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PRESENTACION

La descentralización de Barcelona era hace un año, a la vez,

un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas y una

idea teórica considerada por la mayoría de dudosa aplicabili
dad. El trabajo desarrollado entre 1.979-83 había abierto

puertas y ventanas pero no había podido crear una situación
de i rrevers ib i1i dad.

En los primeros meses de esta nueva etapa nos hemos orienta¬
do principalmente a poner en marcha una dinámica descentrali
zadora que contara con una base de legitimación y de legali¬
dad que la hiciera difícilmente reversible, que estuviera
programada con el rigor necesario para hacerla hasta cierto
punto automática y que abriera cauces a la información y a

la participación ciudadana suficientes para que se expresara

la demanda social correspondiente.

En consecuencia hemos dado prioridad a la elaboración y apro¬

bación de la nueva división de distritos (que se obtuvo con

notable rapidez y un alto grado de unanimidad política y ciu
dadana) y a la incorporación del programa básico de descen¬
tralización en el plan cuatrienal aprobado a finales de 1983
El desarrollo de este programa básico (programa de descentra
lización de funciones y estudios anexos de servicios y de

personal) ha sido aprobado en los primeros meses de 1.984 y
sobre esta base se han elaborado y aprobado los primeros pa¬

quetes de transferencias (proyectos de urbanismo y obras pú¬
blicas, licencias de obras menores, permisos de ocupación de
la via pública) y están en trámite otros (gestión de los ser

vicios sociales, equipamientos deportivos, circulación, man¬

tenimiento de edificios públicos, etc.) hasta un total de 18
Esta primera fase debería terminarse a principios de 1.985.



Entre 1.985 y 86 deberá completarse el programa general de
descentralización de funciones.

Al mismo tiempo hemos procurado hacer más eficaces a los Dis¬
tritos: inclusión en el presupuesto de inversiones de 1.984
de las obras de las sedes, reforzamiento de las Oficinas de

Información, del eguipo técnico y de los servicios generales,
inicio de informatización, potenciación del Full de Distric¬

te, etc.. La campaña de divulgación de los Distritos (Full,
campaña de radio y prensa, etc.) continuará en los próximos
meses (guía del ciudadano por Distrito, campaña en las escue¬

las con la colaboración del IME, etc.).

A partir de esta dinámica descentralizadora nos hemos plan¬
teado el desarrollo participativo de los Distritos, para lo
cual hemos elaborado un nuevo reglamento de descentralización
y un reglamento de participación ciudadana, así como una nor¬

mativa para regular las subvenciones a entidades ciudadanas.
Los planteamientos teóricos han sido expuestos en anteriores
documentos (Papers nQ 5).

En este número de Papers incluimos dos conjuntos de documen¬
tos. En primer lugar un informe sobre la Descentralización y

Reorganización territorial del Estado en la Europa actual.
En este estudio se describen y analizan las transformaciones
institucionales y territoriales desde los años 50 hasta hoy

y se replantean los objetivos descentralizadores en el marco

de la crisis económica. Este documento de carácter más gene¬

ral y hasta cierto punto teórico creemos gue ayuda a inte¬
grar la política de descentralización municipal en un con¬

texto más amplio y a hacerlo más inteligible.

En segundo lugar publicamos los proyectos de nuevos regla¬
mentos de Distritos y de participación ciudadana. El primero
debería sustituir al de 1.979, gue tenía un explícito carác¬
ter provisional. El segundo regula, por vez primera, un cóm¬
puto de derechos reconocidos en la Constitución pero gue en

general no han sido desarrollados por leyes y reglamentos:



audiencia pública, iniciativa, consulta ciudadana y en gene

ral los que se derivan del derecho genérico de petición. Se
establece el Consell Consultiu d'Entitats en los distritos

y se promueve la creación de comisiones del Consell de Dis¬
tricte como mecanismos básicos de participación en la acti¬
vidad del Distrito. Incluimos también un proyecto de norma¬

tiva para regular las subvenciones municipales a las entida
des ciudadanas y el documento de orientación preparado por

la Comisión Técnica de Seguridad Urbana sobre los Consejos
de Seguridad Urbana en los Distritos.

Para la preparación de los anteproyectos de reglamentos de
Descentralización y de Participación hemos contado con la
colaboración del director de los Servicios Jurídicos del A-

yuntamiento de Barcelona, Sr. Jaume Galofré.

Estos anteproyectos, una vez discutidos, modificados si se

considera pertinente y aprobados por parte de la Comisión
de Descentralización se convertirán en propuestas que deberá
aprobar definitivamente el Consejo Plenario del Ayuntamien¬
to de Barcelona.

JORDI BORJA
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PRESENTACIÓ

Aquestes notes han estat redactades entre febrer i abril de

1.984 i han servit de base a diverses intervencions del seu

autor, el Tinent d'Alcalde de Descentralització de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, en alguns simposis, jornades i col·loquis.
Properament es publicaran en un llibre col·lectiu sobre "Me¬

tròpolis, territori i crisi" que editara Alfoz, amb la col-
laboració de la Comunitat Autònoma de Madrid.

L'objectiu d'aquestes notes no és el d'oferir un informe po¬

lí tico-administratiu dels distints països europeus, encara

que la primera part ho sembli, sinó el de presentar algunes
tendencies de canvi de les estructures institucionals en fun¬

ció de les noves problemàtiques de caràcter territorial i
econòmic .

L'exposició s'organitza en tres parts. En primer lloc s'ana¬
litzaran els canvis institucionals esdevinguts des del comen¬

çament dels anys setanta, o, si voleu, des de la reforma mu¬

nicipal anglesa de 1.972-74 (una de les primeres i més radi¬
cals de les reformes institucionals, juntament amb la danesa
i la sueca) realitzades fins ara. En segon lloc es detallen
els fenòmens sòcio-econòiiï'ds, i territorials que estaven -a la
base dels canvis institucionals, i també es tracta dels re¬

queriments territorials i administratius resultants del nou

context (crisi) econòmic (per exemple, noves concepcions de
planejament urbà i de política social que necessiten de més
descentralització i de major cooperació ciutadana). I en ter¬

cer lloc es fa un balanç crític de les realitats i dels can¬

vis institucionals, en funció de la situació actual, i s'an¬
ticipen algunes propostes, sobretot de caràcter metodològic.



Especialment s'ha tingut en compte l'experiència de França,
Italia i Anglaterra, a més d'Espanya i Portugal, malgrat que

en alguns casos s'ha ampliat la informació a d'altres països:
R.F. d'Alemanya, Austria, Bèlgica, Holanda, Països Escandi¬
naus, Suïssa i Grècia.

Sense la col·laboració d'un seguit de personas que ens han
transmès estudis i documents relatius a diferents països, no

hauríem pogut redactar aquestes notes. Especialment hem d'a¬

grair l'ajuda de Maurizio Marcelloni i Bernardo Sechi (Ita¬
lia), de Jean-Pierre Worms (França), de A. Rodríguez Bachi¬
ller (Anglaterra), d'Anna Garriga (Consell d'Europa, Stras¬

bourg) i de M. Tarragó (CEUMT - Barcelona), així com de Nuno

Portas, amb qui hem intercanviat informació i sobretot hem
discutit la majoria de qüestions que tot seguit s'exposen.
Gracies a tothom.



PRIMERA PART

DESCENTRALITZACIÓ I REORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT

A L'EUROPA DELS 70-80

La dècada dels 70 excel·leix en canvis institucionals a ni¬

vell local i regional.

A la Gran Bretanya s'aprova el 1.972, i es posa a la practi¬
ca el 1.974, la Local Governement Act, que suposa una rees¬

tructuració territorial i funcional del conjunt de l'Adminis¬
tració local. Anteriorment, entre 1.960 i 1.965 s'havia ela¬
borat i aprovat el projecte del Greater London Council, que

significa crear una estructura metropolitana molt gran (in¬
cloïa, a mes del comtat de Londres, tot el Middlesex i el
Gran Londres passava de 300 km2. a més de 2.000 km2. i de 3
a 9 milions d'habitants) i original (desapareixia l'anterior
estructura de comtats i municipis substituïts per.33 burgs o

districtes, dos dels quals la City de Londres i la de Wests-
minter, amb estatut especial).

Així mateix, des de mitjan dels setanta s'impulsa un procés
de regionalització dels serveis de l'Administració central
(descentralització funcional per ministeri o servei), i es

creen consells de planificació econòmica regional, dissolts
el 1.979 pel Govern Tatcher, mentre que l'oposició laboris¬
ta i social-demòcrata, reclama, contràriament, la creació
d'estructures polítiques representatives a nivell regional.
L'ambiciós projecte polític plasmat en les lleis de "devolu¬
tion" a favor d'Escòcia i Pais de Gal·les (1.978) també és



frenat en aquest darrer període.

El nivell regional angles es caracteritza, doncs, per una

desconcentració no sistemàtica, que respon a les necessitats
funcionals de cada Ministeri o ens administratiu central. En

C

els casos d'Escocia i País de Gal·les, destaca l'existència
d'un Ministeri especial (Scottish Office" i "Welsh Office")
de caràcter multi funcional, cosa que dóna lloc a l'existen¬
cia a les capitals d'amdós països, de veritables estructures

politico-administratives desconcentrades de caràcter suprare-

gional.

La relativa debilitat de les estructures regionals contrasta
amb la força dels poders locals. La reforma dels anys 70 s'ha

proposat fer-los més viables, tant des del punt de vista de¬

mocratic, com funcional, garantint competències exclusives,

específiques i decisòries i recursos financers a les Adminis¬

tracions locals, per a la qual cosa les noves estructures te¬

rritorials tenen una superfície i una població majors que a-

bans de la reforma.

La transformació de les estructures locals a Anglaterra,
País de Gal·les i Escòcia, és veritablemente espectacular,
tant per la seva radicalitat com per la relativa rapidesa
del procés (malgrat que els estudis i projectes s'iniciessin
el 1.945). Anglaterra, que el 1.972 comptava amb 1.210 uni¬
tats d'Administració local (sense comptar les 33 del Gran

Londres, la reforma de les quals ja havia estat feta, i les
10.000 parròquies, amb escassos poders) tenia el 1.974, 296
districtes i 36 districtes metropolitans (als quals s'hi ha

d'afegir 39 comtats i 6 comtats metropolitans). El País de
Gal·les té 8 comtats i 37 districtres, i Escòcia (país al

qual s'estengué la reforma a partir de 1.973) 12 ens regio¬
nals i 53 districtes. La simplificació realitzada ha d'enten¬

dre 's'en tres aspectes: a) Reducció considerable del nombre

d'entitats locals (de 2.000 a 500 aproximadament). b) Homo-

geneïtzació de les entitats locals, reduïdes a dos tipus (amb
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predomini del comtat a les zones rurals i del districte a

les metropolitanes, pero sense supeditació jeràrquica de l'un
a l'altre). c) Redistribució rigorosa i realista de competèn¬
cies i funcions entre els ens locals (de caràcter específic i
exclusiu en relació a les de l'Estat: no oblideu que a Gran

Bretanya, a diferència de la majoria de països del continent,
els ens locals no tenen competències pròpies garantides cons¬

titucionalment, sinó les que els atribueix en cada cas el Par¬
lament, mitjançant la legislació ordinaria).

La reforma local anglesa posa a primer terme 1'eficàcia admi¬
nistrativa , cosa que implica la recerca de la relació òptima
entre funcions, dimensió dels ens locals i cost dels serveis.
Però no oblideu que els legisladors i científics també inclo¬
uen entre els principals objectius de la reforma el desenvo¬

lupament democratic de l'Estat, la proximitat de l'Adminis¬
tració al ciutadà i la facilitat de participació d'aquest a

la gestió local. Aquesta preocupació democràtica es palesa
en un doble sentit: a) Institucionalització i atribució de

carácter político-electiu a aquells nivells administratius
que es considerin ambits necessaris i eficients (per exemple:
Greater London Council); i b) Manteniment o creació d'estruc¬
tures participatives de base reduïda (parròquies a les zones

rurals i consells veïnals a les grans-ciutats ) .

Cal destacar, per últim, que una de les principals distin¬
cions de la reforma anglesa és la que fa entre comtats i dis¬
trictes metropolitans i la resta, cosa que permet una nova

solució de carácter general a un problema que fins ara no ha
estat abordat ressoltament en gairebé cap altre país europeu.

A França el debat sobre la reforma local i la regionalitza-
ció està present al llarg de tota la dècada dels setanta. No
oblideu que De Gaulle va dimitir quan perdé un referèndum so¬

bre la creació de les regions (1.969). Els presidents que el
succeeixen (Pompidou i Giscard) no aconsegueixen portar a ter¬
me els projectes descentralitzadors -la llei de 1.972 que crea



les regions té efectes molt limitats- malgrat que s'elaborin
importants informes per encàrrec directe del Govern (Vivre en

semble, Rapport de la Commission de développement des respon¬

sabilités locals o Informe Guichard de 1.976, i Décentraliser
les responsabilités, conjunt d'informes encarregats i presen¬

tats pel ministre Alain Peyreffite, elaborats entre 1.973 i

1.976, i publicats en llibre el 1.979). La victòria socialis¬

ta del 1.981 accelera extraordinàriament el procés descentra¬
litzador. El Ministeri de l'interior es denominarà de l'Inte¬

rior i de la Descentralització, i al cap de pocs mesos, el
1.982, s'aprova la "llei de drets i llibertats dels municipis
departaments i regions", gue suposa, entre altres coses, la

desaparició de la tradicional figura del prefecte i el refor¬
çament considerable de l'autonomia local, per una banda, i
per una altra la creació de veritables estructures polítiques
(assemblea elegida per sufragi universal i executiu amb còmpe
tencies decisòries) regionals. A Aquesta llei n'ha seguit una

altra de transferencia de competencies (1.983) i se'n prepa¬

ren d'altres sobre la funció pública, l'estatut dels elegits,
la participació, el finançament dels ens locals, etc. per a

desenvolupar així tot el procés descentralitzador.

França és, sense cap dubte, el país europeu que hereta una

estructura local aparentment més complexa i anacrònica: 36.000
municipis, 4.000 cantons, 323 "arrondissements", 96 departa¬
ments i 22 regions. El departament de París coincideix amb el

municipi, però l'àrea metropolitana real és molt més gran (en¬
cara que sigui lògicament més petita que la regió que compren

els 7 departaments que envolten París, amb 1.278 municipis),
i per això no hi ha una autoritat política d'aglomeració o me¬

tropolitana (només organismes de caràcter sectorial: per exem¬

ple: transport públic).

Per llei hi ha 4 comunitats urbanes: Lille, Lyon, Bordeaux i

Strasbourg) i 5 més de segon ordre per agrupació voluntària
(algunes de les principals ciutats franceses com Marseille o

Toulouse no formen comunitat urbana). Per pal·liar els incon-



venients de l'enorme fragmentació municipal, s'ha promogut
la fusió de municipis (amb exit limitat: 811 fins el 1.982),
els sindicats o mancomunitats de municipis (11.664 amb fina¬
litat única i 2.980 multi funcionals, dades de 1.980) i els

districtes (en general a zones urbanes i amb competencies o-

bligatòries).

La persistència d'aquesta estructura territorial a França,
només s'explica pel caràcter extremadament centralitzat de

la seva vida política i administrativa i per l'eficàcia del

departament com a administració perifèrifa de caràcter glo¬
bal (a més d'ens local).

