES
DADES
CART
OGRAFIA 1:5000 3D
CARTOGRAFIA
UNITATS DE TREBALL: M : 10 DM : 10
DIMENSIÓ: 3D

diu a formats diferents, pot incrementar-se de 4 a 5 vegades
el seu espai i requereix, en
aquest cas, un sistema de prestacions considerable, sobretot
en el cas de voler assolir projectes d’àmbits territorials extensos. Aquest àmbits poden anar
des d’una part d’un full o un full
senzill, fins a la vinculació de
dotzenes de fulls arribant a àmbits municipals i comarcals.

banes a escales 1:1000 o
1:2000, d’alguns municipis, o
de zones concretes d’un municipi. Aquesta cartografia és gairebé sempre de característiques
topogràfiques i respon a projectes realitzats per departaments
de la Generalitat de Catalunya,
com pot ser el d’Urbanisme,
desenvolupats a petició de
l’ajuntament, o bé d’ofici.

ALTRES FONTS
CARTOGRÀFIQUES
D’INTERÈS MUNICIPAL I
COMARCAL.

L’Institut Cartogràfic de Catalunya disposa del producte
1:50.000 comarcal versió 2.
Aquest producte és de característiques topogràfiques. El seu
àmbit és el de tota Catalunya.
És un producte relativament
nou, sobretot si el comparem
amb l’1:5000 Topogràfic. És una
escala molt útil per desenvolupar projectes d’àmbit comarcal
i provincial.

ÀMBIT MUNICIPAL
La cartografia d’àmbit municipal per excel·lència és la dibuixada a escales 1:500 i 1:1000.
Aquesta cartografia és sempre
de característiques cadastrals i
el seu àmbit és la zona urbana.
El detall arriba a les parcel·les,
subparcel·les, voreres, números
de policia, carrers, etc. L’escala
1:500 acostuma a ser la zona del
nucli de població més antic, i la
d’escala 1:1000, la resta del terme municipal urbà. Aquesta
cartografia la trobarem en format digital o bé en paper, i no
sempre actualitzada. El dipositari és el Centre de Gestió Cadastral de Tarragona i, subsidiàriament, els ajuntaments.
El mateix Centre de Gestió Cadastral de Tarragona disposa
també de cartografia municipal
1:2000. Aquesta cartografia
comprèn el terme municipal de
l’ajuntament qualificat com a
rústec. El nivell de detall arriba
als polígons i parcel·les.
També podem trobar, puntualment, cartografia de zones ur-

ÀMBIT COMARCAL

ALTRES

PRODUCTES.

Existeix una altra cartografia
d’escales inferiors i d’àmbit nacional, com és la de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN).
CARTOGRAFIA

RASTER

Fins ara només hem parlat de
cartografia de tipus vector, que
és la que trobarem més sovint, i
estem més acostumats a treballar; no obstant això, hauríem de
parlar del fons cartogràfic existent de tipus raster. Dins d’aquest grup cartogràfic, hem de
destacar 1’ortofoto 1:5000 en
blanc i negre, i l’ortofoto
1:25.000 en colors.
CARTOGRAFIA

SATÈL·LIT

Número de capa
1,2,3
7
8
9
11
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61,62,63

Descripció
Marca del full
Cotes altimètriques
Corbes directores
Corbes de nivell
Vèrtex geodèsic
Torrents
Rius i llacs
Pantans i embassaments
Zones pantanoses
Línia de costa
Canals i sèquies
Piscines i estanys
Pous
Tanques de vegetació
Parcel·les
Tallafocs
Bosc
Jardí
Arbre aïllat
Hivernacle
Pedreres
Autopistes i Autovies
Carreteres Nacionals i Comarcals
Carreteres Particulars i Pistes
Camins
Ferrocarril
Telefèrics
Túnels de carretera i ponts
Túnels de ferrocarril
Línies d’AT torres i pals elèctrics
Edificis i coberts
Ruïnes
Edificis en construcció
Tàpies
Murs
Filferrades
Canonades
Cementiris
Dipòsits
Molls
Espigons i dics
Zones esportives
Telecadira
Telesquí
Toponímia

La teledetecció ens pot proporcionar imatges satèl·lit molt interessants per dur a terme determinats projectes.
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GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ TURÍSTICA AL MUNICIPI:
NOVES COMPETÈNCIES A L’ABAST DE LES OFICINES DE TURISME

Octavi Bono i Gispert
Responsable dels Serveis de l’Àmbit de Turisme

UN DELS INSTRUMENTS QUE SOVINT HA CANALITZAT LA GESTIÓ TURÍSTICA DEL NOSTRES POBLES HAN ESTAT ELS PATRONATS I LES
OFICINES DE TURISME.
AQUESTS ORGANISMES HAN VIST COM LES SEVES ACTIVITATS
ES MULTIPLICAVEN AL LLARG DEL TEMPS DE FORMA PROPORCIONAL A LA VARIACIÓ DEL GRAU D’EXIGÈNCIA DELS NOSTRES
VISITANTS. DE FET, LES ACCIONS PURAMENT INFORMATIVES
EN LA PRÒPIA DESTINACIÓ HAN QUEDAT NOMÉS COM UNA
PART NO PRINCIPAL DEL CONJUNT D’ACCIONS QUE ELS
TRONATS I LES

OFICINES DE TURISME DESENVOLUPEN.

