
 

Idees més interessants de la jornada del 5 de març de 2013 

Noves Formes de Gestió de l’Administració Local 

 

Bloc 1: 

 

Víctor Almonacid: 

- La crisi és una gran oportunitat per replantejar-se els serveis públics. 

- Els ajuntaments des de la democràcia han estat en crisi. Ho ha estat per lògica natural 

ja que hi ha una descompensació entre els serveis que han de prestar i els ingressos 

que obtenen. La administració és per se deficitària 

- A Europa les administracions tenen el paper de controlar les activitats econòmiques i 

no de prestar-les.   

- A Europa i Espanya sempre hi ha hagut una divergència entre els serveis públics i les 

necessitats de la societat i del sistema econòmic. 

- En aquesta situació econòmica s’ha apostat per suprimir administracions com 

mancomunitats o consorcis i per reduir serveis públics municipals que estaven a la 

llista de funcions que estableix la llei de règim de bases locals. No obstant, el ciutadà 

després de la supressió de serveis socials o d’educació seguirà anant al seu ajuntament 

per aquests temes, no anirà a la diputació, a la Generalitat o al Ministeri. 



- La Directiva Europea de Contractació de 2004, a l’article 1 defineix el contracte públic 

com el que subscriu un o varis serveis públics per a adjudicar-los entre un o varis 

operadors econòmics i poders adjudicadors. 

- MOLT IMPORTANT: contractació electrònica i la col·laboració pública-privada (pymes). 

- A Europa no hi ha una definició teòrica clara de la col·laboració pública-privada, sí que 

hi ha normativa sobre les concessions d’obra i casos d’èxit. Cal fer un estudi del 

projecte en qüestió: servei a prestar, beneficiaris i, sobretot, informe econòmic.  

- Destaquem la experiència de l’àrea metropolitana d’Amsterdam (NLD). A Espanya el 

cas més similar és el de l’àrea metropolitana de Vitòria.  

- En matèria de treball a França i a Alemanya hi ha signats des de principis del segle XIX 

contractes entre el ministeri de treball i les empreses de treball temporal. 

- A Espanya People CEO 2 Cero (Soria), Barcelona Turisme, Centro Integrado Politécnico 

de Estella (Navarra). 

- Primera conclusió: si no hem fet bé les coses fins ara, hem de fer-les bé i ho hem de fer 

mirant a Europa 

- Segona conclusió: hem de fer projectes pensant amb tots els actors tant públics com 

privats. 

Es pot descarregar la seva exposició sencera a: http://nosoloaytos.wordpress.com/  

 

Francisco Blanco López: 

- Nova directiva comunitària que modifica la de 2004 s’ha de fer consensuant el 

Parlament Europeu i el Consell Europeu, amb objectius i intencions diferents: estableix 

quins contractes amb l’AP són contractes interns i quins s’han de publicitat i obrir a 

concurrència.  

- Incorporen nous models de contractació com associació per a la innovació, per qui el 

seu objectiu no sigui l’adquisició de béns sinó la transferència de coneixements. 

- S’incorpora la negociació de la oferta amb empresa privada (ja no serà un frau). 

- Reducció del temps de presentació a 40 dies que és redueix a 5 si hi ha transmissió de 

la informació via electrònica. 

- Als procediments oberts, només es requerirà informació econòmica a l’empresa 

seleccionada. 

- En concepte de millor oferta econòmica més avantatjosa no serà únicament el preu 

sinó el cost, que incorpora els costos socials i ambientals. 

http://nosoloaytos.wordpress.com/


- El sub-contractista podrà ser pagat directament des de l’òrgan de contractació, com ja 

està aplicant França (això seria molt beneficiós per les PYMES). 

- No s’admetrà la cessió del contracte per treure rendibilitat d’un contracte. 

- Els licitadors podran presentar catàlegs electrònics dels serveis que ofereixen la qual 

cosa serà molt eficient i permetrà elaborar ofertes més bones. 

- Les centrals de compra només podran funcionar via electrònica. 

- La Directiva de Concessions diu que si hi ha un risc operacional sí que serà una 

concessió, però sí l’empresa adjudicada pot garantir un benefici ja no és una concessió 

sinó un contracte d’obra. 

- El procediment obert serà negociador i no polític, és a dir, hi prendran part els tècnics i 

no únicament els regidors.  

-  La futura normativa espanyola posarà en el mateix nivell els procediments de les 

empreses privades amb els de l’administració. 

 

Francesc Sibina: 

- Els procediments actuals requereixen que qualsevol empresa que vulgui realitzar un 

projecte per una AP es converteix en una empresa concessionària.  