Lògicament el procés descentralitzador que s'ha iniciat a

França, hauria de conduir a una reestructuració global del
territori que racionalitzarà i simplificarà unes estructures
locals tan complexes com obsoletes, però s'ha de tenir en

compte la força que la tradició político-administrativa i la

cristal·lització d'interessos locals confereixen als munici¬

pis i als departaments. Es significatiu que la llei bàsica
de descentralització es refereixi, alhora, a regions, depar¬
taments i municipis, que de fet són tractats igualment, cosa

que d'entrada limita la possible competència i l'acció refor
madora dels ens regionals. La reestructuració territorial,
malgrat la descentralització, haurà de ser impulsada des del
centre.

A Itàlia la regionalització de l'Estat instituïda per la
Constitució de 1.948, queda paralitzada durant més de 20

anys. Entre 1.970 i 1.975 s'elaboren i aproven els estatuts
regionals, i el 1.975 se celebren les primeres eleccions re¬

gionals, conjuntament amb les provincials i les municipals.
Els nous consells regionals impulsen o creen ex novo, nous

ens territorials com els "comprensoris" (intent de crear uni

tats territorials de programació, més petites i alternatives
a la província), les comunitats de muntanya, els Districtes

v

Escolars, Sanitaris, de Serveis Socials, etc., d'elecció di¬
recta en uns casos i indirecta en d'altres, al llarg de l'úl
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tima dècada també es debat la reforma municipal i provincial,
i son freqüents els projectes de llei, sense que se n'arribi
a aprovar cap. Dues qüestions apareixen especialment conflic¬
tives: l'estatut de la província (la supressió del qual recla¬
mada des de les posicions més descentralitzadores xoca amb
les inèrcies politico-administratives, i que per altra banda

suposaria la modificació de la Constitució), i el caràcter
de la regulació mitjançant llei estatal del municipi. En aques¬

ta qüestió s'enfronten dues posicions, les dues en principi
autonomistes i descentralitzadores: la que propugna una enume¬

ració detallada de les competències i funcions del municipis

per garantir així llur autonomía (pero amb els perillosos pro¬

blemes que deriven de 1'uniformisme, el qual s'estendrà lògi¬
cament a l'organització i al finançament dels ens locals) i
la que proposa atribuir a les Regions les competències d'or¬

ganització territorial i de distribució de competències entre
els ens locals (per així adequar-se millor a les diferents si¬
tuacions) .

Italia, com la majoria de països de l'àrea llatina i medite¬

rrània, es caracteritza pel manteniment d'una estructura mu¬

nicipal vella i fragmentada (més de 8.000 municipis) i d'un
nivell local intermedi i de segon grau, la província (90)
que fou dissenyada el segle passat amb finalitats principal¬
ment militars i d'ordre públic, i com a ambit de l'adminis¬
tració perifèrica del Govern central.

La vida municipal italiana s'ha caracteritzat per la contra¬
dicció entre l'enorme pes del centralisme i de 1'uniformisme

per una banda, i per l'altra, la vitalitat i diversitat polí¬
tica, econòmica i cultural de les ciutats grans i mitjanes,

que han tingut en la falta de mitjans financers el principal
obstacle per a desenvolupar la seva iniciativa autònoma.

La regionalització impulsada al llarg de la dècada dels 70
fou considerada, no sols com.la gran possibilitat de descen¬
tralitzar l'Estat i de reestructurar els ens locals, sinó
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també de realitzar una democratització i una reforma adminis¬

trativa profunda d'un Estat que palesa vicis històrics (he¬
rencia del passat oligàrquic i feixista i de la manca- d'al¬

ternança en el poder des del 1.975).

L'.exigencia d'un canvi a la vida municipal (la legislació lo¬
cal bàsica prové del període feixista, fins als anys 70 els

municipis italians -que depenen en el 90% dels seus ingressos
de les transferències de l'Estat- tenien un dels percentatges
de participació a la despesa pública més baixos d'Europa), i
la potenciació legislativa i programàtica de les regions han
estat dos dels grans objectius dels reformadors de lultima
dècada. Però el fet que el procés descentralitzador i de re¬

estructuració territorial es produis sota l'impuls principal
de les forces polítiques que governaven a la perifèria de

l'Estat, però que eren oposició al Govern central, ha donat
lloc no a la racionalització i a la simplificació de les es¬

tructures territorials, sinó a "1'incrementalisme" político-
administratiu: s'han multiplicat els nivells institucionals,
ha augmentat tant el personal polític com el funcionariat, i
s'han complicat els procediments administratius.

En conseqüència l'espectacular desenvolupament de l'Adminis¬
tració pública és molt superior a l'augment de la quantitat
i de la qualitat dels serveis i a l'eficàcia dels mecanismes

participatius.

Itàlia i Eranga, que a diferència d'Anglaterra han mantingut
les tradicionals estructures municipals i provincials, han

hagut de cercar solucions excepcionals als nous problemes ad¬
ministratius derivats del creixement de les grans ciutats,
els quals es sintetitzen en els conceptes d'institucionalit¬
zació de les àrees metropolitanes i descentralització munici¬

pal.

El tema metropolità que ha estat objecte d'una important ac¬

tuació administrativa (planejament, gestió dels transports i
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d'altres serveis, programació d'inversions en infraestructu-

res, etc.) no ha facilitat, en canvi, un procés important
d'institucionalització política. A França, com ja hem dit,
hi ha 9 comunitats urbanes que corresponen a les principals
àrees metropolitanes i són senzilles mancomunitats de muni¬

cipis. A Itàlia, malgrat 1'experiencia pionera del PIM (Pia¬
no Intercomunale Milanese) la institucionalització metropoli¬
tana és pràcticament nul·la.

La descentralització municipal ha estat plantejada fa poc,

especialment en el cas francès (llei de descentralització de

Paris-Marseille i Lyon de 1.982). A Itàlia s'aprovà el 1.976
la llei de descentramento que permet constituir Consells de

Quartiere (barri) elegits i amb competencies délibérants, a

part d'administratives i consultives, a totes les ciutats

grans o mitjanes. A Anglaterra són les parròquies (barris a

les grans ciutats o ex-municipis a les zones rurals) els ens

que exerceixen algunes funcions descentralitzades i sobretot

participatives.

Aquesta mirada a tres països tan diferents i significatius
és concloent: des de mitjan dels setanta, i especialment en

els darrers tres anys, presenciem un important procés de re¬

organització territorial de les estructures locals i regio¬
nals de l'Estat. La importància d'aquest fet s'apreciarà més
si pensem que tot això significa modi ficar .una legislació que

en gran part s'ha mantingut incòlume des del segle passat i,
sobretot, modificar en el Cas francés o angles, unes estruc¬
tures molt més antigues i crear-ne d'altres noves (això úl¬
tim també val per Itàlia). Aquest procés reorganitzador té un

caràcter predominanment descentralitzador i no s'ha realitzat

plenament, ni tan sols a Anglaterra. (La regionalització és
una qüestió pendent. Per altra banda, el caràcter molt recent

de les noves estructures locals, permet considerar-les fins a

cert punt experimentals. N'és la prova, que la més important
creació de la reforma local anglesa -el Greater London Coun-
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cil- és objecte d'un projecte de llei del Govern que pretén
suprimir-lo.

Si contemplem ràpidament l'organització territorial i el re¬

gim local d'altres països europeus, ens adonem del caràcter

general d'aquests processos de reforma. A Alemanya (RFA), en

un marc federal establert per la llei fonamental de 1.949,
són els Lander (Regions) els que assumeixen les competencies
sobre el regim local. A partir de 1.965 es creen als dife¬

rents Lander, Comissions encarregades de preparar la reorga¬

nització, tant de les administracions locals (municipis ru¬

rals, municipis urbans, grans ciutats i departaments), així
com de les circumscripcions de l'Estat i de les regions. La
reforma territorial i funcional elaborada i aprovada en els
Lander entre 1.965 i 1.974, s'engega progressivament en el
curs d'aguesta última decada, i ha permès passar de 24.000

municipis a 3.508 unitats bàsiques d'administració local (91
ciutats, 2.376 municipis unitaris, i 1.041 comunitats adminis¬
tratives que reagrupen 6.026 municipis).

A Austria també s'inicia als anys seixanta la reforma munici¬

pal. Si bé la llei de 1.962 sobre l'organització dels munici¬

pis augmenta llurs competencies i reforça la seva autonomia,
la veritable reforma s'inicia al final de la dècada, quan es

planteja la reestructuració territorial dels poders locals
mitjançant el reagrupament de municipis. El 1.974 es va pas¬
sar dels gairebé 4.000 municipis que ja existien feia 10 anys,

a 2.300. Al mateix temps, a partir de 1.974 (esmena a la cons¬

titució federal), s'inicia un procés de transferències de com¬

petencies, tant de caràcter legislatiu com administratiu als

Lander (el federalisme austríac té unes bases de partida molt
més centralistes que l'alemany o el suís).

A Suïssa, la reorganització territorial ha seguit en els da¬
rrers anys, tres camins complementaris: a) La mancomunitat

voluntària de municipis (que en els últims anys ha augmentat
les seves funcions i també la dimensió mínima necessària per



12.

al seu exercici). b) La redefinició de les competències dels
cantons (del projecte de constitució de 1.977 es suprimeix la

presumpció de competència a favor dels cantons i la noció de

competència exclusiva, però s'intenta superar la confusió
creada pel federalisme cooperatiu mitjançant una definició
més estricta de les competències compartides i les lleis-marc
confederals per a les competències cantonals i una major par¬

ticipació dels cantons a la confederació). c) La redistribu¬
ció de funcions entre els cantons i els municipis (amb la fi¬
nalitat de racionalitzar l'administració pública i evitar ai¬
xí encobriments i confusions, i mitjançant la col·laboració
del cantó amb els municipis per a dotar-los dels mitjans ne¬

cessaris ) .

També a Bèlgica correspon a la dècada dels 70 viure els grans

canvis institucionals de l'organització territorial de l'Es¬
tat. Des de la revisió de la Constitució (1.970) fins a la

consolidació de les aglomeracions metropolitanes (Brussel·les
des de 1.971, però tant a la capital com a les cinc altres a-

glomeracions, el procés d'institucionalització metropolitana
es desenvolupa al llarg de tota'la dècada), es produeixen
canvis institucionals a tots els nivells. El reagrupament de

municipis iniciat a principi dels anys 60, permet de passar

dè 2.498 a 589 al 1.975. Progressivament es fusionen els mu¬

nicipis de les aglomeracions metropolitanes i en el cas de
Brussel·les els 19 municipis que la composen constitueixen ur

únic departament administratiu. Així mateix es tendeix a su¬

primir el caràcter polític de les províncies (perden compe¬

tències decisòries i capacitat tributaria) i es potencien les

regions (àdhuc es parla de "federalització") tendència que el

"pacte comunitari" (1.977) reforça considerablement. En un

sentit semblant, però menys accentuat, han evolucionat fa poc

els Països Baixos : reagrupament de municipis i inici de "re-

gionalització" (entesa ací com a creació d'estructures supra-

municipals tipus departament o comarca), mentre que es qües¬
tiona la província. La principal originalitat del sistema ho¬
landès és que tant l'Alcalde com el president provincial son
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alts funcionaris nomenats per la Reina, amb la finalitat de
garantir la cooperació dels ens locals amb el Govern i l'Ad¬
ministració central. No obstant això, en els darrers anys ten¬
deixen a prevaler posicions descentralitzadores.

La reforma local a Dinamarca, és sens cap mena de dubte, una

de les més profundes i completes, juntament amb l'anglesa,
amb la gual comparteix també les característiques de procés
global i coordinat (a la majoria d'altres països hi trobem

processos més fragmentaris i improvisats). En aquest cas tam¬
bé es demostra que un dels processos més elaborats tècnica¬
ment (des del punt de vista jurídico-administratiu i financer),
també és un dels que té un caràcter més "polític", tant perqué
els seus principals protagonistes han estat els càrrecs polí¬
tics (funcionant endemés per consens), com per la preeminèn¬
cia de valors polítics (descentralització de l'Estat, munici¬

palització del poder). Des de mitjan dels anys 60 (llei de
1.967) fins l'any 1.974, es passa de 1.388 municipis (89 ciu¬
tats i 1.299 municipis rurals) a 275, i de 23 comtats a 14

(l'aglomeració de Copenhagen inclosa). Es redefineixen i re-

distribueixen, alhora, les competències entre els ens locals,
es duu a terme la reforma de l'administració local i dels mè¬

todes de gestió (per exemple: introducció de la programació),
es creen nous mecanismes de gestió descentralitzada i de par¬

ticipació a les ciutats, i es modifica el sistema de finança¬
ment dels ens locals (mitjançant subvencions de caràcter ge¬

neral i objectiu que garanteixen millor l'autonomia municipal
i eviten la separació entre l'ens que gasta i el que paga).

A Suècia el procés de reforma local és probablement el que

s'inicià més aviat a Europa, als anys 40: modificació de les
estructures municipals, la fragmentació de les quals va impe¬
dir el desenvolupament i l'eficiència de les prestacions so¬

cials. Però també ací és sobretot als anys 70 que s'aborden
les qüestions territorials, institucionals i financeres con¬

juntament (municipi i comtat, entesos com a parts de l'Estat
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i no com a expressió només "d'interessos locals"). La impor¬
tància atribuïda a la capacitat de promoure el benestar so¬

cial i l'articulació de les competencies locals amb les cen¬

trals, són característiques destacades de 1 'experiència sue¬

ca .

La primera fase de la reforma als anys 40 i 50 suposà passar

de 2.500 municipis a 1.000, mentre que la segona fase, de mit¬

jan dels 60 a mitjan dels 70, es passà de 1.000 municipis a

278 agrupaments de municipis. La dràstica reducció de càrrecs
polítics locals (de més de 200.000 a menys de 50.000), es jus¬
tificava per la major força i eficàcia de les Administracions
locals i llur autonomia autoorganitzativa (nova llei munici¬

pal de 1.977). També des del final dels 70, es fa un esforç

per promoure la descentralització o desconcentració als grans

municipis i crear nous mecanismes de participació política i
ciutadana (partits, funcionaris, entitats, i ciutadans en ge¬

neral). La dècada dels 70 també posa a primera plana, tant a

Suècia com a la resta d'Europa, la qüestió regional o provin¬

cial, en un doble sentit: democratització del comtat (donar
prioritat a la representació política directa en lloc de do¬
nar-la a l'Administració periférica de l'Estat) i revisió de
la seva funcionalitat (reducció del nombre i augment de la

grandària dels comtats, redistribució de funcions i articula¬
ció amb els municipis). La lògica democràtica de la descen¬
tralització de l'Estat i el criteri de l'eficàcia social de

l'Administració, apareixen com els principals factors dels
canvis institucionals i territorials.