PA-

Les accions de promoció i comunicació sobre la demanada i
la intermediació en els mercats
d’origen, les accions de suport
a la comercialització de l’oferta, la gestió d’informació per al
seguiment de la demanda, les
activitats d’animació per als visitants en el destí, la vertebració
dels diferents departaments vinculats al turisme, el lideratge del
sector en els seus municipis han
esdevingut el ventall de les activitats diàries de les Oficines i
Patronats.
Si ens acollim únicament al context legal que regula l’activitat
de les Oficines de Turisme veurem com aquest col·lectiu veia
limitada el seu àmbit d’acció a
la informació general, d’adreces
i preus dels establiments turístics o d’altres serveis d’interès
pels visitants així com la gestió
de les seves queixes i reclamacions.
Amb l’entrada en vigor del decret 300/1998 es possibilitat a
les Oficines de Turisme per fer
reserves d’allotjament per la primera nit d’estada en el mateix
municipi o comarca “mantenint
en tot cas una estricta neutralitat en la seva relació amb el turista, sense fer prevaler cap establiment i respectant en tot
moment l’interès de la persona
viatgera”. Aquest tipus de servei es podrà comissionar en fun-
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ció dels acords que es pactin
amb els titulars de l’oferta.
Veiem doncs com un àmbit
d’acció que no era autoritzat ni
competència de les Oficines,
permet generar cara als nostres
visitants des d’ara un millor servei. Quin sentit tenia donar una
relació d’establiments i preus a
aquell que feia una consulta si
després el mateix visitant havia
de buscar un telèfon per veure
si hi havia places o no per a fer
una reserva? De be segur que
des de l’òptica del visitant
aquest operatòria havia de semblar del tot estranya.
Amb el nou Decret s’ha fet un
pas endavant. Aquesta normativa obre també la possibilitat a
les Oficines de comercialitzar
tot tipus de serveis turístics, inclosos els paquets d’àmbit comarcal. En aquest cas però caldrà que contactin amb una
agència de viatges per tal que
incoropori a la seu de l’Oficina
un punt de venda.
No es fa estrany la inclusió
d’aquest tipus de condicionant
ja que cal entendre que no es
pot generar una competència
deslleial vers unes empreses que
específicament estan concebudes per oferir aquests serveis.
Cal però reflexionar si la realitat
del nostre país permetrà que
moltes de les Oficines ubicades

en municipis petits o on l’activitat turística és menor podran
acomplir aquesta condició.
En el supòsit que no sigui així
veuran com se’ls impedeix de
forma explicítica en el mateix
reglament l’organització i la venda de viatges combinats, sempre que l’esmentada prestació
ultrapassi les 24 hores o inclogui una nit d’estada, transport ,
allotjament o altres servei complementaris.
Això provoca que aquelles oficines que no puguin garantir-se
o acordar la col·laboració d’una
agència de viatges hauran de
renunciar a un seguit d’activitats que tal i com comentàvem
a l’inici són cada vegada més
importants.
Com podran integrar l’oferta?
Com podran realitzar accions de
suport a la comercialització

d’una forma útil? Com reforçar
el lideratge sobre el sector en
els seus municipis? Com millorar els seus productes mitjançant
el reforç d’altres productes o
servies veïns?
Tot això pot succeir en poblacions en les que aquest tipus de
serveis no trobi els canals adequats en l’entorn privat i és en
aquest casos on la validació de
la gestió pública es fa comprensible per tal d’atendre uns serveis que poden ser millor valorats per aquells que els reclamen.
El Decret 300/98 ha fet ja un
pas endavant. Caldria però que
a mig termini i valorant el funcionament de les Oficines i
l’aplicació de la normativa es
produís una revisió que ajustés
el marc legal a les necessitats
reals de les Oficines i al desig
de consens que sempre s’ha
perseguit.
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C U LT U R A
LA CULTURA COM A FACTOR DE DESENVOLUPAMENT:
NOVES PERSPECTIVES DE LA CULTURA

Pilar Casas i Rom
Responsable dels Serveis de l’Àmbit de Cultura

INTRODUCCIÓ

A LA SOCIETAT ACTUAL, LA CULTURA OCUPA UN ESPAI CADA COP MÉS
AMPLI I SIGNIFICATIU EN LA VIDA DELS INDIVIDUS I LES COL·LECTIVITATS. LA CULTURA CREA I IMPRIMEIX SENTIT A LA VIDA I
A LA VEGADA ÉS L’ELEMENT NUCLEAR DE LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA QUE GENERA IDENTITAT. LA SOCIETAT ACTUAL ES
CARACTERITZA TAMBÉ PER LA DIVERSITAT CULTURAL, QUE ÉS
RECONEGUDA COM A RIQUESA IRREEMPLAÇABLE.
AMB TOT, PERÒ, LA CULTURA ÉS UN CAMP SOCIAL QUE NO
ES DEIXA DELIMITAR FÀCILMENT. SOCIÒLEGS, ANTROPÒLEGS,
ETNÒLEGS I FILÒSOFS HAN DISCUTIT MOLT LES DEFINICIONS,
MÉS O MENYS EXTENSIVES, QUE PODEN DONAR-SE DE CULTURA. A NOSALTRES ENS AGRADA ENTENDRE LA CULTURA EN
UN SENTIT AMPLI QUE APLEGA LES DIVERSES MANIFESTACIONS
DE LA VIDA HUMANA, EL CONJUNT DELS TRETS DISTINTIUS

(MATERIALS,

INTEL·LECTUALS, AFECTIUS, ETC.) QUE CARAC-

TERITZEN UNA SOCIETAT O UN GRUP SOCIAL.

