
Sistema de govern i àmbit directiu a la 
Llei de Modernització del Govern Local

Ponents: 
 
Jaume Magre (professor de ciència política de la 
Universitat de Barcelona) 
 
Federico Castillo (professor de dret administratiu 
de la Universitat de Granada) 

23 de febrer de 2004



 Sistema de govern i àmbit directiu a la Llei de Modernització del Govern Local  
 

© Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans  

23  de febrer de 2004   Página 2 de 2 
Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans 

 
Seminari organitzat per la Fundanció Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i 
Locals 
 
FEDERICO CASTILLO 
Professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Granada 
 
Les coses s’han transformat en aquest darrers 25 anys en tots els tipus de municipis: 
hi ha un marc econòmic nou, més competències, més polítiques sobre el territori i el 
municipi ja no és únicament un prestador de serveis públic, sinó que exerceix funcions 
territorials de govern. Aquests canvis han passat en un sistema local d’estructura dèbil 
i en el qual només per afinitat podem parlar d’entitats locals. Reptes com el tractament 
de residus i el subministrament d’aigua exigeixen distints àmbits d’actuació. Aquests 
canvis no han anat acompanyats de reflexions sobre el sistema polític, econòmic i 
competencial local.  
 
En la llei no s’ha abordat el supramunicipalisme i s’ha exclòs de la mateixa les 
diputacions provincials. La necessitat de traduir en termes de resultats les polítiques 
ha instal·lat el principi d’eficàcia i el mite d’articular una estructura directiva que permeti 
aquests resultats. En aquesta llei hi ha una confusió entre la funció directiva i la funció 
política: com es pot ser un càrrec electe i alhora membre d’un òrgan directiu? No 
queda clar. Un nou factor de confusió es la distinció entre òrgan administratiu i unitats 
administratives. 
 
En aquest darrers 25 anys la funció directiva estava atribuïda a la direcció política i als 
càrrecs electes. La llei trenca amb aquest model, traslladant principis que són vàlids en 
l’administració estatal i autonòmica, però no són traduïbles a l’àmbit municipal. Davant 
el model burocràtic i de càrrecs professionals, existeix el model contingut a l’article 140 
de la Constitució sobre l’administració local:  “Su gobierno y administración 
corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los 
Concejales.” Això no significa que en el govern local no hi pugui haver funció directiva, 
però sempre ha d’emanar de la legitimitat electa. 
 
Existeixen sistemes més simples que el de la llei per encarar els reptes que presenta 
l’administració local. En la llei el sistema directiu està desestructurat: personal 
eventual, personal eventual d’alta direcció... tothom concorre a un mateix espai que 
per falta de definició ha estat suplantat per gent amb poques capacitats. 
 
Al nostre país hi ha una certa tendència a prendre decisions prescindint dels 
paràmetres constitucionals. La constitució ja diu coses sobre l’administració i la funció 
pública. També es dóna una utilització abusiva del concepte de base, propi d’una 
etapa preconstitucional. Hi ha una confusió entre l’aplicació general i l’aplicació bàsica 
que dificulta la construcció d’un Estat Autonòmic i la potestat d’autoregulació de 
l’autonomia local. No es pot aplicar el mateix model a un poble d’Andalusia o 
Extremadura i a una gran ciutat com Barcelona. 
 
El que diu la llei sobre la Junta de Govern es inconstitucional. Segons l’article 140 de 
la constitució és impossible que cap òrgan no electe tingui competències originàries. 
Només encaixaria a la Constitució si aquest òrgans tinguessin competències 
delegades, les quals podrien ser reassumides en qualsevol moment per un òrgan 
escollit per democràticament. 
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Sobre els funcionaris d’habilitació nacional, cal dir que el seu paper s’ha anat 
desdibuixat legalment i s’ha generat una sensació de desconfiança. 
 
La figura de l’òrgan de suport al regidor secretari provoca hilaritat. És una mena de 
conserge, una mena d’auxiliar administratiu degradat. 
 