Per últim, una brevíssima referència als tres països medite¬
rranis que en el curs dels 70 passen de la dictadura a la de¬
mocràcia: Portugal, Grècia i Espanya. En els tres casos les

noves Constitucions (1.975 a Grècia, 1.976 a Portugal, 1.978
a Espanya) inclouen entre llurs objectius bàsics la descen¬
tralització de l'Estat, la regionalització de l'Administra¬
ció i la potenciació dels poders locals. El nivel.1 regional
no cal dir que no ha estat institucionalitzat ni a Portugal
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ni a Grecia, (només és utilitzat com a zona de planejament

econòmic, més aviat teòric), à diferencia d'Espanya (Estat
de les Autonomies). El problema municipal comú a Espanya i a

Grecia és el de la fragmentació municipal (8.000 i 6.000 mu¬

nicipis respectivament), però no és el cas de Portugal (cas
excepcional a Europa, la institucionalització del municipi
modern al segle XIX es féu sobre la base d'unitats relativa¬

ment grans: 300 municipis), i foren problemes comuns als tres,
la confusió de competencies amb altres nivells administratius
i la debilitat de les finances locals en un context de tradi¬

ció centralista (política, administrativa i financera). Les
noves lleis municipals (1.976 a Portugal, 1.980 a Grecia i

probablement 1.984 a Espanya) atribueixen una gran importan¬
cia a l'autonomia municipal i també afavoreixen la descentra¬
lització de les grans ciutats (especialment en el cas portu¬

guès) .
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SEGONA PART

DEL CREIXEMENT ECONOMIC I METROPOLITA A LA CRISI: SOBRE

ELS SEUS EEECTES TERRITORIALS I INSTITUCIONALS

El creixement economic dels anys 50 i 60 encara fou indus¬

trial, pero sobretot fou terciari i urbà. Les ciutats grans

i mitjanes creixeren acceleradament, i en molts casos no fo¬
ren les grans ciutats les que van créixer, sinó llurs perifè¬
ries, de vegades les més allunyades. Es constituïren les àre¬

es o regions metropolitanes, veritables espais regionals al¬
tament urbanitzats, que van ser l'expresió territorial carac¬

terística de l'expansió econòmica. Alhora s'accentuaven els

desequilibris territorials i bastants zones entraven en un

procés d'estancament i decadencia, mentre que a les àrees me¬

tropolitanes modernes i dinàmiques el creixement es pagava

amb costos socials, de vegades molt alts, i les perifèries
subequipades i marginades eren la trista expressió del desen¬

volupament. Malgrat tot, els progressos tecnològics dels mit¬

jans de comunicació havien trencat la necessitat del continuis-

me urbà i la mobilitat (social, residencial, quotidiana) es

convertia en la principal característica de la vida urbana mo¬

derna.

Les velles estructures locals, que en molts casos procedei¬
xen de l'Edat Mitjana o són gairebé sempre anteriors a la re¬

volució industrial i urbana del segle XIX, queden ràpidament
obsoletes. Zones del territori semiabandonades i crisi dels

petits municipis, la població dels quals (si no emigra de la
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regió) és atreta per la ciutat gran o mitjana més propera

(els nous mitjans de comunicació la fan més accessible),
constitueixen un tipus de situació. L'altre és el fet metro¬

polità que desborda i submergeix la gran ciutat, incapaç de
gestionar-lo i de finançar-lo, i encara més a la diversitat
de municipis petits i mitjans de l'àrea metropolitana. L'ens
intermedi (província, departament, comtat), tampoc és la so¬

lució: àmbits també anacrònics, tradició d'administració de¬

legada de l'Administració central, competències molt especia¬
litzades o residuals, com a ens locals. L'ens intermedi, amb

menys legitimitat histèrica i democràtica és molt més discu¬
tit.

El desenvolupament econòmic i les demandes socials plantegen,
alhora, noves exigències als poders locals:

a) Creació d'infreestructures i grans equipaments per al sis¬
tema urbà' (comunicacions, energia, etc.)

b) Serveis per a la població, les necessitats de la qual aug¬

menten en quantitat i qualitat (ensenyament, sanitat, cul¬

tura, etc . ) .

c) Capacitat de planejament i programació d'inversió i de

gestió a urbanisme, habitatge, obres públiques i serveis
de competència local.

d) Resposta a nous problemes i demandes (per ex.: medi am¬

bient, joventut, tercera edat...).

Aquestes exigències requereixen uns mitjans financers i una

capacitat tècnica que només poden obtenir-se si el territori
i la població es situen per sobre d'uns mínims, que a la ma¬

joria dels casos no assoleixen ni els municipis ni els ens

intermedis. Tingueu en compte que les Administracions locals
han de ser capaces d'una gestió programada i informatitzada,
han de reciclar i millorar sensiblement la qualitat del seu

personal, necessiten un equipament material i tecnològic cos¬

tós, han de negociar amb grans organitzacions públiques o em-
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preses privades constructores o prestadores de serveis, etc..

La conseqüència de tot això ha estat una triple crisi dels po¬

ders locals: crisi de les estructures territorials, crisi fun¬
cional o de competències i crisi financera o de mitjans. Les
reformes dels anys 60 i 70 han pretès respondre a aquesta tri¬

ple crisi.

Els requeriments territorials de la participació política i
social s'han modificat amb la consolidació de l'Estat de par¬

tits i de grans organitzacions sindicals i econòmiques i amb

l'aparició dels moviments de base territorial o urbana (veï¬

nals, comarcals) centrats unes vegades en el consum indivi¬
dual i sobretot en el col·lectiu (urbanisme, equipaments, etc.)
i de vegades en qüestions que són comunes a la producció i al
consum.

En el primer cas, les organitzacions polítiques i socials ne¬

cessiten unitats territorials més grans, a diferència del re¬

queriments expressats tradicionalment per les petites oligar¬
quies locals. En el segon cas, els moviments urbans o terri¬
torials responen a noves situacions que moltes vegades no es

corresponen amb les estructures administratives (barris, zo¬

nes afectades per una mateixa problemàtica econòmica, social
o cultural, etc.). Per la qual cosa la reestructuració terri¬
torial dels ens locals també es converteix en una necessitat

de representació i participació pública i social.
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LES NOVES REALITATS TERRITORIALS

Els projectes de reforma local es troben davant d'un panora¬

ma territorial i institucional, que esquemàticament és el se¬

güent :

a) Els municipis. En alguns països es fa la distinció entre
comuna (nucli local elemental que correspon a les anti¬

gues parròquies) i municipi (institució que correspon a

diverses comunes). El model administratiu francès (apli¬
cat també a Italia i a Espanya) s'ha inclinat a conside¬

rar la comuna com la base del municipi, amb la qual cosa

la fragmentació o el minifundisme municipal és molt més

gran. La primera qüestió que s'ha plantejat la reforma
local es fer viables els municipis, reagrupant els petits,
que són la gran majoria (encara que paradoxalment no als

països amb més municipis).

b) A les grans ciutats el pro-blema és doble: reconeixer ins¬

titucionalment la realitat col·lectiva dels barris o dis¬

trictes (descentralització municipal) i institucionalit¬
zar la relació de la ciutat amb el seu entorn o perifèria
(area metropolitana).

La descentralització municipal s'ha plantejat com a res¬

posta a moviments o demandes socials (necessitat de tenir

un interlocutor administratiu i, en alguns casos de crear

una estructura de representació política) i com a necessi¬
tat de desconcentrar la complexa i sectorialitzada Admi¬

nistració local, que cada dia ho és més.

Cal la institucionalització metropolitana per a crear ai¬
xí organismes responsables i estables per a gestionar el

planejament i els grans serveis, així com per a redistri-
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buir ingressos mitjançant la política d'equipaments i
serveis socials. En ambdós casos es pretén augmentar el
nivell de consens (a través de la representació política
i la participació ciutadana) i promoure una major igual¬
tat al territori (tot atribuint quotes de poder a les di¬
verses àrees), a més dels objectius de caràcter funcional
Com ja hem vist anteriorment, tant la descentralització
municipal com la institucionalització metropolitana són
processos político-administratius iniciats però no culmi¬
nats a la gran majoria de països europeus.

Els ens intermedis són les estructures més debatudes. Pe¬

rò, alhora, segurament és el nivell en el qual més s'ha

experimentat. Podem distingir tres menes de casos. Pri¬
mer: les velles estructures intermedies (departament,
província) que són ens locals i administració periférica
de l'Estat. Malgrat que hagin estat molt criticades fins

ara, s'han mantigut a la majoria de països (amb impor¬
tants excepcions: Regne Unit, Països Escandinaus), espe¬

cialment als llatins. Segon: ens intermedis nous, que u-

nes vegades substitueixen els anterior, i altres vegades
s'hi afeigeixen. En aquest darrer cas la seva consolida¬
ció és molt difícil, i es cau en el vici de 1'incrementa-
li sme (comprensori) . Es el perill que té la comarcalitza-
ció. Han proliferat, sobretot, divisions territorials in

termedies de caràcter especial o sectorial, segons les ne

cessitats de cada Administràció pública (des dels vells

partits judicials fins a les recents experiències de dis¬
trictes escolars, sanitaris, etc.). I tercer: hi ha un

nivell intermedi menys institucionalitzat que és el que

està determinat per algunes actuacions públiques (per ex.

planejament urbanístic supramunicipal) o per determinades
situacions problemàtiques (per ex.: requeriments o crisis
de la principal activitat productiva) que responen o ge¬

neren moviments socials. La complexitat d'aquest nivell
intermedi unit a l'anacronisme que encara perdura de les
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estructures municipals, ens mena a la conclusió que cal
una solució conjunta d'aquestes qüestions que racionalit¬
zi i simplifiqui la institucionalització de la vida local.

El ressorgiment del nivell Regional és un dels aspectes
més novells de la problemàtica territorial dels últims

any s .

La reivindicació regionalista (o la proposta regionalit-
zadora) es recolza en uns casos en elements histories,

geogràfics i culturals (Escòcia i País de Gal·les, les
nacionalitats espanyoles, còrsega, les regions italianes
d'estatut especial, etc.) i quasi sempre en la definició
de grans àrees per al planejament territorial i la pro¬

gramació sòcio-econòmica. Les solucions institucionals

que hi ha hagut, són de tres tipus. Primer: La solució
federal. El paradigma és Alemanya (REA). Hi ha una clara
distribució de competencies entre els Lander i l'Adminis¬
tració central, que no intervenen directament a l'àmbit

regional. Segon: La solució per la via d'excepció. Es dó¬
na un estatut especial a les zones o territoris que tenen
una especificitat històrica o una problemàtica sòcio-cul-
tural i/o econòmica que el necessiten. Exemples: Escòcia
i País de Gal·les, Còrsega, regions amb estatut especial
a Itàlia. Tercer: La solució regionalista intermedia

(Erança, Itàlia, Espanya). Això vol dir que en la pràcti¬
ca es superposen els dos models, l'unitari de base cen¬

tralista i l'autonomista amb tendencies federalistes. El

resultat és l'accentuació de 1'incrementalisme político-
administratiu amb les seves conseqüències d'encobriments,
complexitats innecesàries, tensions insolubles entre els

distints nivells, etc.. No obstant això, i malgrat aquests

avatars, la proposta regionalitzadora de l'Estat és sens

cap mena de dubte, ambiciosa i interessant com a projecte
descentralitzador i democratitzador de l'Estat. L'error

és entendre-la com a una superposició d'administracions,



és a dir, aplicada sense un procés paral·lel de simplifi¬
cació i desmuntatge de les velles estructures perifèri¬
ques i centrals (en part) de l'Estat.

De tot el que s'ha dit fins ara, no hauria de deduir-sen,
que la reestructuració territorial de l'Estat i el projec
te descentralitzador responguin a una ideologia política
o administrativa que aconsegueix d'imposar-se. Si aixb
s'esdevé, és perquè prèviament no han tingut lloc proces¬

sos econòmics i territorials que requereixen i fan possi¬
ble una reorganització descentralitzadora de l'Estat a

diferents nivells. La difusió industrial i l'existència

d'un sistema de ciutats han de precedir la demanda regio¬
nalista. A la gran ciutat és la difusió d'activitats i

funcions la que fa viable la descentralització municipal.
Encara que ja hem vist que el procés no és únicament en

sentit descentralitzador (àrees metropolitanes, ens inter
medis més grans, reagrupament de petitis municipis), si
que domina la tendència descentralitzadora, ja que àdhuc
quan es promou la concentració, l'objectiu principal dels
processos de reestructuració territorial és el de crear i

consolidar ens locals i -regionals viables o efieaços i re

presentatius.

La descentralització de l'Estat apareix com una tendèn¬
cia resultant del mateix desenvolupament econòmic, neces¬

sària tant per a la seva continuació -com per a respondre
a la crisi de l'última dècada. La difusió de les activi¬

tats econòmiques, les complexes i múltiples funcions de
les administracions públiques, la diversitat de demandas

socials, les exigències de participació política, la con¬

veniència de combinar la programació amb l'agilitat d'ac¬
tuació, tant dels cators públics com privats i de trobar
formes flexibles d'articulació entre ambdós, etc. tot ai¬
xò porta a la descentralització de l'Estat.

S'ha dit que la revolució tecnològica informacional neces

sita un Estat i una societat de caràcter obert, en els

quals la informació de tota mena pugui circular lliure-
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ment. Es a dir, converteix en no funcionals els models

estatalistes, burocràtics i centralitzadors. Precisament

la centralització político-administrativa, fins i tot en

un marc d'Estat democràtic, és una disfunció important
per respondre a les noves exigències econòmiques, socials
i culturals que es deriven de la crisi econòmica o de la

sortida de la crisi. La descentralització és una condició

necessària de l'Estat que correspon a la societat post-
crisi i post-moderna.

Però com que fins ara hem plantejat la reestructuració
territorial de l'Estat en el marc del desenvolupament dels

anys 30 a 70, convé deternir-se un moment en els efectes

territorials i socials de la crisi i en les possibles res¬

postes politico-administratives.
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SOBRE L'IMPACTE DE LA CRISI ECONOMICA

La crisi econòmica dels anys setanta té indubtables efectes
territorials i socials que, curiosament, no modifiquen l'o¬
rientació de les reformes empreses, sinó que en alguns casos

més aviat les acceleren (argument principal: administració
pública més ágil i més propera a les situacions que afavoreix
la responsabilitat i la participació de la ciutadania), enca¬

ra que en altres les frenen (argument principal: els costos

financers, tant de la reforma descentralitzadora en sí com de

l'augment de la despesa pública en prestacions a la qual dóna
lloc). Simplificant un xic es podria dir que la dreta (per e-

xemple: Govern Thatcher) tendeix a frenar els processos de re¬

forma dels anys 70 i que l'esquerra (Labour i socialdemòcra-
tes anglesos, socialistes escandinaus i francesos, comunistes
italians) els promou o defensa, malgrat que hi hagi importants

excepcions ambdós camps.