- Aquest moment econòmic ofereix molts beneficis ja que hi ha grans prestadors de 

serveis públiques que treballen amb economies d’escala com les empreses 

concessionàries com CCIES.  

- Les empreses privades han de poder treballar de manera més eficient i més ràpida 

amb les administracions. També oferir fórmules per minimitzar les pèrdues o fer 

beneficiosos certs serveis públics com les piscines. 

- Les administracions han d’aprendre a fer un procés molt professional que ha començar 

amb la creació del servei (hi ha necessitat per part del ciutadà?, ho pot fer una 

empresa privada o ho ha de fer una AP?, ho pot fer una empresa pública-privada?). 

- El futur de les AP no  passa per fer pòlisses per pagar l’empresa privada sinó per 

atraure el diner , fent processos molt seriosos. 

- No podem comprar des de la ignorància, sinó que hem de buscar noves formes 

imaginatives i en la qual hi prenguin part persones tècniques i coneixedores d’aquell 

tema específic. 



Bloc 2- gestió del territori: 

 

Excusà la seva assistència el Sr. Ramón Ruiz López (Soci Gerent de Visoren) 

Francesc Xavier Ventura (moderador): 

- Hem d’aprendre a buscar nous usos a molts serveis públics que fins ara havíem 

mantingut tot i ser deficitaris. 

- Potser tenim un excés d’actiu fix immobilitat i infrautilitzat. 

 

Josep Perpinyà Palau: 

- L’ AP ha fet de instrument controlador de gestió de les despeses i de les empreses 

concessionàries, sinó que han de cooperar i demanar qualitat a l’empresa 

concessionària.  

- És molt necessari buscar la potencialitat i unir les informacions que posseeix 

l’ajuntament i la informació que té la concessionària. Creuar informació per gestionar 

els serveis. 

- Quants ajuntaments tenen un departament de qualitat? 

- El millor govern és el que pensa pel futur i no pel present. Els polítics estan per millorar 

els seus municipis i no per assegurar-se ser guanyadors en unes eleccions. 

- Hem de tenir en compte les potencialitats del sistema de tresoreria de l’ajuntament. 

Potser cal valorar de manera més raonada sí és necessari fer un segon auditori o un 

segon camp de futbol. Sí al servei als ciutadans però no hipotecant els ciutadans 

futurs. 

 

 

 



Albert Bargues: 

- La globalització suposa més aplicacions a les TIC, les competències entre els municipis 

(temes ambientals, culturals...), la desestructuració del sistema econòmic espanyol 

actual (els bancs no saben qui és el propietari de molts terrenys urbans), la 

desestructuració del sistema immobiliari (en aquests moments és difícil trobar 

interlocutors per saber qui és el propietari dels sòls urbans) i desestructuració de la 

construcció (per fer 2 esglaons et demanen comprar material per fer 2000 graons). I 

sobretot que la nostra administració està preparada per ser una “fàbrica del territori” 

però no està preparada per la gestió interactiva de la ciutat. Molts ajuntaments han 

perdut el coneixement sobre el seu territori, hem de replantejar-nos com treballem. 

- Ara toquen accions de xarxa, de fòrum de coneixement, de microeconomia... 

- Molts ajuntaments no tenen ni idea de com fer transferència de coneixement perquè 

durant molts anys s’han dedicat únicament a fer projectes de creació i rehabilitació 

d’infraestructures. 

- Prioritari per la supervivència de les AP és la relació servei-cost.  

 

Bloc 2- àmbit esportiu: 

 

Excusà la seva assistència el Sr. Josep Cambray (Director de projectes de l’Institut de 

Barcelona d’Esports) 

Francesc Martínez (moderador): 

- A la llei de règim de bases locals s’estableix que els municipis de més de 20.000 

habitants han de disposar obligatòriament de instal·lacions esportives . 

- No és fàcil incorporar ens els contractes aquest diàleg constant entre el servei que es 

presta i les necessitats que tenen els ciutadans. 

- Centres esportius low cost són aquells que no tenen els serveis d’aigua (els més cars) i 

que només ofereixen serveis de fitness. 

- Tenim alguns equipaments esportius acabats i sense ús o encara no acabats de 

construir. Hem de buscar nous usos per aquests espais. 



- Potser els “deures” esportius que marca la llei de règims locals s’ha de replantejar 

tenint en compte la situació actual tant de l’empresa privada com de la pública.  