LA CULTURA ENGLOBA LES ARTS, LES LLETRES, LES FORMES DE
VIDA, ELS DRETS FONAMENTALS DE L’HOME, LES CREENCES,
ETC.

LA

CULTURA DÓNA A LES PERSONES LA CAPACITAT DE

REFLEXIONAR I D’INTERROGAR-SE SOBRE ELLES MATEIXESI SOBRE LA SOCIETAT QUE LES ENVOLTA.

LA CULTURA ÉS, DONCS, UN ELEMENT CONCEPTUAL, D’IDENTITAT, QUE TÉ UNA DIMENSIÓ SOCIAL I ADOPTA UN SENTIT
AMPLI QUE FACILITA L’APERTURA AL CANVI.
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A l’hora d’analitzar la cultura i
la gestió cultural en les darreres
dècades a l’Estat espanyol, hom
es troba amb uns períodes que
identifiquen les diverses tendències d’anàlisi i àdhuc les ideologies imperants en cada moment.
Així, a la dècada dels 70-80, en
el discurs de reflexió entorn del
concepte de cultura, era referència obligada parlar dels conceptes de democràcia cultural
i de democratització de la cultura, així com de dinàmiques
culturals ascendents i descendents.
La democràcia cultural té com
a principi l’expressió de les subcultures particulars i la seva posada en relació amb les subcultures més universals, a partir de
l’aprenentatge. La democràcia
cultural dóna igual valor a totes
les formes d’expressió creativa,
ja sigui les que es situen en el
domini professional, com en

l’amateur o en l’àmbit de la creativitat individual.
Per contra, la democratització
de la cultura es definiria per la
promoció i difusió de la cultura
èlit, és a dir, fer arribar a tots els
públics les obres dels grans creadors.
Les dinàmiques culturals ascendents tindrien un paral·lelisme
amb l’extensió de la democràcia cultural. Constituiria en el
que alguns autors han anomenat “estar atents i propiciar el
murmuri de la creativitat quotidiana”. En altres paraules, la dinàmica cultural ascendent implica, en les persones, una presa de consciència respecte d’un
mateix i respecte de la societat,
així com assumir que aquestes
persones són agents actius dels
projectes culturals. Implica establir línies de comunicació horitzontals i/o ascendents. Implica també potenciar el desenvolupament cultural endógen, des

A L’HORITZÓ DEL

2000

de dins de la pròpia comunitat.
És a dir, no espera que les coses
vinguin de fora, sinó que es treballa des de dins, sumant esforços. (Exemples: Iniciatives com
Picasso d’Horta, Coves de
Benifallet, Comissió actes Pere
Virgili..., el fenomen de les emissores municipal i TV local,
etc...).
En canvi, les dinàmiques culturals descendents procedeixen
de les minories: creadors, conservadors, difusors, gestors etc.,
i s’adrecen a un públic majoritari que és considerat subjecte
passiu de l’experiència cultural.
En la difusió i extensió de l’ús
dels conceptes esmentats contribuí, en gran mesura, tota la
literatura gris, els informes elaborats pels experts del Consell
d’Europa i, en concret, els redactors del Projecte 10 -que va
tenir una durada del 1983 al
1991-, relatiu a “Cultura i regions: dinàmica cultural i desenvolupament regional”. En aquell
marc, s’elaboraren concepcions
teòriques que han tingut importants aportacions d’especialistes, com és el cas de Michel
BASSAND (1986- 1989 ).
Des d’aquesta òptica, el desenvolupament cultural significa
la creació de les condicions que
permeten a cadascú expressarse i expandir-se, retrobar la seva
identitat pròpia, individualment, en grup o en associació.
Es tracta d’ajudar els individus

a retrobar la facultat de comunicació sovint perduda pel desenvolupament de la cultura de
consum -rebuda passivament i
afavorida per la TV-, per l’ús dels
mitjans de comunicació individuals i per un hàbitat massificat
i impersonal.
Es reconeix que els factors determinants del desenvolupament cultural són (RAPPORT
SEMINARI 40 : 1989 , 40 ) els
següents:

LA CUL
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1.- Creació d’una identitat cultural positiva.
2.- Obertura a l’exterior
3.- Desenvolupament de la capacitat crítica.
4.- Formació dels actors.
5.- Desenvolupament de la
democràcia
6.- Obertura a la ciència i a la
tecnologia.
Aquest últim punt és encara una
dimensió que no ha estat del tot
treballada en les polítiques culturals.
Aquesta concepció del desenvolupament cultural pròpia de
la dècada dels 80, i fruit d’una
situació política determinada, la
recuperació de la democràcia a
casa nostra, està integrada i
assumida en els discursos i en
la realitat de la gestió cultural.
En la pràctica s’ha anat desenvolupant i reformulant.