Vegeu primer alguns dels principals efectes sòcio-territorials
de la crisi econòmica.

a) Estancament demogràfic de les grans "ciutats. Es confirma
i accentua a Europa una tendencia que alguns especialis¬
tes perspicaços ja havien apuntat anteriorment en relació
a USA i Regne Unit: la tendencia profunda a la segona mei¬
tat del segle XX no és la del creixement, sinó la de l'es¬
tancament de les grans ciutats, inclòs el seu entorn imme¬

diat. Ara el fenomen es generalitza. Hi ha un rapid des¬
cens de l'emigració de les zones rurals i també n'hi ha

una mica des de les grans ciutats a la periferia més allu-

nayda de les àrees metropolitanes, vers petites o mitja¬
nes ciutats que tenen un alt nivell d'activitat, o cap a

les seves zones d'origen. Les grans ciutats no creixen,
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al contrari, envelleixen i comencen a perdre població.

b) El planejament urbà. El no creixement urbà i metropolita
ha qüestionat el planejament urbanístic, instrumental,

normatiu, administratiu i financer més o menys adequat
per ordenar la urbanització futura, però molt menys per

actuar sobre la ciutat existent. L'estancament demogràfic
i la crisi econòmica enterboleixen la visió del demà, men¬

tre que la diversitat de situacions i requeriments, la im¬

possibilitat de mobilitzar grans recursos i la necessitat
d'estimular (i no tant de controlar) la iniciativa dels

actors privats, posa seriosament en crisi les concepcions
finalistes, rígides i totals del pla. Amb el risc de llen¬

çar el nen juntament amb l'aigua bruta, àdhuc s'oposa el
pla al projecte, i només es defensa la utilitat d'aquest
últim. En qualsevol cas es liquiden les idees i propostes
de grans realitzacions (noves ciutats perifèriques, xar¬

xes arterials metropolitanes), cosa que treu justificació
a l'activitat en l'àmbit local d'organismes perifèrics i
àdhuc metropolitans, i en canvi reforça el paper dels ens

més descentralitzats.

c) Les àrees metropolitanes dels anys seixanta, en procés
d'institucionalització quasi sempre molt incomplet, també
estaven fortament qüestionades. La crisi econòmica liqui¬
da una part de la base industrial i de l'ocupació, mentre

que el canvi tecnològic en el sector terciari també supri¬
meix llocs de treball. Fracassen els programes d'atracció
de noves activitats industrials, i la crisi del "welfare

state" a aquest nivell minva les possibilitats de redis¬
tribució d'ingressos del centre a la perifèria. L'augment
del dèficit públic i de les demandes de serveis socials

fa que els municipis perifèrics es sentin pressionats per

les exigències impo'sitives dels organismes metropolitans
o intermedis i que es frustrin les seves peticions d'aju¬
da per a cobrir obje tius assistencials. La crisi econò¬
mica aacentua el localisme, la competència entre els ens
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locals per aconseguir llocs de treball i recursos finan¬

cers i la necessitat d'una acció pública àgil i propera

a la població. Quan l'organisme metropolità manté una po¬

lítica de despesa pública alta, és objecte de l'oposició
dels governs centrals gue apliquen polítiques neoliberals
d'austeritat. Per exemple: ofensiva del govern Thatcher
contra el Gran Londres. Quan no la fan i a més són poc re¬

presentatius de la periferia (cas francès, per exemple),
es palesa una rebel·lió dels municipis petits i mitjans
de la periferia contra les càrregues i tuteles que imposa
l'ens metropolità.

Noves prioritats. La crisi econòmica ha modificat les exi¬

gències o els reptes als quals han de respondre els ens

locals. En el període de desenvolupament l'actuació públi¬
ca local s'orientava vers el planejament, la realització
de grans infrastructures i la inversió en equipaments. Ara
s'ha de posar a primer terme la iniciativa econòmica que

contribueixi a la creació de llocs de treball, la rehabi¬
litació urbana i la prestació de serveis socials de caràc¬
ter sobretot assistencial. Lògicament aquest nou context
afavoreix el procés descentralitzador, cosa que comporta
una exigència de més gran precisió en la redistribució de

competències i recursos públics cap a baix, i s'ha d'evi¬

tar, així mateix, la malversació i el burocratisme, que

són conseqüència d'un excés de nivells administratius i

de centralisme.
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ADMINISTRACIÓ I URBANISME A LA SOCIETAT POST-CRISI

La política urbana i de serveis, competències tradicionals
dels poders locals, adquireix noves formes i nous continguts
a la societat post-crisi, en la qual ens estem instal·lant.

Independenment de les polèmiques político-culturals, l'urba¬
nisme actual tendeix a integrar pla, programa, projecte, ges¬

tió i execució, a donar prioritat a l'actuació en la ciutat
construïda (rehabilitació, recuperació, revita 1ització ) sobre
la urbanització perifèrica i a cercar la cooperació dels ac¬

tors privats en totes les fases del procés urbanístic. Aquest
urbanisme més guerriller que militar (de guerra de moviments
i no de posicions) només pot fer-se des d'estructures amb ca- ✓ ->

pacitat d'actuació global (no especialitzades, com s'esdevé
amb els organismes autònoms) i que siguin properes i represen¬

tatives de la ciutadania.

La política de serveis socials avui s'enfronta amb una contra¬

dicció que sembla insoluble: la crisi financera de 1'■Adminis¬

tració pública (especialment local) i més demanda de serveis

(els efectes de la crisi i l'empobriment de la població de
les grans ciutats exigeixen, respostes locals). L'agudització
de tendències corporatives i la creixent marginació de grups

socials (joves, parats, tercera edat, minories ètniques...)
necessiten, també, respostes no sols assistencials, sinó res¬

postes que generin noves solidaritats i que creïn rols socials
actius. Una panorámica tan complexa exigeix poders locals
forts que assumeixin el protagonisme de tota l'activitat pú¬
blica al territori (evitant així la compartimentació i la len¬
titud de la multiplicació d'administracions i de la burocra¬

cia) i que superin la contradicció entre oferta limitada-de¬

manda creixent mitjançant la promoció de la cooperació social,
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el recolzament a l'autogestió i el treball benèvol per un

cantó, i una eficacia més gran dels serveis públics per la
via de la descentralització i de la participació, per l'al-
tre.

Avui, ja ho hem dit, els poders locals s'han de plantejar la
política de reactivació económica i de creació de treball.

S'ha de constatar que el balanç europeu és, per ara, bastant

pobre, però alhora els municipis i les regions més dinàmiques
tendeixen a concedir-li una importancia prioritaria. Per una

banda s'accentuen rols tradicionals (infrastructures d'acom¬

panyament, políticia fiscal i crediticia, promoció d'obres i
serveis generadors d'ocupació local, modificació de la norma¬

tiva urbanística, assistència als parats, etc.). Pero aparei¬
xen nous camps i noves formes d'intervenció com són la compra

de terrenys o d'empreses que després són cedides a privats,
creació (o col·laboració) d'empreses de transició (per evitar
la desaparició d'empreses en crisi), recolzament a les inicia¬
tives de tipus cooperatiu o similars (societats anònimes la¬

borals, per exemple), creació d'organismes d'informació i as¬

sessorament, formació d'actors econòmics privats (empresaris,
ma d'obra...), ordenació i promoció d'activitats econòmiques
(turisme, artesania, comerç, etc.), promoció cultural i in¬
ternacional de la ciutat o regió, etc.. L'estreta relació en¬

tre l'activitat pública i el teixit social i el caràcter com¬

plex de la intervenció política afavoreixen la iniciativa lo¬

cal.

Hem dit que fins ara el balanç és pobre, car les aportacions
de capital han estat superiors al treball generat i aquest ha
estat més el resultat de l'economia submergida que de la in¬
versió pública. Ara bé, les Administracions locals amb escas¬

sos mitjans i competencies no han conquerit fins ara el pro-

tagonisme públic requerit i no han creat tampoc els instru¬
ments adequats (organització, normativa, personal) per a la
intervenció econòmica.
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La política econòmica local ens -porta a plantejarnos la vali¬
desa dels models territorials heretats, especialment el dese¬

quilibri àrees metropolitanes-espais regionals en procés de
despoblament. La societat post-crisi revalora l'equilibri te¬
rritorial entes com a grans espais regionals urbanitzats i
estructurats per un sistema de ciutats no massa grans. El mo¬

del "terza" Italia (Emilia, Toscana) per exemple, apareix amb
més possibilitats de superació de la crisi que el model Gran
Metròpoli, més rígid i costós de mantenir.

S'esdevé que la societat post-crisi ha de resoldre el proble¬
ma de la Gran ciutat metropolitana.

Es especialment cara, però, a més, ha perdut en bastants ca¬

sos una part important de la seva base econòmica productiva,
ha expulsat la indústria i es troba amb un estoc subemprat de
treballadors i d'infrastructures. Existeixen fenòmens de "ter-

cermundització" de grans ciutats del món desenvolupat, augmen¬

ta la violencia i la marginació urbanes, prolifera l'economia

submergida i la delictiva,. s'accentuen les desigualtats. La
distribució desequilibrada del terciari i la baixa capacitat
actual de la inversió pública no proporcionen mitjans sufi¬
cients per a resoldre la crisi social i funcional de la gran

ciutat. No obstant això, hi ha factors favorables a la recupe¬

ració: infrastructura, inercia locacional de les activitats i
de les polítiques de reposició, prestigi per a les empreses,

revaloració de la vida urbana entre sectors professionals i

intel·lectuals, existencia d'una gran demanda de la població
resident, diversitat dels recursos i de les activitats, exis¬
tencia d'un fort equipament terciari, marc adequat per al de¬

senvolupament de les noves tecnologies i per a iniciatives e-

conòmiques intersticials... Aquests factors favorables només
poden ser utilitzats a fons per poders polítics locals o re¬

gionals representatius, dinàmics i amb mitjans que fins ara

solament tenia l'Estat. Així mateix els desequilibris i els

problemes de la ciutat metropolitana necessiten una redistri-
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bució descentralitzada del poder i de la representació polí¬
tica per a promoure accions públiques reequilibradores i ar¬

ticulades amb el teixit social.

La crisi econòmica i el canvi tecnològic imposen noves obli¬

gacions i proporcionen noves possibilitats. Obligacions noves

són, entre d'altres, l'estalvi o l'austeritat, (per exemple:

energia, despesa pública) i la protecció del medi ambient i
de l'espai lliure i agrícola. Noves possibilitats són les que

es deriven de la informatització, de la biotecnología i de la

robotització. Aquestes obligacions i possibilitats exigeixen
0 permeten per una banda, ambits de gestió pública superiors

(per exemple: regions metropolitanes que integren ciutats, a-

gricultura, indústria, parcs naturals, etc.). Però també ne¬

cessiten nivells de descentralització molt més grans, ja que

fa falta la cooperació social activa i l'agilitat de l'acció

pública per a respondre a aquests nous reptes de la post-cri-
si .

Per últim, ha de tenir-se en compte, també, que la universa¬
lització econòmica i cultural ha general una forta reacció
social a favor de les identitats locals i regionals, de la

convivencia de base i de l'apropiació col·lectiva de l'espai.
La legitimitat política avui no pot basar-se només en grans

aparats estatals i partidaris, sinó que cada vegada més neces¬

sitaré estructures polítiques locals i regionals representati¬
ves. Els processos d'integració socio-cultural i els mecanis¬
mes de participació política més eficaços són els que funcio¬
nen a aquests nivells. Mitjans aparentment tan diversos com

són la revitalització de barris i ciutats, la multiplicació
de ràdios i televisions locals, el ressorgiment de cultures
1 sentiments regionals o nacionalitaris, la major vitalitat
de moviment i associacions en relació als partits polítics
clàssics, etc. demostren que el futur de la democràcia depèn
en gran mesura del nivell i de la fortalesa dels processos

descentralitzadors.
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TERCERA PART

LA DESCENTRALITZACIÓ DE L'ESTAT: BALANÇ CRITIC I QUESTIONS

DE METOPE

REORGANITZACIÓ DE L'ESTAT: ELS PROBLEMES DE LA DESCENTRA¬

LITZACIÓ

Els processos de reorganització de l'Estat tenen una tenden¬
cia principal de caràcter descentralitzador. Aquesta descen¬
tralització es planteja a dos nivells principals: a) el re¬

gional, lander o comunitat autònoma, i b) el municipi (en el

qual tenen lloc dos processos oposats, però complementaris:
el reagrupament dels petits municipis o la unificació de les
àrees metropolitanes per una banda i la descentralització de
les grans ciutats per l'altra). Entre ambdós el nivell inter¬
medi oscil·la: o la integració en l'ens regional, o el ser u-

na estructura de recolzament del municipi. Deixant de banda
el problema, més aviat secundari, de l'ens intermedi, ens tro¬
bem amb dos tipus de problemes, comuns a la regió i al munici¬

pi, i en general a tots els ens descentralitzats: la garantia
de la seva autonomia i la capacitat d'intervenció en relació
als ens superiors.

Els plantejaments autonomistes tradicionals es basen en: a)
l'existència d'òrgans representatius, amb capacitat normativa
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i d'autoorganització; b) la definició d'un ambit competen-
cial propi; c) la suficiència de mitjans (financers, tècnics,
etc.) propis; i d) l'atribució de poder decisori sotmès úni¬
cament al control de legalitat. La interdependència de fun¬
cions de l'Administració pública no fa possible d'establir
un nivell específic d'interessos i competències regionals i
locals. També cal assegurar que l'Administració pública pro¬

porcioni els mateixos serveis per a tothom i exerceixi unes

funcions determinades sense buits ni encobriments. Per tot el

que s'ha dit, els plantejaments moderns recalquen la concep¬

ció d'una Administració pública unificada amb una clara dis¬
tribució i articulació de competències i funcions (cosa que

no exclou, ni de bon tros, que cada nivell tingui les condi¬
cions que abans s'han esmentat) i la necessitat que els ens

locals i regionals puguin intervenir en l'elaboració dels

plans i programes i en els processos de decisió que es formin
a nivell superior.

Aquesta intervenció s'ha de fer a distints nivells:

a) Legislatiu (sobretot per part de les regions autònomes:
l'exemple més palès és" el del Bundesrat alemany).

b) Financer (en la mesura que l'Estat central és el princi¬

pal recaptador d'ingressos i que exerceix les funcions de
coordinació i compensació de la despesa pública).

c) Substitució de l'Administració perifèrica per l'Adminis¬
tració territorial regional i local (model d'Administra¬
ció indirecta): per evitar la multiplicitat d'Administra¬
cions públiques en el mateix ambit territorial.

d) Comissions mixtes Administració central-regional (i/o lo¬
cal) per elaborar els programes sectorials amb incidència
territorial directa.

Per ara, els processos descentralitzadors no han resolt to¬
talment aquests problemes, amb la qual cosa es produeixen
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efectes perversos de la descentralització, és a dir, una ma¬

jor centralització i burocratització que es palesen, per exem¬

ple, en :

- la proliferació dels mecanismes de tutela per la via nor¬

mativa, d'assumpció de competències, de manteniment d1 es¬
tructures perifèriques, financeres, etc.

- La deslegitimació dels ens regionals o locals per raó de
la manca de recursos, per no disposar de competències en

qüestions fonamentals que tinguin lloc a nivell territo¬
rial (política económica i de treball, seguretat ciutada¬
na, mitjans de comunicació) i pel desfasament entre les ex¬

pectatives creades i les possibilitats d'actuació inmedia-
t a .

- la recentralització provocada tant per les confusions crea¬

des per la descentralització mal feta, com per la utilitza¬
ció abusiva d'arguments de política económica i territo¬
rial: política d'ocupació, combatre els desequilibris, etc.

- la confusió entre ens descentralitzats i mecanismes parti¬
cipatius, la qual cosa fa bona la relació amb les organit¬
zacions socials i amb la ciutadania, en detriment de les

competències decisòries i dels recursos.