 
JAUME MAGRE 
Professor del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de 
Barcelona 
 
La llei és polèmica i genera molts dubtes. Faré referència a la forma de govern i no 
tant a la qüestió directiva. Pel que fa al model orgànic funcional, la llei apunta a la 
creació d’un executiu fort: la Junta de Govern, formada per 1/3 dels regidors elegits. 
S’atribueix a l’executiu la majoria de les competències gestores, i el ple passa a ser 
una cambra de deliberació amb funcions planificadores i de control. A més, compta 
amb un secretari que no correspon amb el secretari general. 
 
Es trenca el caràcter bifrontal de l’alcalde (executiu/president del ple), ja que pot 
delegar la funció de presidir el ple, en una mena de model parlamentari. L’alcalde és el 
cap de l’executiu, l’òrgan col·legiat del qual passa a assumir competències.  
 
Al llarg d’aquests mesos, la llei ha rebut algunes crítiques. Així, s’ha apuntat al fet que 
l’alcalde pugui delegar la funció de president del ple, però que no s’acabin de separar 
els rols plenament. Als models europeus, ja siguin d’inspiració parlamentaria o 
presidencial, els alcaldes poden presidir el ple, però aquest fet no té gaire 
transcendència i és legítim preguntar-se si serà efectiva aquesta delegació a España. 
 
La segon crítica és que no s’ha buidat de capacitat executiva i gestora al ple. Això 
planteja un problema de fons i de debilitat institucional. La llei no tracta principalment 
sobre el govern, sinó de l’administració. Estrictament parlant, no és una llei de govern 
local, sinó d’administració municipal. 
 
Sobre el ple, la llei regula les comissions i la creació de comissions. Això permetrà una 
millor redistribució de la feina, però no es un canvi substancial. 
 
A la Junta de Govern local hi ha un canvi destacat: per primera vegada tindrà 
competències originàries pròpies. Aquest fet planteja dubtes ja que se separa del 
model tradicional d’España, França, Itàlia i Grècia. En el fons, no fa més que 
institucionalitzar allò que ja feien els municipis mitjans i grans. 
 
L’alcalde, amb el naixement de la Junta de Govern Local, perd part de capacitat 
executiva i es rebaixa un xic el seu rol. Novament, cal dir que es tracta de canvis 
menors que ja feien les ciutats mitjanes i grans, i no tant d’una autèntica 
modernització. A l’exposició de motius es diu que es trenca la homogeneïtat del 
sistema local, però el resultat no s’ajusta a aquest objectiu. 
 
També s’expressen dubtes sobre el grau d’acompliment dels grans objectius 
expressats a l’exposició de motius. Així, l’objectiu d’atendre a la necessitat d’un 
lideratge clar no exigeix un executiu fort com preveu la llei, sinó un alcalde fort. L’altre 
gran objectiu expressat és reforçar el control per part del ple, però aquest ja tenia 
capacitat fiscalitzadora. Cal dir que la llei està mancada d’un model clar i es pot parlar 
d’oportunitat desaprofitada. En aquest sentit alguns errors del model són: 
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- Els municipis petits i mitjans tenen una estructura pràcticament presidencial i a 

les grans ciutats l’alcalde es rebaixat. Això és una paradoxa. Si es vol un model 
presidencial, es podria aplicar una elecció directa de l’alcalde com a Londres, 
encara que això és discutible. 

 
- Es rebaixa la capacitat executiva de l’alcalde, però té l’extraordinària capacitat 

de nomenar la Junta de Govern. A Europa només els alcaldes de Finlàndia, 
Suècia i Itàlia (aviat Holanda) tenen aquesta capacitat. Però a Suècia 
s’exerceix des d’un model molt obert i participatiu. Què passarà si un partit 
menor demana en una negociació la majoria dels regidors de la Junta 
Municipal? EN aquest cas la Junta, no representarà al ple i pot estar enfrontada 
amb l’alcalde. Si el sistema electoral és proporcional com a España, els 
problemes d’aquest model es multipliquen. Aquesta és una fórmula estranya al 
dret europeu. A Itàlia, on hi ha molts partits, l’alcalde pot escollir la meitat de 
l’equip de govern. Però en el nostre sistema, això pot ser una bomba contra els 
partits polítics. No es tenen en compte els efectes que es poden produir, ni es 
pot adduir amb seguretat que el model fomentarà la participació ciutadana.  