Avui, en la dècada dels 90 i davant la perspectiva
del 2000, amb els avenços tecnològics, i davant les
problemàtiques i mutacions generades pels canvis
estructurals en l’economia i en les formes de viure ,
s’imposen altres òptiques d’anàlisi cultural. Pensem
que la societat d’avui ens demana que formem persones amb capacitat d’anàlisi, de síntesi, obertes, tolerants, adaptables, creatives, amb capacitat de treball
en equip, i amb capacitat per desenvolupar un aprenentatge conceptual i contextual.
La societat actual es mou també entre una tendència
a la internacionalització i globalització creixent i una
tendència al particularisme. Podríem aplicar allò que
diu: “Pensar globalment i actuar localment”, o a l’inrevés.
En la societat actual, que alguns autors (DRUCKER,
1995 i molts altres) denominen la societat del saber i
de la informació, on un dels elements clau és la
competitivitat, la cultura és analitzada i considerada
com a factor de desenvolupament, tant individual
com territorial.
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LA CULTURA COM A
FACTOR DE
DESENVOLUPAMENT
INDIVIDUAL
A nivell individual i personal, la
cultura facilita l’estructuració de
ments obertes, adaptables, més
creatives i més eficients. Facilita que les persones siguin més
receptives a noves idees, tolerants; facilita, en definitiva, l’eficiència adaptativa , necessària
al món actual, sobretot pels
canvis que comporta l’evolució
tecnològica, tant en els sistemes
de producció, com en les formes de vida, de relació i de
percepció de la realitat.
Invertir en cultura és, com a
mínim a mig termini, invertir en
la formació de persones més
adaptables i competents; més
capaces de desenvolupar-se
professionalment en les organitzacions que aprenen contínuament de les influències que
reben de l’entorn.
Mentre que el coneixement
codificat és aquell que s’aprèn,
el que es transmet , el coneixement contextual és aquell element intangible, que forma part
d’un entorn territorial.
Invertir en cultura és crear
aquests entorns fèrtils, innovadors. És crear actius específics
capaços de projectar el territori
a l’exterior i de fer-lo avançar,
propiciant el desenvolupament
i el creixement global. (VAZQUEZ, A. Y GAROFOLI, G ,
1995).

LA CULTURA COM A
FACTOR DE
DESENVOLUPAMENT
TERRITORIAL I COL·LECTIU
La importància creixent de la
cultura en el desenvolupament
regional ha de valorar-se en el
context de la reestructuració de
l’economia i, al mateix temps,
com a resultant de l’evolució de
les formes de vida.
Des d’aquesta perspectiva, la
cultura ha de ser considerada
com un element més en les estratègies del desenvolupament
regional i local del mercat del
treball.
De fet, la cultura té un enorme
potencial de creixement endógen d’un territori o una regió,
ja que és considerada font de
riquesa.
Pot afirmar-se que la cultura
contribueix considerablement
al desenvolupament dels territoris, per tres raons bàsiques :
1r - És una important font de
creació d’ocupació.
Les activitats relacionades amb
la valoració del patrimoni cultural, el turisme cultural, així

com les indústries i les produccions culturals, generen directament o indirecta, i cada cop
més, llocs de treball . En aquest
sentit, a nivell pràctic, la Diputació de Tarragona participa
com a soci en el programa europeu EMPÍRIC, que analitza la
creació d’ocupació cultural i
dóna suport a projectes culturals que creen ocupació.
La Comissió Europea reconeix
que l’expansió dels productes i
indústries culturals consegüents
a l’evolució de la forma de vida,
creen un potencial d’ocupació
cada cop més important en els
sectors lligats als multimèdies,
en la societat de la informació i
en la del lleure.
L’ocupació ha d’esdevenir un
criteri determinant en la definició de les polítiques culturals.
També a Catalunya l’Institut català de noves professions, d’acord amb els estudis i les anàlisis realitzades, manifesten que
entre les professions amb més
futur destaquen les de gestor
cultural, gestor mediambiental
i del lleure, i també les professions dedicades especialment a
persones de la 3a edat.
2n.- La cultura és un dels factors que determinen la localització de la inversió.
La cultura millora la imatge i

l’atractiu de la regió. Cultura pot
ser un factor important per regenerar les zones urbanes en
crisi o les zones rurals despoblades. El factor d’imatge de la
cultura millora la qualitat dels
llocs d’implantació.
3r.- La cultura desenvolupa un
paper positiu en la promoció i
en la integració social.
Finalment, des de l’òptica de
l’anàlisi del desenvolupament
territorial i dels factors que hi
incideixen, cal abordar també
una relació important : turisme i cultura. De fet, turisme i
cultura es reforcen mútuament.
Sovint, els projectes culturals
estan lligats directament o indirecta a la promoció del turisme. Però també és cert que la
integració de la dimensió cultural en les estratègies del desenvolupament turístic permet
noves formes de turisme, més
duradores, més repartides, i
contribueix també a la major
ocupació. Però també és cert
que, per fer créixer l’efecte de
la cultura en l’ocupació, cal invertir en la promoció del lloc
d’implantació dels projectes
culturals i millorar els serveis turístics que s’hi atribueixin.
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Des de l’òptica de l’anàlisi del desenvolupament territorial i dels factors que hi incideixen, el desenvolupament cultural consistirà a dotar i a procurar els elements necessaris per dinamitzar l’activitat i el potencial de creixement endógen del territori, recollint i amplificant aquesta activitat, buscant allò diferencial i
estratègicament competitiu i considerant la dimensió
cultural com una dimensió més del desenvolupament
total del territori, que ha d’ésser harmònic, sostingut i
coordinat.
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CULTURA I NOVES
TECNOLOGIES. LA SEVA
INCIDÈNCIA
En tot aquest context d’anàlisi,
no podem deixar de parlar de
les noves tecnologies, d’Internet i de la incidència en els
sectors i en els àmbits culturals. Realment estem davant
d’una revolució que capgirarà
bona part de la societat actual.
D’entrada, val la pena ressaltar
que les noves tecnologies són
instruments que modifiquen
l’entorn. Però l’entorn també és
el que decideix com usar les
noves tecnologies.
D’una banda, trobem dues òptiques d’anàlisi: l’optimisme
històric i el pessimisme moral.
L’optimisme històric preconitzaria una oportunitat per al canvi
de valors, i, per tant que les
transformacions socials seran
més positives. D’altra banda, el
corrent del pessimisme moral
propiciaria les òptiques detractores de l’aplicació de les noves