Es tracta,• evidentment, de problemes reals. S'esdevé, pero,

que moltes vegades malgrat que es mantingui el principi des¬

centralitzador, es resolen contra la descentralització, i en

canvi tenen solució descentralitzadora.

Molts mecanismes tutelars són anacrònics i responen més a in¬
teressos burocràtics que a necessitats del bé públic, cosa

que no esta renyida amb la diversitat. Els ens territorials

en la mesura que són representatius, també han de ser respon¬

sables, és a dir, respondre de llurs decisions i del que fan
amb els recursos públics, davant els seus ciutadans. Avui res

no s'oposa en la nostra societat, a un major intervencionisme
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econòmic de les administracions regionals i locals: quan ho
fa el govern central no és per liberalisme sinó per dirigis¬
me. Es cert que els desequilibris i desigualtats exigeixen
decisions centrals de coordinació i compensació, però encara

és més lògic que els ens territorials participin en aquestes
decisions. Per últim, solament si no s'aborda una reforma de
les estructures territorials que tingui en compte la mesura

necessària per a una actuació administrativa eficaç, es jus¬
tificara una visió estretament participativa dels ens locals.
Però precisament aquesta reforma, com hem vist al principi,
ha estat empresa a la majoria de països europeus (encara que

no sempre amb criteris rigorosos de funcionalitat).
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OBJECTIUS I EFECTES NOCIUS DE LA DESCENTRALITZACIÓ DE L'ESTAT

Els dos objectius principals que s'han plantejat a cadascun
dels processos descentralitzadors, són:

a) Racionalitzar i unificar l'Administració pública mitjan¬
çant la creació d'estructures territorials adequades a

les funcions que s'han d'excercir, per una banda; i per

l'altra tornar el protagonisme a les Administracions de

gestió global en lloc de les de caràcter sectorial.

b) Democratitzar l'Estat, apropant les institucions repre¬

sentatives als ciutadans, crea rit nous mecanismes de par¬

ticipació i de consens i aplicant el principi perquè les
decisions es prenguin al nivell més baix possible.

A aquests dos objectius se n'han afegit, de vegades, d'altres
com :

c) El reconeixement de realitats històrico-geografiques o

culturals, o socials que exigeixen tenir personalitat po¬

lítico-administrativa per considerar que tenen interessos

propis (entre els quals mantenir o desenvolupar la seva

mateixa personalitat).

d) L'atribució de representació política i l'assignació de

mitjans administratius (és a dir: poder) a les zones que

sofreixen els desequilibris territorials, per donar satis¬
facció a demandes populars i per combatre les desigualtats
socials.

En els darrers anys i dins el marc de la crisi, també s'han

avançat altres objectius complementaris.

e) La descentralització com una resposta a la crisi del "wel¬
fare state", com un mitja de promoure la cooperació i la
solidaritat socials i per actuar amb més agilitat enfront
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dels efectes de la crisi econòmica.

f) Un objectiu més ambiciós és promoure nous models de desen¬

volupament econòmic i territorial diferents, basats en l'e¬
conomia mixta i l'equilibri camp-ciutat (per ex.: el model
"terza Italia").

g) El reforçament dels poders locals i regionals també s'ha
considerat un mitja important de combatre les tendencies

corporatives, la fragmentació social i la marginació de

grups importants de la col·lectivitat i per augmentar el

grau de participació política.

Els processos descentralitzadors han complert, més o menys

bé, aquests objectius o només una part. Però també han tin¬

gut efectes perversos com:

a) L'incrementalisme político-administratiu en dos sentits:

multiplicació innecessària dels nivells i els ens polí¬
tics territorials, i allargament dels procediments admi¬
nistratius. Les conseqüències són les superposicions i
les simulacions entre les administracions públiques, la

irresponsabilitat d'aquestes enfront dels ciutadans,
l'accentuació dels defectes i les rigideses de la buro¬

cracia, la creació de pantalles entre la població i les
institucions decisòries i representatives, la prolifera¬
ció reglamentaria en lloc de la seva simplificació, etc.

b) La reproducció i ampliació de la representació política
i l'organització administrativa amb un conjunt de mesures

cautelars que tendeixen a reforçar les cúpules dels par¬

tits i els corporativismes funcionarials. Això s'esdevé

quan s'implementa la descentralització política de tal
manera que de fet deixa a mans de les direccions parti¬
dàries la designació dels nous representants polítics
(per exemple, llistes de partit tancades i bloquejades)
i quan no es vincula la descentralització a la reforma

administrativa. La democratització de l'Estat, la parti-



37 .

cipaciò ciutadana i l'eficacia social administrativa ales¬
hores hi guanyen molt poc. La descentralització llavors
es confon amb l'expansió de les classes polítiques (par-
titocracia) i de la burocracia.

c) La descentralització mitjançant transferències de compe¬

tencies de caràcter social (ensenyament, sanitat, habi¬

tatge, serveis assistencials, etc.) als ens locals i re¬

gionals pot ser una forma de desmantellar el "welfare

state" i disminuir dràsticament les prestacions socials,

quan no es transfereixèn els recursos econòmics i mate¬

rials suficients. Vegeu, per exemple, la política "a fa¬
vor" dels governs locals de Thatcher i Reagan, o la "re¬
forma municipal" del govern de Pinochet de Xile.

d) La descentralització que els últims anys coincideix amb
una mena de desprestigi de les polítiques econòmiques es-

tatalistes, àdhuc en sectors tradicionals de serveis pú¬
blics, malgrat l'escassa iniciativa i el mal funcionament

del capitalisme privat. La falta de mitjans d'actuació
(financers, normatius, etc.) en la vida econòmica que te¬
nen els ens descentralitzats i la no creació de mecanis¬

mes de participació i cooperació socials, són la causa

d'aquest efecte nociu.

Aquestes consideracions ens porten a plantejar tres princi¬
pis que ens semblen fonamentals per a un desenvolupament fa¬
vorable del procés descentralitzador.

Primer: La descentralització ha de basar-se en una voluntat

política explícita i decidida al voltant de la qual
es doni un gran consens social i cultural.

Segon: La descentralització de l'Estat suposa un procés de
reorganització político-administrativa que modifica
les estructures territorials, la distribució de com¬

petencies i recursos i els mecanismes de representa¬
ció i participació. Aquest procés ha d'abordar-se com

a conjunt i amb una idea basica del model final al
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qual es vol arribar (atenció: bàsica pero no rígida
ni detallista). En qualsevol cas ha d'optar-se per la

simplicitat i la coherencia del sistema político-ad-
ministratiu que es construeix. Per exemple: Si es pre¬

tén institucionalitzar l'àrea metropolitana, sembla
més lògic fer-la coincidir amb la província o el muni¬

cipi, en lloc de crear un nivell nou (llevat que no

sigui una estructura funcional amb competencies molt

específiques i limitades).

Tercer: La descentralització suposa, així mateix, optar per

la diversitat i no per 1'uniformisme, cosa que impli¬
ca deixar un ampli marge a la capacitat d'organitza¬
ció i la llibertat de fixar-se objectius i formes de

gestió als ens regionals i locals.

Una de les crítiques que s'ha de fer als processos descentra¬

litzadors, és que moltes vegades hi ha hagut un excés de de¬
bat sobre les divisions territorials i sobre les formes ins¬

titucionals i, en canvi, ha faltat claredat teòrica sobre els

I objectius i la metodologia, així com voluntat política per ac¬

ceptar la diversitat i l'experimentació.
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PER A UNA METODOLOGIA DE LA DESCENTRALITZACIÓ

Els processos descentralitzadors, si bé s'han fet a partir
de molts estudis i enmig de grans debats, s'han caracterit¬
zat pel seu caràcter fragmentari, poc planificat i escassa¬

ment coordinat. No creiem possible que un procés tan complex
i llarg, que altrament ha de deixar un ampli marge a la ini¬
ciativa autónoma dels ens descentralitzats i que ha de fer
possible l'experimentació i les solucions especials, pugui
ser objecte d'una planificació global rigorosa. Pero sí que

convé establir un marc general d'objectius i procediments

que permetin el desenvolupament del procés segons una meto¬

dologia que sigui el'més científica possible. Estem conven¬

çuts que la descentralització de l'Estat és un requisit in¬

dispensable per a la seva modernització i democratització, i
que només un Estat descentralitzat pot maximitzar la informa¬
ció i desplegar polítiques coherents i estructures represen¬

tatives. Però si es duu a terme desordenadament i se seguei¬
xen impulsos polítics o administratius heterogenis, aquests

objectius queden anul·lats pels efectes nocius descrits ante¬

riorment .

Hem intentat sintetitzar en un seguit de punts alio que con¬

siderem requisits bàsics que s'han de tenir en compte per a

elaborar una metodologia de la descentralització.

a) La definició del marc legal. Si bé el marc constitucional

ha de ser flexible, convé una legislació bàsica que esta¬
bleixi els principals nivells d'organització de l'Estat

que expressi si s'dpta per un model d'administració direc¬

ta o indirecta, i que permeti combinar després l'acció
normativa i de govern dels diferents nivells amb la ini¬

ciativa voluntària dels ens descentralitzats. Es fonamen¬

tal -almenys en els Estats federals o autonomistes- atri-



40.

buir als ens autonòmics o regionals la competencia prin¬

cipal d'organització territorial local, com a punt d'equi¬
libri entre 1'uniformisme que garanteix la igualtat polí¬
tico-jurídica i la diversitat que fa possible l'adequació
a les situacions específiques (encara que també pot por¬

tar a un neocentralisme o al manteniment d'estructures

caciquistes) .

Definició de l'organització territorial bàsica. En primer
lloc cal determinar el nombre de nivells d'organització
de l'Estat . Si aquest és federal o regionalitzat, 1 'ex¬

periència demostra que ha d'optar-se per l'Administració
indirecta, i per això no hi ha pràcticament Administració
perifèrica de l'Estat. Per"també sembla lògic que el mo¬

del indirecte s'apliqui així mateix a l'ens autonòmic o

regional: l'administració normal hauria de ser l'adminis¬
tració local. Aquesta no hauria de tenir més de dos ni¬
vells (si és possible només un), cosa que implicaria que

la creació de noves estructures (comarques, àrees metro¬

politanes) hauria de comportar la supressió d'altres (mu¬
nicipi, província) o llur coincidencia (per exemple: l'à¬
rea metropolitana pot ser l'ens intermedi).

La delimitació dels ens locals o divisió territorial ha

d'adequar-se a les competencies i funcions que s'hagin
d'exercir (àmbits adequats -superfície, població, comuni¬

cacions, cohesió sòcio-cultural, organització política-
per a la prestació de serveis i per a la participació cí¬
vica), però la diversitat de divisions que es dedueixen
de l'analisi territorial no proporciona un criteri massa

exacte. Altrament convé no fer més canvis dels que calgui
(les inèrcies administratives i les reaccions socials po¬

den ser fortes i els canvis són cars). De l'experiència

europea s'en pot treure la conseqüència que cal fer un

rigorós estudi dels costos de les diverses possibilitats

d'organització territorial i després trobar una solució
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d'equilibri entre el mínim cost funcional i el mínim can¬

vi territorial, sens oblidar la necessitat de satisfer les

demandes de reconeixement històric o social i de partici¬

pació política. El "relativisme territorial" s'imposa.

La definició de les competencies i funcions que correspo¬

nen a cada nivell territorial és, sens dubte, el problema
més difícil de resoldre. I creiem que es pot afirmar que

no hi ha una resposta científica única (per exemple: és
impossible de decidir, amb criteris només tècnics, les

competencies i funcions d'un ens metropolita). No servei¬
xen els vells criteris del tipus "interessos propis" del

municipi, província o regió. Ni són suficients els princi¬

pis descentralitzadors dels tipus: allò que pugui decidir-
se en el nivell inferior, la problemàtica que es generi a

aquest nivell territorial o que afecti principalmente la

població que l'habiti. Cal fer un estudi tècnic (funcio¬
nal, administratiu, finander) que permeti establir dis¬
tints nivells de decisió i de gestió, i els requeriments
i costos de cadascun. I també cal buscar una solució polí¬
tica que satisfaci les demandes de representació i de par¬

ticipació. Comunament es considera que les competències de

planificació i programació general de l'acció pública, de
fer normes basiques, de recaptació d'ingressos i redistri¬
bució de la despesa pública, de gestió dels grans serveis
i d'assistència i coordinació tècnica, corresponen als ni¬
vells superiors (per exemple: Regió en relació a l'ens lo¬

cal, Govern metropolita respecte al municipi o al distric¬
te). Les competències i funcions més descentralitzables
són les de programació concreta, de gestió de serveis, de

desenvolupament reglamentari de les normes, d'iniciativa
i decisió política en qüestions urbanístiques i socials

d'interès local i d'execució material d'obres.

Encara hi ha un altre problema per resoldre: l'articula¬
ció de l'ens descentralitzat amb els nivells superiors de

l'Administració pública. Aquests han de tenir els mitjans
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per a complir funcions de coordinació i de compensació
(però no de tutela o control legal, quan éls ens descen¬
tralitzats tenen autonomia i personalitat jurídica, que

correspon als tribunals) però els ens locals i regionals
cal que tinguin els mitjans per a intervenir en l'elabo¬
ració de la política general. Creiem que aquesta és una

de les qüestions clau de la descentralització moderna.

El procediment de la descentralització. Sigui quin sigui
el nivell a què es produeix, la manca d'un procediment
rigorós ha estat un dels principals defectes de molts

processos descentralitzadors i el què moltes vegades els
ha bloquejat. En primer lloc cal una normativa que regu¬
li com es realitzaré cadascuna de les transferències de

competències i funcions. En segon lloc s'ha d'establir
un pert que especifiqui quins són els serveis, mitjans
materials i personals i recursos financers que necessi¬
tin cada una d'aquestes transferències. I en tercer lloc,
aquest procés de transferències ha de combinar-se amb la

definició del model organitzatiu de l'ens descentralit¬
zat i amb la reforma administrativa de la institució que
descentralitza.

La descentralització suposa modernitzar els procediments
d'elaboració de les decisions i de gestió administrativa
(tècniques de programació, incorporació de la tecnologia
informàtica) que han de formar part del mateix procés.

Organització política i participació en la descentralit¬

zació. La qüestió política clau que cal resoldre és la
de la personalitat político-administrativa de cada nivell

territorial. Hi ha una necessària correlació entre la re¬

presentació per via electiva directa i el caràcter polí¬
tic de l'òrgan executiu, la capacitat deliberant o deci¬
sòria i la possessió de competències pròpies que s'exer¬
ceixin amb au.tonomia i la no dependència financera (as¬
signació objectiva dels recursos econòmics que es deseen-
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tralitzen i possibilitat de tenir ingressos propis que

responsabilitzin directament cada administració enfront

dels seus ciutadans).

L'organització representativa suposa reconèixer persona¬

litat política a la col·lectivitat social del territori

i atribuir autonomia en l'exercici de llurs competencies.
Per tant, els ens político-administratius han de ser

creats per llei (estatal o autonómica) i no poden multi-
plicar-se ad infinitum. L'experiencia europea confirma,

alhora, les grans limitacions dels ens basats en l'elec¬

ció indirecta (per exemple: mancomunitats, consells metro¬

politans, diputacions provincials) excepte per a funcions
molt específiques (però no per a exercir responsabilitats
globals). En conseqüència sembla clar que han de privile¬
giar-se uns quants nivells polítics globals d'elecció di¬
recta i que cal reservar-se les formules indirectes o

mixtes (per exemple: consorcis entre la institució regio¬
nal i la local) per al compliment d'algunes funcions cla¬
rament delimitades (per exemple: transports).