 
- Hi ha massa contradiccions entre models distints i poca reflexió darrera la llei. 

A Holanda porten dos anys reflexionant i consultant la societat civil abans de 
fer la llei. Holanda ha donat una gran capacitat a l’alcalde perquè sigui un 
autèntic líder i tota persona que entri a l’executiu ha de deixar l’acta de regidor.  
Es percep en la llei una certa caiguda en la moda d’algunes tendències 
europees que, si bé presenten diagnosis vàlides als seus països, no son 
aplicables aquí. 

 
 
DEBAT  
 
 
Un representant de la Diputació de Barcelona valora positivament la incorporació de 
càrrecs no electes a la Junta de Govern, ja que el càrrec electe en l’actual sistema 
sovint es troba sobrepassat pel volum de les tasques d’estricta gestió. 
 
El professor Castillo es reafirma en que caldria establir un sistema de delegació de 
manera que els electes fossin els originaris de les competències. Si s’estableix un 
sistema flexible des d’aquest marc, cada municipi en funció de les seves necessitats 
podria definir una estructura administrativa gerencial. També crítica la precipitació amb 
què s’ha elaborat la llei i recorda que la llei de 1988 es va fer després d’un procés de 
reflexió de 4 anys i ara s’ha fet de forma tècnicament accelerada en 3 mesos. 
 
L’alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, intervé a favor de que hi hagi 
càrrecs no electes, ja que els partits en fer les llistes tancades i bloquejades 
introdueixen persones que no sempre són de l’estricta confiança de l’alcalde. L’alcalde 
va participar en el procés consultiu de la llei i va donar suport a aquesta mesura en 
ser-li garantida la constitucionalitat. 
 
El professor Castillo tanca el debat dient que possiblement  també seran els partits i no 
els alcaldes qui designaran als càrrecs no electes. 
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ANNEX: ARTICLES COMENTATS DE LA LLEI 
 

Artículo 20. 

1. La organización municipal responde a las siguientes reglas: 

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. 

b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 
5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o 
así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 

 

«Artículo 23. 

1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no 
superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente 
por aquél, dando cuenta al Pleno. 

2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: 

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 

b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las 
leyes. 

3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y 
removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta 
no exista, de entre los Concejales. 

4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros 
de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin 
perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda 
realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla.» 

Artículo 130. Órganos superiores y directivos. 

1. Son órganos superiores y directivos municipales los siguientes: 

A) Órganos superiores: 

a) El Alcalde. 

b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

B) Órganos directivos: 

a) Los coordinadores generales de cada área o concejalía. 

b) Los directores generales u órganos similares que culminen la organización 
administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías. 

c) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario 
de la misma. 
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d) El titular de la asesoría jurídica. 

e) El Secretario general del Pleno. 

f) El interventor general municipal. 

g) En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria. 

2. Tendrán también la consideración de órganos directivos, los titulares de los 
máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades 
públicas empresariales locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 bis, 
párrafo b). 

3. El nombramiento de los coordinadores generales, y de los directores generales 
deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades 
autónomas, de las entidades loca les o funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, 
licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que el Pleno, al determinar los 
niveles esenciales de la organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 123.1 c), permita que, en atención a las características específicas del puesto 
directivo, su titular no reúna dicha condición de funcionario. En este caso los 
nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de 
competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de 
responsabilidad en la gestión pública o privada. 

4. Los órganos superiores y directivos quedan sometidos al régimen de 
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, y en otras 
normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación. 

 