tecnologies en els diferents àmbits de la vida quotidiana.
Tot plegat, però, és una visió
simplista que cal superar. No pot
negar-se el gran impacte que
tindran, i de fet, ja tenen, les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en el
desenvolupament cultural. Però
també pot afirmar-se que les interaccions variaran d’acord amb
els processos polítics, socials,
culturals que donen forma a la
producció i a l’ús de les noves
tecnologies. És del tot conegut
que l’accés a les noves tecnologies és desigual entre països i
dins d’aquests entre regions i
entre grups socials.
Les noves tecnologies suposen
un canvi de paper en les persones que passen de ser consumidors passius a ser comunicadors, agents actius en l’elaboració del missatge. En aquest
sentit, grups alternatius poden
tenir veu i poder. Les minories
tenen també al seu abast un instrument fàcil per donar-se a conèixer.

LA POLÍTICA CUL
TURAL
CULTURAL

Entenem per política cultural aquelles decisions
que, traduïdes en actuacions, es porten a terme
des de diferents instàncies socials i pretenen la
consecució de determinats objectius de desenvolupament cultural. La política pot ser explícita,
escrita i explicada en els plans i programes, o bé
implícita, no formulada ni escrita.
En aquest darrer cas, però, no vol dir que la política sigui inexistent, sinó, únicament, que no ha
estat formulada. No obstant això, cada cop es
tendeix més a l’explicitació de les polítiques.
Les polítiques són, doncs, un conjunt estructurat
d’intervencions o d’absència d’intervencions, que
tenen com a objectiu satisfer certes necessitats
culturals mitjançant l’ús òptim de tots els recursos
materials i humans de què es disposa en aquell
moment.
Elaborar una política cultural vol dir determinar:
• les finalitats, que es refereixen als valors fonamentals implícits en les actuacions. Les finalitats
no sempre s’expliciten, ja que es donen per suposades la major part de les vegades.
• els objectius generals i operacionals. Com per
exemple, formular objectius generals: afirmació
de la identitat cultural, promoció de la cultura popular i tradicional, obertura al multiculturalisme,
protecció del patrimoni. etc.

Barbara Stammel,
“Hermana 1”
Foto: J. Alberich
(Arxiu fotogràfic MAMT)

• els programes precisos. Són la concreció dels
objectius generals i operacionals. S’hi indiquen
recursos, mitjans i temps concret per realitzar-los.
L’àmbit cultural ha de ser forçosament de consens.
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ÀMBITS D’INTERVENCIÓ EN
POLÍTIQUES CUL
TURALS
CULTURALS
• Patrimoni cultural, que comprendria :
• Patrimoni documental: arxius,
• Patrimoni escrit i altres suports: biblioteques,
• Patrimoni històric: museus
• Patrimoni arquitectònic, arqueològic, natural,
etnològic, etc.
• Arts plàstiques i visuals : pintura, escultura, gravat,
etc.
• Arts escèniques : dansa, teatre, música en viu
• Arts aplicades: arquitectura, fotografia, disseny, expressió artística multimèdia.
• Indústries culturals : Indústria editorial, Premsa, Ràdio, TV, llibre, cine, disc, disc compactes, publicitat,
noves tecnologies

Les noves tecnologies transformen dues dimensions essencials en la persona i les societats : el temps i l’espai. De fet,
els períodes de transmissió de
les comunicacions són cada
cop menors pel fet de la incorporació de les innovacions
tecnològiques. Respecte de
l’espai, amb les noves tecnologies es redueixen els efectes
de la distància i les fronteres
tendeixen a desaparèixer. Si bé
no desapareix el territori físic
com a tal, sí que es modifica
la percepció que la persona té
del territori. Es podria dir que
hi ha una progressiva desaparició del territori en favor de
la velocitat. Això és especialment significatiu en el camp
de l’economia i en la flexibilització dels mercats. Ara ja és
possible comprar, via Internet,
qualsevol producte a l’estranger, de forma ràpida o a l’inrevés.
En el camp de la cultura, les
possibilitats d’aplicació són diverses i en procés d’expansió.
Existeixen ja a la xarxa, museus
i galeries d’art virtuals, centres
de creació cultural pioners en
l’ús de noves tecnologies, etc.

Sobretot, la incorporació de les
noves tecnologies suposa un
major accés a la informació, a
la formació a distància personalitzada; possibilita els intercanvis, facilita la creació de xarxes
de cooperació, etc. Són, o pensem que han de ser, en definitiva, un nou instrument de creació i de comunicació al servei
dels ciutadans.
No oblidem, però, que en el
camp cultural interessa provocar la trobada entre les persones i el producte cultural en
viu. Aquesta trobada ha de ser
viscuda com una experiència
personal dotada de sentit ,
que sigui gratificant per a l’individu i que el permeti interrogar-se i crear un diàleg enriquidor davant de l’obra cultural . Així, l’individu ja no és
solament aquell que sap, sinó
que té la capacitat d’aprendre
contínuament. Les organitzacions dedicades a la gestió
cultural han de ser capaces de
provocar aquesta trobada i de
dotar-la de sentit . D’aquesta
manera, l’experiència personal
amb la cultura es torna irreemplaçable.