En la mesura que són objectius de la reorganització te¬
rritorial afavorir la diversitat de solucions organitza-
tives i promoure la participació ciutadana, la regulació
legal ha de deixar un ampli marge a 1'auto-organització
de cada ens territorial i, alhora, ha de facilitar la

creació de mecanismes participatius.

Alguns d'aquest mecanismes que la legislació (estatal o

autonòmica) no hauria de regular, pero que sí pot esta¬
blir, són :

- sistemes electorals específics (per exemple: a distric¬
tes urbans, o a comarques rurals) que donessin "chance"
a les' candidatures no partidàries i als candidats indivi¬
duals.

- dret d'audiència pública, de petició, d'iniciativS, de
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consulta popular i de queixa.

consells o assemblees territorials oberts, de delegats
o representants (dels residents, o de les associacions
de caràcter consultiu.

comissions mixtes als diversos sectors d'activitat de

l'Administració pública (representants polítics i tèc¬
nics d'aquesta i representants dels usuaris, de les as

sociacions, profesionals).

participació dels ususaris en la gestió dels serveis

públics.

regulació dels drets "difusos" per donar eficacia a la
seva protecció i defensa (per exemple: medi ambient,
salut,...).

programes especials per a grups marginats, més afec¬
tats per la crisi, etc....

recolzament a les associacions ciutadanes i a les em¬

preses de l'economia social.

informació i comunicació, amb la possibilitat d'utilit
zar els mitjans moderns als ambits locals (per exemple
radio i televisió).
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CONCLUSIÓ: BREU REFLEXIÓ SOBRE EL CAS ESPANYOL

De l'analisi de 1'experiencia europea de reorganització te¬
rritorial de l'Estat en un sentit descentralitzador i a par¬

tir de les reflexions crítiques i propositives que n'hem de¬

duït, no resulta agosarat acabar aquestes notes tot afirmant

que el camí empres a Espanya combina la bonesa dels objectius
amb la multiplicació dels errors en la practica descentralit¬
zadora.

a) La confusió del marc legal. Es comprensible que la Consti¬
tució sigui flexible, per bé que no ho és tant que, com a

França i a Italia, consagri una situació de dualitat de
models: el nou, basat en les Comunitats Autònomes (de
tendencia federal) i el vell, unitari centralista, que

reserva totes les competencies organitzatives per a l'Es¬
tat (central) i que manté les estructures provincials i

municipals existents. Però és menys justificable que els
Estatuts d'autonomia reforcin la província, mantinguin
la confusió sobre la competencia en qüestions de règim
municipal i no proposin una organització territorial bá¬
sica. I encara és menys defensable que la legislació de
bases de règim local (en projecte) agreugi la confusió,
ja que, alhora, atribueix competencies dorganització te¬
rritorial a les C.C.A.A. però en canvi reforça les pro¬

víncies i intenta limitar la creació de nous ens territo¬

rials, però estimula la creació de comarques, àrees metro¬

politanes i d'altres ens intermedis, proclama el principi
d'autonomia autoorganitzativa (per la qual cosa suprimeix
la possibilitat de Carta), però introdueix rigideses to¬
talment innecessàries. ¿Per que ha d'establir-se en una

llei bàsica de l'Estat que els organismes comarcals re¬

presentaran els Ajuntaments, i els metropolitans els mu¬

nicipis? ¿Per que els ens locals menors podran ser ele¬

gits i els organismes de districte a les grans ciutats
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no? La cosa més greu no és el tarannà centralista i uni-
formista que sembla expressar-se d'aquesta manera, sinó
que aquestes imposicions, positives o negatives, no sem¬

bla que responguin a cap model precis, i encara menys de¬

batut, d'organització territorial. Combinar l'autorita¬
risme centralista amb 1 ' incrementalisme político-adminis-
tratiu és realment optar pel camí més costós.

La multiplicació de nivells territorials en el marc de

les Comunitats Autònomes sembla inevitable. Ja hem dit

que la Constitució i els Estatus d'Autonomia consoliden

les províncies en llur doble caràcter: administració pe¬

riférica de l'Estat i ens locals, cosa que resulta contra¬
dictòria amb l'organització territorial de l'Estat sobre

la base de C.C. A.A. i l'atribució a aquestes de la com¬

petència d'organització territorial i règim local. Però,
els Estatuts preveuen la creació de regions, comarques,

àrees metropolitanes i mancomunitat. Si a això sumen la

descentralització de les grans ciutats (districtes) i els

ens locals menors a zones rurals, no és exagerat afirmar
que en molt poc temps ens podem trobar amb 5 o 6 nivells

d'Administració local, a part de l'autonòmica i de la
central (cadascuna d'elles amb llurs respectives adminis¬
tracions perifèriques). Tot això amb pocs estudis i de¬

bats, sense cap proposta política i encara sense cap con¬

sens sobre els nivells basics d'organització territorial.
Més aviat sembla que s'ha vist en el desenvolupament dels
processos descentralitzadors la fórmula d'ampliar indefi¬
nidament les classes polítiques i els.poders dels òrgans
partidaris.

La no solució dels principals problemes d'organització
territorial: àrees metropolitanes i fragmentació munici¬

pal. Tant el desenvolupament econòmic dels 60 com la cri¬

si econòmica dels 70 han plantejat la necessitat d'abor¬
dar la manca d'institucionalització político-administra-
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tiva de les àrees metropolitanes i el minifundisme muni¬

cipal. Són dos problemes que segueixen sense resoldre's,
sense estudiar-se, i sense debatre's, almenys en la vida
política espanyola. No pot establir-se una Comunitat Au¬

tònoma a Madrid (província) i deixar sense resoldre la

seva relació amb Madrid (area metropolitana i capital de
l'Estat). No és fàcil un Estatut d'Autonomia com el de

Catalunya, que estableix les comarques, que consolida les

províncies, que no diu res sobre la Corporació Metropoli¬
tana de Barcelona formada per 27 municipis i amb bastant
més del 50% de la població del país i que fins i tot a -

nuncia possibles regions (la regió metropolitana planifi¬
cada als anys 60 suposa més del 70?ó de la població cata¬
lana). I és un misteri allò que s'esdevé amb les àrees

metropolitanes de la resta d'Espanya, els problemes de
les quals no sembla que puguin trobar solució ni en una

legislació local de l'Estat que els ignora, ni en l'ac¬
tivitat autonòmica que tendirà a confondre-les amb els

altres ens intermedis de posible creació (comarques, man¬

comunitats, etc.).

Ja ens hem referit al minifundisme municipal espanyol:. So¬
bre 8.039 municipis, només 253 tenen més de 20.000 habi¬

tants, (nivell urbà segons les Nacions Unides), i uns

7.000 no arriben a 5.000 habitants (per sota d'aquesta xi¬

fra, segons criteri internacionalment admès, no es pot
prestar el conjunt de serveis considerats de caràcter lo¬

cal). Doncs bé, ni els òrgans de Govern centrals de l'Es¬

tat, ni les C.C. A.A. no han abordat en absolut aquesta

qüestió. Al contrari: en alguns casos s'ha entrat en una

d i. namica de segregació de nuclis perifèrics per a crear

nous municipis. El projecte de llei de regim local tras¬
llada el problema a les C.C. A.A. (que podran fusionar mu¬

nicipis o promoure agrupacions), però no s'ha fet cap pas

vers la seva solució. Ni les propostes de comarcalització

(excepte en alguns estudis) són plantejades com a una so-
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lució d'aquest minifundisme, ni es preparen els mitjans

per a aplicar una política d'estímul (financer, tecnico-
administratiu, etc.) per a crear agrupacions o mancomuni¬
tats municipals.

Reforma administrativa i participació. Per últim, encara

que no és el darrer en importancia, una de les crítiques
més serioses que cal fer al procés de reorganització te¬
rritorial i descentralització de l'Estat a Espanya, és
que tendeix a reproduir els mateixos models administra¬
tius (si no els empitjora), és a dir, ni es renoven les
Administracions descentralitzades ni s'aprofita l'ocasió
per a reformar les descentralitzadores. Es mantenen les

estructures, les formes de gestió i els procediments del

passat. Un dels aspectes més negatius, en haver-se optat

per la reproducció i multiplicació d'Administracions pú¬
bliques i no per la seva racionalització i integració te¬
rritorials, és la proliferació de cossos, funcions i ser¬

veis administratius que quasi inevitablement s'encobrei¬
xen i entren en competència. Malgrat que no fos així, no

sembla raonable que cada nivell territorial reprodueixi
l'administració pública dels nivells superiors. Per exem¬

ple: l'ordre públic. En lloc de transferir a les Comuni¬
tats Autonomes la direcció funcional de les forces d'or¬

dre públic i promoure'n un procés d'integració, s'ha ele¬

git el camí de crear un nou cos: policia autonómica, amb
la qual cosa i en el mateix ambit territorial, toto exer¬

cint funcions semblants, ja existien la policia nacional,
la judicial, l'autonòmica, la municipal i la Guardia Ci¬
vil. La creació d'estructures descentralitzades ofereix

la possibilitat d'unificar funcions i cossos excessiva¬

ment compartimentats a nivells superiors. Però si en lloc
d'això s'opta per crear nous serveis i cossos que s'afe¬

geixen als existents, s'augmenta innecessàriament el cost
i la complexitat de l'Estat. Per aquesta raó insistim en
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la conveniència d'establir el principi basic que a cada
nivell territorial hi hagi una Administració única, al¬

menys des d'un punt de vista funcional. Si no es fa ai¬

xí, la jungla burocrática i el malversament financer ofe¬

garan el procés descentralitzador. El mal no esta en la

descentralització, sinó en fer-la malament.

Tampoc s'ha avançat gaire en el terreny de la participació
malgrat que l'adhesió popular envers les C.C. A.A. i les ins¬
titucions locals hauria d'estimular-la, ja que els partits

polítics palesen una escassísima presència en el teixit so¬

cial i mereixen poca credibilitat en la vida quotidiana.
Potser precisament per això no promouen la creació de meca¬

nismes participatius, encara que hi ha excepcions importants,
sobretot en la vida municipal (però no en l'estata ni en 1'au¬
tonòmica ) .

A Espanya s'ha seguit un camí, i temem que s'hi segueixi, el

principi del qual podria resumir-se així: No sabem on anem,

ni amb quins mitjans, ni què n'haurem de pagar, però anem de

pressa vers aquest objectiu incert. Es exactament el contra¬
ri del quèl ' experiència europea aconsella: estudiar, debatre,
crear consens, precisar amb rigor els objectius, els proceci-
ments i els mitjans, i aleshores avançar gradualment, però
amb decisió i coherència. Decisió i coherència que es troben
a faltar a Espanya a l'hora d'implementar el procés autonò¬

mic, de regular el règim local, de definir amb claredat l'es¬
tatut de la província, de resoldre el problema de la institu¬
cionalització de les àrees metropolitanes, de reagrupar els

municipis i de descentralitzar les grans ciutats. I manquen

decisió i coherència mentre falten estudi tècnic i consens

polític que permetin elaborar un projecte global de modernit¬
zació i democratització de l'Estat.

JORDI BORJA.

Barcelona, 1.984.
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P. Allen and Unwin, Londres 1.980.

f) Streanlining the cities (white paper del Govern That¬

cher), 1.983 i The future of Local democracy (resposta
%

del grup School por Advanced Studies, de la Universitat
de Bristol), 1.983.
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- Sobre França :

a) 0. Guichard: Vivre ensemble-Documentation française 1976.

b) A. Peyrefitte: Décentraliser les responsabilités-Id. 1979.

c) M. Baquenard: La décentralisation territoriale-PUF 1980.

d) J.P. Worms et E. Pisani: Dossier décentralisation - FAIRE,
1.977.

e) Llei de drets i llibertats dels municipis, departaments
i regions (1.982).

f) Les publicacions de la ADELS - Els llibres de 1.982-83
sobre la descentralització: La décentralisation, noveaux

pouvoirs, nouveaux enjeux; La décentralisation, le trans-
férence de compétences; La décentralisation, les compé¬
tences transférées en 1.983. Tots aquests llibres tenen
com autors a G. Goutcharoff i J. Milano. Veure també Le

pouvoir redonné aux citoyens (GAM) i la revista Corres¬

pondance Municipale (en especial el n^ 241, de 1.983,
La décentralisation es.t elle bien partie?).

- Sobre Italia :

a) Es d'obligada referència i consulta la col·lecció de la

revista II Comune democrático (órgano de la Lega per la
autonomia e i poteri locali) i les Actes dels Congressos
anuals de la Lega. Un resum recent de la situació ita¬

liana es troba en l'article de P. Bartolini, Regione e

autonomi locali (Il Comune democrático 1-1.984).

b) El balanç més recent sobre la reforma municipal a Ita¬
lia és el que s'ha fet en la 2^ Assemblea Anual de la

ANCI (Associació Nacional de Municipis italians), cele¬
brat al Novembre de 1.983.

c) Regione e Governo locale (Bolonia) ha dedicat recent¬

ment números monografies a dues questions que han estat
destacades com d'especial interès en aquest treball: la
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institucionalització de les àrees metropolitanes ( n - 3 -

1.983) i la descentralització a les grans ciutats (n-
5/6 - 1.983).

Altres obres que proporcionen una visió general del model

regionalista italia són:

d) L'antologia de E. Rotelli: Del regionalismo alla regio-
ne (II Mulino 1.973) i l'estudi de E. Argullol: La via
italiana a la autonomia regional (IEAL, 1.977). Són
dues obres que fan la història i el balanç del període
constituent fins a la posta en marxa de les regions.

e) G. Amato: Una república di riformare (II mulino 1.980)

f) A.A. V.V. Programazione, Autonomie, Participazione . (E-
dizione delle Autonomie 1.978). Aquestes dues últimes
obres tenen un caràcter crític i propositiu.

- Sobre la problemàtica de les àrees metropolitanes a Europa
occidental :

The Government and administration of metropolitan areas in
western democracie, de Alan Norton - Institut of Local Go¬

vernment Studis-University of Birminghan 1.983.

- Sobre crisi econòmica, canvi tecnològic, política urbana i

poders locals :

a) Campos Venuti: Urbanisme i austeritat - Siglo XXI, 1.981
i Citta, Metropolis e tecnologie - Problemi delia Tran-
sizione 10/1.982.

Veure també les últimes obres de P. Hall i de M. Castells.

De P. Hall és útil consultar encara The conteinment of

Urban England (amb Thomas, Gracey i Drewett-Allen and

Unwin, 1.973). De M. Castells, a més dels llibres pu¬

blicats a Siglo XXI, s'ha de citar especialment "Hipò¬
tesi per la nova gestió de les noves relacions històri¬

ques entre economia, societat i territori (CEUMT n® 55

i 56 , 1 . 982 ) .
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Una selecció de textos que fan balanç de la situació
europea (anglesa i alemanya en especial) i americana
és la de Young K. and Meson C: Urban Economic develop¬
ment, new roles and relationships. Mc. Millan Press,
Londres 1.983.