 

Paco Segura: 

- Contractes amb clàusules fets fa anys i que no s’adapten a la situació econòmica 

existent. I l’evidència més clara d’aquesta desequilibri són els reajustaments de 

plantilla, retallades de sou o tancament total o parcial d’instal·lacions. 

- El sector esportiu és molt dinàmic i el ciutadà busca producte i les AP han de facilitar 

l’adaptació d’aquesta moda a  les instal·lacions (ens hem d’apressar a aprovar preus 

públics, a aplicar preus low cost..).  

- Entre les concessionàries i les AP cal pensar en un sistema més àgil que faciliti que 

l’adaptació del lloc a les necessitats i desitjos dels ciutadans. 

- Hem estudiat la tendència low cost esportiva (provinent de Holanda i Alemanya) s’està 

instal·lant, no és una moda passatgera. S’està instal·lant principalment a Catalunya 

perquè el consumidor és madur (no vol un consumidor novell sinó experimentat); es 

col·loquen a prop dels centres grans que normalment són municipals i que tenen unes 

taxes elevades (perquè l’obtenció de la concessió requeria unes inversions molt 

elevades) i és quasi impossible competir i posar els mateixos preus que els 

equipaments low cost. 

- AP i els concessionaris han de ser proactius, protegir els equipaments municipals i 

establir polítiques conjuntes o tot s’enfonsarà. Potser caldrà negar llicències 

municipals, no donar permisos d’obra, etc. 

- Les AP han de fer una lectura pragmàtica de la situació i saber dirigir la societat cap a lo 

possible (estabilitzar el que hi ha, mantenir el patrimoni públic i no fer grans projectes 

que no podrem acabar). 

 

Toni Brocal:  

- Les retallades actuals han afectat principalment la qualitat del servei prestat (reducció 

d’activitats, reducció de les hores de neteja de les instal·lacions...) . I en l’àmbit 

esportiu hem de tenir present que estem parlant de la salut de les persones. 

- Hem de ser molt eficients i més ràpids per adaptar-nos en un entorn on tot és mou per 

tendència, has de donar el producte amb qualitat i “estar al dia”. 

- El sector esportiu potser no és tan mediàtic com el cultural i potser haurà de començar 

a protestar perquè també els hi ha apujat l’IVA al 21%, tenen denúncies de SGAE... 

- No es poden fer servir els equipaments esportius i la seva gestió i resultats com a eina 

de batalla entre el govern i la oposició.  



Bloc 2- àmbit serveis públics: 

 

Excusà la seva assistència el Sr. Jordi Puigneró (Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès) 

 

Francesc Martínez (moderador): 

- Hi ha molts esforços de la AP en la fase d’adjudicació però una vegada feta la 

concessió, si no hi ha un greu problema, la AP no torna a preocupar-se’n. 

- A la llei de bases de règim local no hi ha cap referència sobre els mecanismes de 

control de les concessions. Cal incorporar-ne tenint en compte que les concessions són 

contractes a llarg termini i que necessiten ser reconduïts sovint per adaptar-se a les 

necessitats del ciutadà. No ha de ser una tutela sancionadora sinó fer-la proactiva. 

 

Mònica Reig: 

- La CPP és una eina per adaptar-se al mercat, aporta coneixement, flexibilitat, 

eficiència, capacitat de finançament i models de prestació de serveis per part 

d’empreses que tenen una bona ràtio cost-benefici. 

- El Regne Unit és el país més madur en CPP.  

- En la contractació de la CPP és clau el plec de condicions i fer-lo transversal i coordinat 

entre el tècnic, l’interventor, el regidor... 

- És cabdal saber com es construeixen els costos d’un servei determinat. 

- És clau fer un seguiment, control i avaluació de la CPP i això és tasca de la AP perquè és 

la contractant. Si no tinc aquesta visió, perdo informació per fer futures adjudicacions.  

 



Xavier Izquiedo: 

- Sabadell estalviarà entre 2’5 i 3 milions d’euros amb accions com la recollida 

pneumàtica o l’ESE d’enllumenat públic. 

- El projecte d’ESE va representar 9 mesos de treball entre ajuntament i Diputació de 

Barcelona perquè era la primera vegada que es portava a terme un projecte 

d’eficiència energètica en un municipi de més de 20.000 habitants. 

- L’administració ha de respondre amb els mateixos instruments amb els qual el ciutadà 

planteja el problema (per això cal aplicar tecnologies d’smart cities). 

- Els projectes de smart cities són molt nous i encara no sabem quin són els retorns que 

tindran. 