Joan Casals,
“Memòria del temps”
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Per altra banda, dins de cada
sector cultural esmentat anteriorment, es poden distingir
diverses estratègies d’intervenció, que poden dur-se a terme
de forma coordinada o excloent entre sí, depenent dels objectius de la política cultural.
Així, relacionem les estratègies d’intervenció més corrents:

ELEMENTS
CONDICIONANTS DE LES
POLÍTIQUES CULTURALS
Els elements condicionants de
les polítiques culturals són, per
una banda, el territori on han
de tenir lloc; per l’altra, els
agents o actors que han d’intervenir en les diferents fases
d’implementació de les polítiques culturals, i també els usuaris o destinataris a qui va adreçada la política cultural.
El territori cultural s’entén com
aquell espai on es produeixen i
es consoliden determinats hàbits culturals. No sempre el territori politicoadministratiu es
correspon amb el territori cultural. Així, dins aquest concepte és important analitzar les dinàmiques culturals territorials,
els pols d’atracció, l’efecte capitalitat, les relacions entre territoris, etc.
Els agents , en un sentit ampli,
són aquells actors que intervenen o poden intervenir, en un
sentit positiu o negatiu, en l’articulació de polítiques culturals.
Els agents van canviant segons
l’eix espai-temporal i contextual.
Una classificació típica dels
agents en el camp cultural és:

• Administració pública: estat,
comunitats autònomes, diputacions, comarques, ajuntaments.
• Voluntariat i associacions: seria tota la societat civil, el teixit
associatiu, les organitzacions no
governamentals, etc.
• Professionals -individuals i
grups- i indústries culturals, sigui de producció, creació o de
serveis.
Un altre factor determinant en
les polítiques culturals són els
destinataris, a qui cal conèixer i
segmentar bé. Analitzar les seves necessitats i a partir d’aquestes necessitats elaborar les línies d’intervenció. Això és bàsic
per obtenir un diagnòstic de la
situació que permeti l’elaboració de les estratègies d’intervenció. Pensem que no és el mateix parlar de les necessitats en
matèria de cultura d’un municipi de 700 habitants que d’un
de 30.000.
Per altra banda, el contingut de
les polítiques culturals ve donat
per la posada en pràctica de
diferents estratègies d’intervenció en els diversos sectors o
àmbits dins el sector cultural.
Així podem indicar els àmbits
d’intervenció en polítiques
culturals, recollits en el quadre lateral.

• El foment o suport a la creació, com ara la creació de premis, beques, ajudes a joves artistes, cessió d’infraestructures
per a la creació, convenis, etc.
• El foment de la difusió i de la
promoció . Per exemple, a través de l’edició d’agendes culturals, de guies, exposicions, accions de promoció de la lectura, programació de cicles de teatre, música, grans operacions
de prestigi, etc.
• El foment de la informació, a
través d’edició de butlletins, revistes, notes informatives, Internet, el correu electrònic, etc.
• El foment de la formació, a
través de cursos, seminaris, trobades, visites a equipaments i
instal·lacions culturals, etc.
• L’assessorament a partir de demandes explícites.
• De comunicació i reforçament de la imatge de la institució.
• De recerca, conservació i
promoció en els diferents àmbits del patrimoni cultural, i sota
múltiples formes: biblioteques,
arxius, museus, etc.
• Suport a l’associacionisme lo-

cal: convenis de col·la-boració,
subvencions, facilitació d’espais
i altres infraestructures culturals,
etc.
Hem de tenir en compte, també, que les activitats culturals
són:
• heterogènies
• serveis intangibles
• les matèries primeres són: les
persones, les idees i el temps
• en general, es consumeixen
quan es produeixen
• no poden acumular-se ni emmagatzemar-se
Les fases de l’activitat cultural
són:
• creació (Idea)
• producció (espectacle, obra
de teatre - ens porta a procés
tècnic)
• distribució (gires, representació, promoció, difusió, etc.)
Totes aquestes reflexions es concentren en la idea que per al
desenvolupament harmònic
d’un territori, d’un poble, cal
invertir en el creixement econòmic, però també és indispensable invertir en l’educació i formació de les persones, en la cultura i en el medi ambient.
I, a més, cada poble ha de buscar aquelles característiques
peculiars que el diferencien de
la resta, ha de buscar els seus
avantatges competitius, elaborar un projecte singular de desenvolupament territorial que
comprengui també l’àmbit cultural i projectar-se a l’exterior.
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PROMOCIÓ

UNA DIAGNOSI MUNICIPAL. ALCANAR,

DINÀMICA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

Joaquim Margalef i LLebaria
Responsable dels Serveis de l’Àmbit de Promoció Econòmica

A MEITATS DE L’ANY PASSAT, EN DIVERSES REUNIONS ENTRE EL SERVEI
DE PROMOCIÓ I ESTUDIS ECONÒMICS DE LA DIPUTACIÓ I
L’AJUNTAMENT D’ALCANAR ES VA PLANTEJAR LA NECESSITAT
D’ANALITZAR UNA PROBLEMÀTICA ESPECÍFICA DEL MUNICIPI:
LA MALALTIA DE LA TRISTESA DELS CÍTRICS1.
EN AQUESTES CONVERSES I AMB DOCUMENTACIÓ ESTADÍSTICA PRÈVIA ES VA ANAR AMPLIANT L’INTERÈS DE L’ESTUDI PER
PASSAR A ANALITZAR ELS CONDICIONANTS I LES POSSIBILITATS
DE CREIXEMENT FUTUR DEL MUNICIPI A PARTIR DE L’ESTRUCTURA ECONÒMICA ACTUAL.