Veure també la selecció de textos de Nand S. Faiens-

tein: Urban Policy under capitalism (Urban Affairs An¬
nual Revieus - Page Public. 1.982). Sobre el cas ameri¬
cà és interessant l'obra de John Mallempkoff - The con¬

tested city - Princeton Univ. Press 1.983. Un resum com

plert de l'experiència anglesa és l'estudi de A. Rodri¬

guez Bachiller: La política metropolitana anglesa en¬

front de la crisi económica (1.984 - inèdit).

Sobre Italia vegi's Citta e societa: crisi del urbanís¬
tica e crisi del welfare state (n® 2, 1.983). Recent¬
ment s'han celebrat dues trobades interessants. 1er)
el convegno "Sinistra e governo delia citta" (veure en

especial les ponències de B. Sechi "Política urbana
dels governs locals d'esquerra" i de M. Sernini "Polí¬
tica de les autonomies i política urbana), Pavia, de¬

sembre 1.983 - i 2ón) el convegno celebrat a Venezia
(Instituto di Urbanística - Gener 1.984) sobre "Regime
dei suoli e politiche urbane", que analitza les princi¬

pals experiències europees (veure en especial la ponèn¬
cia introductòria de M. Marcelloni).

Sobre França vegi's el Rapport Dubedout: Refaire la vi¬
lle (Documentation Française 1.983), les Actes del Col-

loqui "Mise en question de l'Etat providence et emergen

ce de la Cité (Universitat de Paris X - Octubre 1.983,
la revista Inter-Regions/Cahiers Expansion Régionale
(en especial el n^ 48, 1.983, amb els documents que ser

viren de base a la conferència de les economies regio¬
nals sobre els poders locals i regionals europeus da¬
vant la crisi econòmica. Strasbourg, desembre 1.983).
Veure també el n5 monogràfic de Economie régionale et
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urbaine (n^ 2, 1.982) sobre la intervenció económica dels

poders locals i regionals.

Hi ha una bibliografia recent i relativament abundant,
per bé gue dispersa, sobre la iniciativa econòmica dels

poders locals i la creació de llocs de treball. II Comú-

ne democrático (n? 5-6, Roma 1.983) acaba de publicar un

dossier bastant complert sobre aguest tema i recentment
el CEUMT (72 i 73, Barcelona 1.984) també ha publicat un

conjunt de documents i articles sobre aguest tema amb el
títol de "Iniciatives locals d'ocupació".



4"

INDEX

Pag .

PRESENTACIÓ 1

PRIMERA PART

Descentralització i reorganització territo¬
rial de l'Estat a l'Europa dels 70-80 3

SEGONA PART

Del creixement economic i metropolita a la
crisi: sobre els seus efectes territorials

i institucionals 16

Les noves realitats territorials 19

Sobre l'impacte de la crisi econòmica ' 24
Administració i urbanisme a la societat post-
crisi 27

TERCERA PART

LA DESCENTRALITZACIÓ DE L'ESTAT: BALANÇ CRI¬
TIC I QUESTIONS DE METODE.

Reorganització de l'Estat: els problemes de
la descentralització 31

Objectius i efectes nocius de la descentra¬
lització de l'Estat 33

Per a una metodologia de la descentralització 39
Conclusió: Breu reflexió sobre el cas espa¬

nyol 43

BIBLIOGRAEIA 50



Ajuntament de Barcelona

ffleócentZGÍit'iació
iJ^azticífiacíò
Ûíutadana

Papers
N° 6

2.- REGLAMENTS

a) Bases del reglament
de Districte.

b) Proposta del regla¬
ment de Participació

c) Proposta de normati¬
va de subvencions.



BASES DEL REGLAMENT DE DISTRICTES

Art. 1.- Els Districtes son les circunscripcions territorials
en que es divideix el Municipi amb l'objecte de descentralitzar
i desconcentrar el seu govern i administració i promoure la par¬

ticipació ciutadana.

Art. 2.- Correspon al Consell plenari municipal establir el nú¬
mero i límits dels Districtes.

Art. 3.- Quant a les formes de participació ciutadana a través
del Districte s'estarà al que disposa el Reglament corresponent.

TÍTOL II.- Competencies del Districte.

Art. 4.1.- Amb caràcter general i sens perjudici de lo establert
en l'article següent, els Districtes exerciràn les competencies

que els siguin asignades per l'òrgan municipal competent, quines
podran tenir caràcter político-decisori.

2.- Els acords d'asignació de competencies als Districtes, hau¬
ran de contenir necessàriament les determinacions següents:

a) Descripció exacta de la competencia asignada, així com si
s'exercís de forma total o parcial i en aquest últim cas, les
funcions que haurà de realitzar el Districte.

b) Organ del Districte que exercirà la competencia asignada.

c) Facultats de tutela i control que exercirà l'Ajuntament
central i òrgan d'aquest al que correspondrà el seu exercici.

d) Medis humans i materials que s'asignen al Districte.

Art. 3.- A més de les competencies que siguin asignades expres¬

sament, d'acord amb l'artl 3, correspondrà al Districte, en tot
cas :
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a) Fomentar les relacions de l'Ajuntament amb les entitats
cíviques i culturals radicades en el Districte.

b) Informar periòdicament els altres òrgans de govern muni¬
cipal sobre l'eficacia dels serveis municipals prestats
en l'ambit territorial del Districte i elaborar estudis

sobre les seves necessitats.

c) Assegurar la relació constant amb les diferents areas

de serveis de l'Ajuntament.

d) Fer arrivar als demés òrgans municipals decisoris les
circumstancies colectives o personals dels administrats

que puguin tenir incidencia en la resolució que es dicti.

e) Informar als administrats de l'activitat municipal mitjan¬

çant els corresponents òrgans d'informació.

f) Vetllar per la protecció ciutadana en el Districte i adop¬
tar, en cas d ' emergencia, les mides de caràcter urgent ne¬

cessaries per la seguretat de les persones i els béns, do¬
nant compte inmediat a l'Alcaldia.

TÍTOL III.- Organs de Govern del Districte

Art. 6.1.- Són òrgans de govern del Districte:

a) El President del Consell del Districte

b) El Consell de Districte

c) La Comissió de Govern



CAPITOL PRIMER

El President i el Vicepresident

Art. 7.1.- El President del Consell de Districte sera nomenat
i separat del càrrec per l'Alcalde, ates el Consell de Districte.

2.- El nomenament haurà de recaure en persona que sigui Regidor
en actiu de l'Ajuntament.

Art. 8.1.- Correspondrà al President del Consell de Districte
l'exercici d'aquellas competencies que li siguin atribuïdes en

els acords d'asignació de competencies al Districte.

2.- En tot cas, li correspondrà:

a) Convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell de
Districte, de la Comissió de Govern i del Consell Consul¬
tiu d'Associacions i Entitats del Districte i dirimir els

empats amb vot de calitat.

b) Preparar i establir l'Ordre del Dia de les sessions del
Consell de Districte i de la Comissió de Govern.

c) Preparar l'Ordre del Dia de les sessions del Consell Con¬
sultiu d'Associacions i Entitats del Districte, d'acord

amb els afers que propossin els membres del esmentat Con¬
sell.

d) Executar els acords dels òrgans colegiats del Districte.

e) Autoritzar pagaments.

Art. 9.1.- El President del Consell de Districte podrà suspen¬

dre l'execució dels acords del Consell de Districte i de la Co¬

missió de G ove rn, donant compte motivada a l'Alcalde en un ter¬
mini de vint-i-guatre hores a partir de la fí de la sessió en

que s'hagi adoptat l'acord, en els supòsits següents:

a) Per entendre que l'acord vulnera l'ordenament jurídic.
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b) Per existir raons que permetin presumir que de l'acord
adoptat podria derivar-se'n greu alteració de l'ordre
públic.

2.- L'Alcalde, oïda la Comissió de Descentralització en un ter¬
mini de setanta-dues hores, a partir de la recepció de l'acord
de suspensió, haurà de ratificar-lo expresament. La no ratifica¬
ció en l'esmentat termini significarà l'alçament de la suspensió
i que l'acord és vàlid des del moment en que va ésser adoptat.

Art. 10.1.- El President podrà nomenar, de entre els consellers
de Districte, fins a tres Vice-presidents que el sustituirán,

per l'ordre respectiu, en cas de cessament, absència o malaltia.

2.- El V/ice-president no tindrà la facultat de suspendre els a-
cords del Consell de Districte. En las sessions en que, per els

esmentats motius en l'apartat anterior, el Vice-president faci
les funcions de President, haurà de remetre a l'Alcalde en el
termini de vint-i-quatre hores, relació dels acords adoptats,
a efectes del quees disposa en l'art. 8.2 d'aquest Reglament.

CAPITOL II

El Consell de Districte

Art. 11.- El Consell de Districte es composarà de quinze membres.
Els Districtes amb població superior a 200.000 habitants tindrà
un conseller més per cada 50.000 habitants o fracció que superi

aquella xifra.

Art. 11.1.- Els membres del Consell de Districte s'elegiràn di¬
rectament per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret

pels veins del Districte amb dret a vot.

2.- Les candidatures per a ser elegit Conseller de Districte se¬

ran individuals, si bé a la papereta s'hi podrà fer constar la



pertinença a un partit, associació, federació o coalició. El
nombre maxim de persones que podran votar-se per elector no se¬

ra superior als dos terços de llocs a cobrir.

3.- El procediment electoral s 1 adequarà, mentre sigui compatible,
a les Lleis electorals vigents. Correspondra a l'Alcalde l'apro¬
vació de les normes electorals, a proposta de la Comissió de
Descentralització.

4.- Un cop celebrades les eleccions, l'Alcalde nomenarà els Con¬
sellers d'acord amb el resultat d'aquelles.

Art. 13.- Podran ser elegits Consellers de Districte els majors
d'edat residents al Districte, inscrits en el Cens electoral del

Municipi i que no estiguin inclossos en algun dels supòsits se¬

güents :

a) Els qui es trobin incursos en causa de ine1 eg ibi1itat i
incompatibilitat prevista per la legislació local vigent
per el càrrec de Regidor.

b) Els qui ostentin el càrrec de Diputat, Senador, Conseller
de la Generalitat o Regidor de l'Ajuntament de Barcelona.

c) Els qui siguin membres del Consell d'un altre Districte.

Art. 14.1.- L'Alcalde podrà cessar a un membre d'un Consell de
Districte per inassitencia a tres sessions consecutives o cinc
d'alternes.

2.- En els supòsits de mort, cessament o dimisió d'un Conseller
de Districte, serà discrecional de l'Alcalde, ates el Consell de

Districte, el convocar eleccions per a proveir la plaça vacant.

3.- En el cas de que per alguna de les circumstàncies expresades
en l'apartat anterior, el Consell de Districte restés reduït a

un número de Consellers igual o inferior a la meitat dels que li

corresponguesin, l'Alcalde podrà disoldre el Consell i optar per

cel. lebrar noves eleccions o nomenar un òrgan gerencial uniperso¬
nal o col·legiat per regir el Districte mentre no se cel.lebrin



aquelles. En aquest darrer supòsit, el President del Districte
asumirá totes les competencies que el Consell de Districte i la
Comissió de Govern tinguin asignades.

Art. 15.- De no concórrer les circumstancies a que fa referencia
l'article anterior, el mandat dels membres del Consell de Distric
te tindrà la mateixa durada que la del Consistori.

CAPITOL III

La Comissió de Govern

Art. 16.1.- La Comissió de Govern estara formada per el President
els Vicepresidents i un nombre de Consellers, que sumats als ante¬
riors no signifiquin un número superior a un terç de membres del
Consell de Districte.

2.- El nomenament i separació dels membres de la Comissió de Go¬
vern correspondra al "Conseil de Districte".

Art. 17.- La Comissió de Govern exercirà les funcions que li si¬

guin atribuïdes en els acords d'asignació de funcions al Distric¬
te. Amb caràcter general coadjuvarà amb el President en l'execu¬
ció dels acords del Districte i actuara pel funcionament i con-

tinuitat en la gestió administrativa.

TÍTOL IV.- Organs consultius i de participació ciutadana

CAPITOL I

El Consell Consultiu d ' associacions i Entitats del Districte

Art. 18.- A cada Districte existirà un "Consell Consultiu d'Asso¬

ciacions i Entitats del Districte", el qual estarà integrat per
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el "President del Consell de Districte", cinc Consellers del Dis¬
tricte designats per el Consell i representants de les Associa¬
cions i Entitats del Districte que compleixin els requisits que

s 1 estableixen en els articles següents:

Art. 19.- Podran tenir representants en el Consell Consultiu les
Associacions i Entitats que estiguin inscrites en el Registre
d'Entitats i Associacions del Districte.

Art. 20.1.- A efectes del que es disposa en l'article anterior a

cada districte existirà un Registre d'Associacions i Entitats del
Districte.

2.- Podran inscriure's en l'esmentat Registre les Associacions
i Entitats que compleixin els següents requisits:

a) Que gaudeixin de personalitat jurídica, d'acord amb les
normes vigents .

b) Que el seu objectiu o finalitat no sigui l'obtenció de
lucre, exceptuant les associacions polítiques que en cap
cas podrà formar part del Consell Consultiu.

c) Que la seva activitat principal o interessos es desenvo¬
lupin en l'àmbit territorial del Disticte, en el que tan¬
mateix hi hauràn de tenir la seu social. Suposant que una

Associació o Entitat extengui la seva activitat en un àm¬
bit territorial superior a un Districte, s'inscriurà en

aquell en que hi tinguin el domicili la major part dels
seus socis.

d) Que el nombre de socis sigui superior a cinquanta. Aque¬
lles Associacions que no assoleixin aquesta xifra podran
unir-se a d'altres en iguals condicions i inscriure's

conjuntament.

Art. 22.- Correspondrà al Consell de Districte la regulació de
les formes de representació en el Consell Consultiu de les Asso¬
ciacions enregistrades.
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Art. 23.1.- El Consell Consultiu podrà funcionar en ple o en Co¬
missions .

2.- Correspondrà al Plenari adoptar acords en nom del Consell.

3.- Les Comissions tindràn les funcions consultives d'Assesora-

ment que els encomani el Plenari. Aquestes Comissions podran te¬
nir com a objectiu les diferents àreas de l'activitat municipal,
entendre en problemes territorials, socials, culturals, sanita¬
ris, industrials o comercials o ambdues coses alhora. El seu re¬

gim de funcionament serà establert per el Plenari del Consell
Consultiu.

Art. 24.- Correspondrà al Consell Consultiu d'Associacions i En¬
titats del Districte:

a) Informar previa i preceptivament els afers que hagin de
sotmetre's al Consell de Districte.

b) Proposar l'adopció d'acords als òrgans decisoris del Dis¬
tricte.

CAPITOL II

Les Comissions de Treball

Art. 25.1.- El "Consell de Districte" podrà crear "Comissions de

Treball" per portar a terme els estudis i activitats per pròpia
iniciativa o les que aquell li encomani.

2.- L'establir el nombre de Comissions i també el designar els
membres que la composen seran atribucions del "Consell de Dis¬
tricte" .

3.- Qualsevol persona podrà ser designada membre de les Comis¬
sions de Treball.