 

Pere Gordi: 

- La crisi representa una oportunitat per replantejar els serveis públics. En primer lloc, 

cal millorar l’eficiència dels serveis bàsics, i en segon lloc, veure quins equipaments 

tenim i com els poden rendibilitzar i amortitzar. 

- L’empresa privada et construeix un equipament i et garanteix la gestió (seguretat i 

millora del servei prestat, del pressupost...). 

- Per controlar la concessió de l’escola de música s’apliquen uns estàndards com els 

minuts de formació a la setmana per alumne (actualment és 30 minuts/setmana), 

oferta equilibrada (homogeneïtzació entre els grups d’edat i els instruments que 

s’aprenen a tocar), plec de drets i deures dels pares dels alumnes, pautes de control 

del nivell de satisfacció dels pares que porten els seus alumnes a l’escola... 

- Els ajuntaments que tenen excedents de personal tenen, actualment, la possibilitat de 

fer reciclatge del personal per tal que s’ocupin de controlar i aplicar mecanismes de 

control a les licitacions.  

 

Joan Gassó: 

- El 70% de les despeses d’una escola bressol són en recursos humans. 

- És important posar en coneixements els proveïdors de la situació actual. 

- Les retallades han suposat un abans i després en les escoles bressol. Abans els 

municipis tenien guardaries, mentre que actualment tenim escoles bressol que 

estableixen un projecte qualitatiu (rati cuidadora/infants, número de infants per 

classe, nivell formatiu de cuidadors...). 

- En les escoles bressol el control per part dels ajuntament és més evident ja que els 

membres del consistori formen part de la Junta i del Consell Escolar. 



Eduard Vidal: 

- Des de 1996 els serveis funcionaris ja no han de ser competència directa dels 

ajuntaments, sinó que els poden donar en concessió a empreses i l’ajuntament fer 

només de supervisor. 

- Només hi ha 3 cementiris privats en tot Espanya. 

- La inversió es finança amb pressupost i el manteniment amb taxes. 

- Més de 3.000.000 de persones tenen assegurances de sepeli a Catalunya. 

- Els serveis funeraris no són serveis públics, però com que són serveis bàsics estan molt 

controlats per les AP a través d’ enquestes a la demanda, amb les relacions amb els 

serveis hospitalaris, amb la comunicació entre la comunitat de ciutadans. 

Bloc 3 – nous serveis mancomunats: 

 

Joan Gaya (moderador): 

- Les mancomunitats tenen per objectius buscar economies d’escala.  

- Des del punt de vista de l’oferta, la mancomunitat de serveis pot ser complicada 

perquè és per demandants diferents i perquè requereix una arquitectura interna 

complexa amb intervenció de diversos actors privats. 

- Necessitats financeres porten a terminis llargs i les necessitats tecnològiques responen 

a terminis curts. 

 

Baptista Borell: 

- Des de la universitat i de les empreses TIC hi ha una gran oportunitat per ajudar els 

ajuntaments a agilitzar i fer més eficients els tràmits electrònics. 



-  Molts ajuntaments han començat amb l’administració electrònica i hi ha fet grans 

inversions però no acaba de ser útil per a molts i diversos motius. 

- La mancomunitat de l’administració electrònica té molts avantatges: disseny de 

formules aplicables als diversos ajuntaments, aplicació dels tràmits a les diverses 

formes dels ajuntaments... 

- Per a la UPCnet, l’avantatge és ser pioners, el fet que el coneixement funcional el 

tenen els ajuntaments i que el poder de decisió no recau sobre una única persona sinó 

que hi ha diversos decisors.  

- Les empreses de mancomunitat de serveis ofereixen als ajuntaments una reducció de 

la inversió i de la despesa corrent perquè són costos que es comparteixen amb d’altres 

ajuntaments.  

- Una forma d’estalviar despesa i fer més funcional l’AP seria que els tràmits que cada 

ajuntament té millor dissenyats, els poses a disposició dels altres ajuntaments amb 

l’objectiu de millorar els serveis prestats a la comunitat. 

- La mancomunació de serveis potser no és aplicable a tots els serveis que els 

ajuntaments presten als ciutadans, però sí que és aplicable i eficient en la gestió de 

tràmits com certificats d’empadronament o casaments civils. 

 

Sílvia Ortega (en substitució de Santiago Losada): 

- URBASER avalua entre 8 i 10 plecs de sistemes de gestió de platges. 

- Es tendeix a mancomunar per temes de proximitat territorial i no per compartiment de 

projectes o de necessitats. 