Com a conseqüència d’aquests
plantejaments es va iniciar una
anàlisi de la realitat econòmica
d’Alcanar, no només centrada
en la problemàtica de la “malaltia de la tristesa”, que afecta
el conreu dels cítrics canareus,
sinó que es va estendre cap a la
problemàtica global del municipi, detectant-ne una sèrie de
realitats, així com plantejant una
possible sortida o estratègia per
a la vila.
L’estudi que s’ha realitzat del
municipi d’Alcanar s’ha centrat
en les següents parts:
• Anàlisi demogràfica
• Els usos del sòl
• La producció i la renda
• L’agricultura. Els cítrics
• L’explotació agrària canareva
• La comercialització dels cítrics.
• Els vivers. Paper en el cítric
canareu
• Perspectives acompanyat d’un
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annex específic sobre la “Malaltia de la tristesa” als cítrics, on
es valoren els costos i una estratègia a seguir per la substitució
d’arbres a les explotacions agràries.
L’anàlisi que s’ha fet per a
Alcanar ha consistit en determinar la significació de l’agricultura canareva al municipi i la seva
expansió fora del seu marc territorial, valorant-ne les dificultats de modernització, la seva
dimensió i els ingressos mitjans
que s’estimen per explotació, de
poc més d’un milió i mig de pessetes. La significació del cítric en
l’economia canareva està en la
seva capacitat de producció, ja
que són 5.400 les hectàrees de
cítric explotades pels canareus,
de les quals només 2.500 es troben al municipi.
La importància agrícola de la
producció no s’acompanya d’un
dinamisme comercial, el qual

ECONÒMICA
genera una forta dependència i
unes limitacions en el valor afegit del producte. En canvi, sí que
s’ha generat al municipi un gran
dinamisme en els vivers de cítrics. Ocupen una posició dominant dins del mercat espanyol
i mundial. En l’estudi es valora
la necessitat que tenen d’aprofundir en nous aspectes i possibilitats, incrementant les dotacions de R+D per continuar
tenint aquest paper predominant en el mercat, i es considera que això és possible a partir
de la realitat actual, que pot generar un fort dinamisme al voltant d’aquest sector.
La valoració o sortides estratègiques que s’assenyalen per a
Alcanar en l’estudi, passen per
la creació d’una major integració i esforç modernitzador en
tots els subsectors del cítric -producció, comercialització, viversi la generació d’efectes indirectes, però sense oblidar consideracions globals de dinamització
del municipi a partir d’un major lligam amb les possibilitats
agroindustrials de la zona, una
major integració en la dinàmica industrial del Montsià i una
dinamització de les activitats de
construcció -renovació d’habi-

tatges i segones residències-,
així com impulsar unes activitats terciàries, directament relacionades amb la producció de
les seves activitats bàsiques, i
aprofitar les possibilitats turístiques del municipi, que són
moltes i que, fins ara, no s’han
manifestat en tota la seva realitat.
L’estudi es va entregar a l’Ajuntament al mes de desembre. Ha
estat un treball essencialment
participatiu, ja que en diverses
reunions i discussions de les
conclusions, s’hi han implicat
productors de cítrics, comerciants, cooperatives, viveristes,
empresaris, treballadors, etc.
També ha estat important la
participació de tècnics de l’IRTA
en l’elaboració i valoració de les
conclusions.
Ha estat aquest treball una anàlisi de la realitat municipal, una
diagnosi que assenyala les inelasticitats de creixement que es
poden donar en el municipi
canareu. Aquest treball s’ha planejat per emmarcar, amb una
clara possibilitat d’actuació, les
línies de futur que poden facilitar un nou dinamisme i creixement econòmic del municipi.

VAL
ORA
CIONS GL
OBALS
VALORA
ORACIONS
GLOBALS
• L’economia canareva se sustenta sobre unes bases
molt febles, la continuïtat de les quals no està
garantida de cara al futur. En aquest sentit, el pes del
sector primari és excessiu.
• A hores d’ara caldria estimular els trasllats d’uns
600 treballadors del sector primari cap a la indústria i
els serveis.
• La condició d’agricultura a temps parcial suposa un
relaxament a l’hora de cercar guanys de productivitat.

Sortides estratègiques per al sector del cítric.
• Apostar pel transformat i l’envasat del producte.
• Constituir agrupacions de venda i polítiques
comercials conjuntes entre tots els productors.
• Desenvolupar activitats de recerca i de formació del
capital humà.
1

La malaltia de la tristesa dels
cítrics és un virus degeneratiu
transmès per insectes que asseca progressivament l’arbre. Obliga a canviar la plantació per
plantes tolerants. Pot afectar més
del 50% de les plantacions
canareves.

• Pressió davant les administracions per aconseguir
polítiques de suport al cítric.
• Treball conjunt en la promoció del cítric canareu.
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MEDI AMB
PROGRAMA COMARCAL

DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Ramon Palou i Capdevila
Gerent del Consell Comarcal de la Conca de Barberà

EL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ HA DECIDIT
AVANÇAR CAP A L’APLICACIÓ D’UN MODEL DE RECOLLIDA SELECTIVA I DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS QUE RESPONGUI A LES NECESSITATS SOCIALS I ECOLÒGIQUES DEL
NOSTRE TEMPS.