- Des de la oferta els problemes de la mancomunitat de serveis rauen en el fet que en el 

plec de condicions no sempre estan ben definits. Moltes vegades no es contempla el 

sistema d’interlocució entre els tècnics de l’ajuntament i la empresa que mancomuna. 

- Els problemes de la mancomunitat rauen moltes vegades en la filosofia dels 

ajuntaments de por de perdre el seu paper de controlador. 

- El termini contractual ha de ser el que necessiti l’ajuntament però la contrapartida és 

que s’ha de conèixer i saber quins requisits hi ha, com ara l’amortització dels possibles 

equipaments construïts. 

 

Agustí Filomeno:  

- Hi ha àmbits de smart cities que no estan desenvolupats com són ecomerc i eturism, 

quan el comerç i el turisme són de les activitats econòmiques més importants. 



- Cloud computing canvia el concepte de propietat per lloguer. Els avantatges són el 

cost, actualització constant (no hem de canviar el disc dur si Dropbox s’actualitza) i la 

mobilitat (el puc fer servir sigui on sigui).  

- Els serveis al núvol han de ser suficientment personalitzables per a cada ajuntament. 

No té les mateixes necessitats un ajuntament de litoral que un ajuntament de 

muntanya o un ajuntament de més de 100.000 habitants. 

- Els serveis als núvols són molt sostenibles (autogestionable, capaç de reduir les 

despeses de ser present a la xarxa, estar actualitzat en tot moment...). No té cap sentit 

destinar una gran partida a fer una web que per actualitzar-la necessito uns 

intermediaris que m’allarguen el procés i me l’encareixen. 

 

Joan Miquel Trullols: 

- AMB gestiona Barcelona i els 35 municipis del seu entorn i gestiona platges, aigua i 

residus, entre d’altres.  

- La legislació actual en temes de tractament de residus és molt exigent i requereix 

elevades inversions. Conseqüentment, les economies d’escala són molt importants.  

- La CPP permet que hi hagi un cert marge que permeti innovar i mantenir la instal·lació. 

 

Bloc 4 – contractació electrònica, subhastes i compres agregades: 

 

 

 

 

 

 

Imma Pruna (moderadora): 

- Cal replantejar el model de compra de les administracions locals sense cap mena de 

dubte, el problema rau en quin sistema és el més eficient i viable. 

- L’Estat espanyol i la Generalitat fa anys que fan compres agregades. No obstant, els 

ajuntaments encara no ho han aplicat o estan en una fase inicial. 

- L’Ajuntament de Mataró va aconseguir una rebaixa del 51% en una subhasta 

electrònica. Tot i ser una compra menor, va ser la primera subhasta electrònica 

d’obres que es feia a l’Estat espanyol. 



- La subhasta electrònica té com a avantatge la transparència pels propis proveïdors, i 

alhora valora la ponderació de la qualitat. 

 

Joan Bosch: 

- Hem de fer que la contractació no sigui una tasca feixuga i protoculària, sinó que sigui 

una contractació pensant amb la utilitat d’aquell concret servei per al ciutadà. 

- La subhasta electrònica no només busca el preu més barat, sinó que cerca un projecte 

d’alta qualitat. 

 

David Álvarez: 

- Els municipis que ja en època de bonança econòmica van iniciar projectes d’eficiència 

en la compra juguen amb avantatge respecte als que no ho van fer i que, actualment, 

la situació econòmica els obliga a fer-ho. 

- La subhasta electrònica genera molta més competència entre els proveïdors. 

 

Eladi Torres: 

- Hem d’aprendre a comprar millor, no únicament en preu sinó en qualitat del servei i 

seguiment dels productes que al final s’ofereixen als ciutadans. 

- Molts tècnics i polítics entenen les compres agregades com una pèrdua de control dels 

seus proveïdors. Però en aquests moments hem d’anar cap a òrgans d’agregació de 

compres per fer-les més barates i més fàcils de gestionar. 

- En la compra agregada hi ha d’haver un líder. Normalment es demana a l’adjudicatària 

la creació d’una oficina tècnica (també anomenada de qualitat o de control). 

 

Lluis Just: 

- La compra agregada fins fa poc s’aplicava a ajuntaments petits, però ara també ho 

estan aplicant AP més grans, com ajuntament de Barcelona i Diputació de Tarragona. 

- En temes de subhastes electròniques hem de superar molts reptes vinculats a les 

reticiències de les persones dels ajuntaments que s’ocupen de la contractació i de les 

licitacions dels ajuntaments. 

- Localret actua com òrgan supramunicipal de gestió de subhastes electròniques  

 