PER ALTRA PART, LA REGULACIÓ EXISTENT EN
MATÈRIA DE RESIDUS, LA LLEI REGULADORA DE RESIDUS
6/1993, DE 15 DE JULIOL, I EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE
RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA ESTABLEIX EN UN MARC
QUE FA POSSIBLE AVANÇAR FERMAMENT VERS AQUEST OBJECTIU. AMB AQUESTA FINALITAT, ELS 22 AJUNTAMENTS DE LA
COMARCA DELEGUEN, L’ANY 1996, AL CONSELL COMARCAL, LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS.
EL

PROGRAMA DEFINEIX LA SITUACIÓ ACTUAL I DETERMINA

ELS OBJECTIUS FUTURS QUANT A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
MUNICIPALS.

AMB

DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS
DEL PROGRAMA
COMARCAL DE RESIDUS
1. DETERMINAR

2. INSTAL·LACIONS

EL NIVELL DE

PER AL

RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ

TRACTAMENT DELS RESIDUS

ORGÀNICA QUE ES VOL ASSOLIR

MUNICIPALS

• Recollida selectiva de com a
mínim el 10% de la fracció orgànica originada en tota la comarca abans de l’any 2000.
• Arribar a recollir selectivament
el 50% de la fracció orgànica originada en el total de la comarca
abans de l’any 2005.
• Arribar a la ratio mínima d’un
contenidor per cada 500 habitants i un contenidor per nucli
habitat en tots els municipis de
la comarca per a les fraccions
de: vidre, paper i cartró, i envasos.

Deixalleries
• Construcció de dues deixalleries, una a Montblanc i una
altra a Sta. Coloma de Queralt,
i d’una deixalleria mòbil destinada a la resta dels municipis
de la comarca.
• Funció: facilitar la recollida de
les fraccions que es poden valorar, residus especials i voluminosos.
• Inversió: 27.500.000 PTA

LA POSADA EN MARXA DEL PROGRAMA S’INICIA UNA

Dipòsit controlat de residus
• Construcció d’un dipòsit controlat de residus per a l’any
1999.

NOVA ETAPA RESPECTE AL TRACTAMENT DE RESIDUS, LA QUAL
DEMANARÀ UN CANVI D’ACTITUD I PRESA DE CONSCIÈNCIA
PER PART DELS CIUTADANS.

ÉS PER AIXÒ QUE LA COMUNICA-

CIÓ I LA PARTICIPACIÓ CONSTITUEIXEN ELEMENTS BÀSICS PER
ASSOLIR L’ÈXIT EN LA IMPLANTACIÓ DEL NOU MODEL DE GESTIÓ.
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Cost anual del servei:
Contenidors instal·lats:
Producció anual:
Tractament:

Octubre de 1996
FCC, Medio
Ambiente, SA
66.000.000 PTA
580
6.800 t
Sirusa

RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE

5,4

1995

Inici del servei:
Empresa adjudicatària:

1998

Inici del servei:
Empresa adjudicatària:
Cost anual del servei:
Contenidors instal·lats:
Vidre recuperat 1998:
Kg per habitant i any:
% recuperat per habitant i any:

1991
Daniel Rosas
Sense cost
105
314.770 kg
17,3
46,7

RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ

• Funció: Instal·lació del destí
final del rebuig dels residus.
• Ubicació: Centre comarcal de
tractament de residus (terme
municipal de Montblanc).
• Superfície cubeta: 15.291 m2.
• Inversió: 160.000.000 PTA
Planta de compostatge
• Construcció d’una planta de
compostatge per a l’any 2000,
sempre que a la comarca es reculli el 50% de la fracció orgànica.
• Superfície solar: 8.000 m2
• Inversió: 100.000.000 PTA
• Funció: Reciclatge dels residus orgànics mitjançant un procés de control de fermentació.
• Ubicació: Centre comarcal de
tractament de residus (terme
municipal de Montblanc).
• Capacitat: 3.314 tones/any.

Elaboració d’un programa
d’educació ambiental en tots
els àmbits de la població
Un dels requisits més importants
perquè un pla d’aquestes característiques tingui l’èxit esperat
és, sens dubte, una àmplia participació social. Per aquest motiu, és imprescindible que un
fonament bàsic del pla sigui la
informació, la sensibilització i
l’educació ambiental.
Actuacions
Elaboració d’un programa específic de comunicació que permeti donar a conèixer a tots els
ciutadans de la comarca què significa la implantació d’aquest
nou model de gestió de residus
i com s’implica la població. S’hi
tindrà com a objectiu prioritari
la necessitat d’afavorir la minimització i reutilització de materials.

Inici del servei:
Empresa adjudicatària:
Cost anual del servei:
Contenidors instal·lats:
Paper i cartró recuperat 1998:
Kg per habitant i any:
% recuperat per habitant i any:

1995
Remasol, SA
1.673.878 PTA
99
259.274 kg
14,2
11,8

Experiència pilot de recollida porta a porta als municipis
de Montblanc, l’Espluga de Francolí i Sta. Coloma de
Queralt
RECOLLIDA SELECTIVA DE LLAUNES I ENVASOS
Inici del servei:
1997
Empresa adjudicatària:
Remasol, SA
Cost anual del servei:
2.735.970 PTA
Contenidors instal·lats:
91
Llaunes i envasos recuperats 1998: 116.767 kg
Kg per habitant:
6,4
RECOLLIDA SELECTIVA DE PILES
Inici del servei:
Contenidors instal·lats:
Piles recuperades 1998:

1993
200
1.300 kg
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