Art. 26.- A cada Districte existiran, obligatòriament, dues Co¬
missions de Treball, quina finalitat seran les matèries relacio¬
nades amb urbanisme, obres públiques i habitatge una d'elles, i
serveis personals, ensenyament, cultura, sanitat i serveis socials
1'altra.

TÍTOL V . - Règim d'acords

Art.27.1.- Els acords dels òrgans col·legiats del Districte s'a¬

doptaran per majoria dels seus membres.

2.- Els acords del "Consell de Districte" que s'apartin del con¬

tingut de l'informe lliurat pel "Consell Consultiu d'Associacions
i Entitats del Districte", haurà d'adoptar-se per majoria absolu¬
ta legal dels seus membres.

Art. 28.1.- Els actes dels òrgans del Districte que siguin defi¬
nitius o que tot i essent de tràmit decideixen directa o indirec¬
tament el fons de l'afer de forma que posin fí al procediment o

bé suspenguin la seva continuació o causin indefensió, seran re¬

curribles en alçada davant l'Alcalde.

2.- El recurs d'alçada produira els mateixos efectes que el de

reposició previ al contenciós i hauria de formular-se en el ter¬
mini i amb els efectes previstos en l'article 142.3 del Regla¬
ment d'Organització i Administració del Municipi de Barcelona.



DISPOSICIÓ TRANSITORIA

En tant que no es convoquin per l'Alcaldia les eleccions al
Consell de Districte previstes en l'art. 11, seguirà vigent
l'actual Règim de composició i designació dels membres dels
Consells de Districte.

DISPOSICIÓ FINAL

Queda derogat el Reglament de Descentralització de 1.979.
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REGLAMENTO DE PARTICIPACION MUNICIPAL DE BARCELONA

TITULO PRELIMINAR

Art.l m- Es objeto del presente Reglamento la regulación de la participación

ciudadana en el gobierno y administración municipales a través de los institu¬

tos de la audiencia pública, la iniciativa ciudadana y la consulta ciudadana

así como del procedimiento para ejercer los derechos de petición y de queja.

Art.2.- Las dudas que pudieran plantearse en la aplicación de las prescrip¬

ciones del presente Reglamento, se interpretarán de forma que prevalezca
la solución que asegure la mayor participación, publicidad e información

de las actuaciones administrativas.

TITULO I

LA AUDIENCIA PUBLICA

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

Art.3.- La Audiencia pública esa una forma de participación a través de

la que los administrados proponen a la Administración municipal la adopción
de determinados acuerdos o reciben de ésta información de las actuaciones

administrativas, que se realiza de forma verbal, en unidad de acto y a

cuyo desarrollo pueden asistir los ciudadanos.

Art.4.- Las Audiencias públicas podrán ser:

a) Municipales o de Distrito, según cual sea el órgano competente
que las convoque.



f
b) De propuesta de acuerdos o de información, si se dirigen a solicitar

la adopción de un determinado acuerdo o si su fin es exclusivamente
el de informar a los ciudadanos de determinados proyectos o actuaciones

administrativas municipales. Las Audiencias públicas de propuesta

de acuerdos solo podrán celebrarse en los Distritos.

c) De oficio o a instancia de los administrados, según convoque el

Ayuntamiento o el Distrito por propia iniciativa o a instancia de

aquellos.

CAPITULO II

LA AUDIENCIA PUBLICA DE LOS ORGANOS CENTRALES DEL AYUNTAMIENTO.

Art.5.1.- Las Audiencias publicas convocadas o solicitadas a los órganos

centrales del Ayuntamiento serán exclusivamente la información.

2.- El Ayuntamiento cada año deberá convocar obligatoriamente Audiencia

pública de información previa a la aprobación de los siguientes acuerdos:

a) Los presupuestos municipales

b) Las Ordenanzas fiscales

c) El Programa de Actuación o su revisión.

Art.6.- Podrán solicitar Audiencia pública de información ante el Ayunta¬
miento :

a) Las Entidades y Asociaciones, con personalidad jurídica, cuyo fin
no sea la obtención de lucro y que acrediten, en conjunto, un mínimo
de 10.000 asociados.

b) Un mínimo de 10.000 personas, a través del correspondiente pliego
de firmas.

Art.7.- La Audiencia pública podrá versar sobre cualquier materia de competen¬
cia municipal, con excepción de aquellos asuntos que estuvieren pendien— -

tes de resolución judicial.



Art.8.- La entidad o entidades que quisieran solicitar la celebración de

Audiencia pública de información, presentarán escrito en el Registro general
del Ayuntamiento o de cualquiera de los Distritos al que acompañarán, además
de los documentos a que se refiere el art. 9 y 10, certificado expedido por

su Secretario visado por el Presidente, acreditativo de su número de asocia¬

dos, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda'interesar cuantos documentos

u otras pruebas considere oportunas a efectos de acreditar dicho extremo.Si

la entidad o entidades en su conjunto no alcanzasen el total de asociados

exigido en el art. 6, podrán incluir pliego de firmas de ciudadanos hasta

alcanzar, como mínimo, aquél número.

Art.9.1.- Loa ciudadanos que quisieran solicitar Audiencia pública de informa¬
ción deberán presentar en el Registro general del Ayuntamiento o de cualquiera
de los Distritos el correspondiente Pliego de Firmas, fehacientemente acredi¬

tada la personalidad de los firmantes. Producirá el mismo efecto la firma

realizada ante el funcionario municipal encargado del Registro.

2.- En el supuesto de que no se reuniese el número de firmas exigido por

el art. 7.b) de este Reglamento, el Pliego, a partir de un mínimo de 100

firmas podrá presentarse ante uno de los Registros municipales o varios

a la vez a fin de que aquellos ciudadanos que lo deseen incorporen su firma
a las existentes. Si transcurridos tres meses no se hubiese obtenido el

número de firmas necesario para que tenga lugar la Audiencia Pública, el

Ayuntamiento podrá devolver el Pliego a los interesados y archivar el expe¬

diente correspondiente o convocar Audiencia pública si considerase que

hay motivos de interés público para ello.

3.- Todas las notificaciones y comunicaciones se cursarán al primer firmante
del Pliego, a cuyo efecto éste hará constar su domicilio y demás datos -

personales.

Art.10.- Las entidades y ciudadanos solicitantes de la Audiencia pública
acompañarán a su petición una Memoria sobre el asunto o asuntos a debatir

y la expresión clara de la información que se solicita. A la expresada
Memoria se acompañará, si la naturaleza del asunto lo requiere, dictamen
técnico o jurídico o ambos a la vez.
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Art.11.1.- Corresponde a la Alcaldía acordar la celebración de Audiencia

pública de información, previo informe preceptivo de la Comisión de Descen¬
tralización y Participación ciudadana.

2.- Acordada la celebración corresponderá al Alcalde su convocatoria.

Entre la convocatoria y la celebración de la Audiencia pública deberá mediar

un plazo mínimo de quince dias.

3.- La convocatoria se difundirá a través de los medios de comunicación

que aseguren su mayor publicidad.

Art.12.- La sesión se celebrará en el local que establezca el Ayuntamiento,

el cual deberá ser idóneo para la celebración de la Audiencia pública.

Art.13.1.- La sesión estará presidida por un Concejal designado por el

Alcalde, a ser posible entre los adscritos al Area competente sobre las

materias que hayan de tratarse.

2.- Acudirán a la sesión, además, los Coordinadores, Directores de

Servicios y funcionarios que designe el Concejal que la presida.

3.- También asistirá el Secretario de la Corporación o persona que

él designe que actuará de Secretario.

Art.14.1.- La duración de la sesión, así como el número de intervenciones

las fijará el Presidente a su comienzo.

2.- Cuando se trate de Entidades, tomará la palabra su representante

o quien este designe.

3.- En caso de que no se trate de Entidades, el orden de tomar la

palabra será el del Pliego de firmas por el que se solicitó la Audiencia

pública.

Art.15.1.- Del Acta de la sesión se dará traslado a las Entidades que hubie¬
sen intervenido y a los diez primeros firmantes, si se trata de personas

físicas o hubiesen concurrido con las Entidades.



2.- En un plazo de quince días, a partir de la recepción del

Acta, los interesados podrán hacer alegaciones a su contenido.

3.- El expediente así completado será remitido a Secretaría General

que lo remitirá al órgano competente según la materia de que se trate,

previo informe de la Comisión de Descentralización.

4.- Tal Acta se incluirá en el expediente que se esté tramitando

sobre el asunto objeto de información.

CAPITULO III

LA AUDIENCIA PUBLICA DE LOS DISTRITOS

Art.16.1.- Las Audiencias públicas de información, convocadas o solicita¬

das a los Distritos, se ajustarán a lo previsto en los artículos anteriores,
con las siguientes excepciones:

a) Los asuntos deben ser competencia deí Distrito.

b) Las Entidades deberán tener un número mínimo de mil asociaciones.

c) El número de firmas que deberá contener el correspondiente Pliego
será de mil como mínimo.

Art.17.- Podrán realizarse Audiencia pública de propuesta de adopción de
acuerdos en cuyo caso, se seguirá el procedimiento previsto para las de

información, con las siguientes particularidades:

1.-En la solicitud de celebración de Audiencia pública, deberá incluirse
el contenido del acuerdo cuya adopción se interesa.

2.- Celebrada la Audiencia, se remitirá el acta al órgano del Distrito

competente para resolver, el cual deberá adoptar el acuerdo

correspondiente en el plazo de un mes.



3.-El órgano competente para resolver, podrá adoptar uno de los siguien
tes acuerdos :

a) Dar lugar a la. petición e iniciar o terminar el expediente

correspondiente u ordenar su inclusión en el próximo instrumento
normativo, programador o planificador en la fase de aprobación,

que sea competencia del Distrito.

b) Denegar expresamente la adopción del acuerdo de que se trate.

TITULO II

LA INICIATIVA CIUDADANA

Art.18.- La iniciativa ciudadana es aquella forma de participación por

la que los ciudadanos solicitan al Ayuntamiento que lleve a cabo una de¬

terminada actividad de competencia e interés público municipal, a cuyo

fin aportan medios económicos, bienes o derechos.

Art.19.- La aportación de los ciudadanos deberá significar, como mínimo,
el veinte por ciento del coste de la actividad que se solicite.

Art.20.- El Ayuntamiento, así como cada uno de los Distritos, deberán
«

destinar anualmente una partida a sufragar aquellas actividades que

se realicen por iniciativa ciudadana.

Art.21.1.- Corresponderá a la Comisión municipal permanente y al Con¬
sell de Distrito, en su caso, resolver sobre las iniciativas ciudadanas

que se planteen ante el Ayuntamiento o el Distrito, respectivamente.

2. La decisión será discreccional y atenderá principalmente el

interés público a que se dirigen y a las aportaciones que realicen

los ciudadanos

Art.22.1.- Cualquier persona o grupo de personas físicas o jurídicas
podrán plantear una iniciativa.
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2.-Recibida la iniciativa por el Ayuntamiento o el Distrito ,

se someterá a información pública por el término de un mes, a no ser que

por razones de urgencia fuese aconsejable un plazo menor.

3.- El Ayuntamiento o el Distrito deberán resolver en el

plazo de otro mes, a contar desde el día siguiente a que termine el

plazo de exposición pública.

TITULO III

LA CONSULTA CIUDADANA

Art.23.- Los Distritos podrán consultar la opinión de los ciudadanos

en materias de su competencia a través de la consulta ciudadana.

Art.24.- Corresponde al Alcalde dictar las normas procedimentales

para llevar a cabo las consultas ciudadanas, las cuales en todo caso

contemplarán:

a) El derecho de todo ciudadano censado en el Distrito correspon¬

diente a ser consultado.

b) El derecho a que la consulta exprese las posibles soluciones

alternativas con la máxima información escrita y gráfica posible.

Art.25.1.- Corresponde al Consell de Districte acordar la celebración

de consulta ciudadana sobre materias de su competencia.

2.- Tambiém podrá acordar la celebración de consulta ciudadana,

previa a la resolución de acuerdos interesados por Audiencia Pública,
Iniciativa ciudadana o Petición colectiva, en cuyo caso, no serán
de aplicación los plazos para resolver establecidos en los Titulos

que regulan las expresadas formas de participación.



TITULO IV

EL DERECHO DE PETICION

Art.26.- Para el ejercicio del Derecho de petición se estará a lo

dispuesto en las Leyes generales sobre la materia, con las particula¬

ridades que se establecen en los articulos siguientes:

Art.27.1.- El ejercicio del Derecho de Petición podrá ser individual
o colectivo.

2.-En el ejercicio del Derecho de Petición sobre materias que

sean competencia de los Distritos podrá solicitarse que tenga lugar

debate público previo a su resolución, en cuyo caso se estará a lo

dispuesto en las normas de este Reglamento que regulan la Audiencia

pública.

Art.28.- Toda petición cursada al Ayuntamiento deberá ser resuelta

en el plazo de tres meses.

TITULO V

PROCEDIMIENTO PARA PROPONER SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES A LA ADMINISTRA¬

CION MUNICIPAL.

En cada uno de lod Distritos existirá un libro de sugerencias,

en el que los ciudadanos podrán exponer y proponer lo que crean conve -

niente en orden a innovar o mejorar la prestación de los servicios mu¬

nicipales .



PROPOSTA DE NORMATIVA SOBRE SUBVENCIONS A ENTITATS

(Aprovada a la Comissió de Descentralització del 6.3.84).

Aquestes subvencions tenen per objecte :

1.1. Potenciar serveis d'interès per la col·lectivitat que complemen¬

tin els atribuïts a la competència local.

1.2. Promocionar l'associacionisme i donar suport als grups de ciu¬

tadans que inicien la seva tasca associativa, cercant en les
activitats una formació humana i el desenvolupament global de

la persona.

1.3. Propiciar la creació de noves formes de participació i incidèn¬
cia social.

Poden sol·licitar subvenció :

2.1. Les persones jurídiques acollides a la'legislació vigent en ma¬

tèria d'associacions i que no estiguin regides per lleis espe¬

cials .

2.2. Les persones físiques que promoguin activitats de les previstes

en les presents normes.

Les persones esmentades a l'apartat 2 podran sol·licitat subvenció

sempre que :

- Les activitats no tinguin finalitat lucrativa.
- Les activitats siguin organitzades amb objectius de participació
i de foment de la vida comunitària.

- Les activitats siguin obertes al públic en general, el que implica
una publicidad suficient.



Les subvencions seran destinades a

4.1. Programes anuals que recullin el plà d'activitats de les enti¬
tats esmentades a l'apartat 2.1.

4.2. Programes semestrals que recullin el plà d'activitats de les
entitats esmentades a l'apartat 4.1., que no hagin sol·licitat

subvenció per a programa anual d'activitats.

4.3. Programes de finançament de part de les despeses generals de
funcionament infraestructural de les entitats esmentades a l'a¬

partat 2.1.

4.4. Programes d'obres i equipaments per a les entitats esmentades
a l'apartat 2.1.

4.5. Programes d'activitats específiques.
Tindran prioritat els programes referits a algun dels aspectes se¬

güents :

5.1. Interès social de l'iniciativa.

5.2. Promoció associativa i interassociativa.

5.3. Estímul de la creativitat.

L'Ajuntament, per mitjà dels seus Consells de Districte facilitarà

els impressos de sol·licitud corresponents, els quals s'haurà de pre¬

sentar degudament complementats i acompanyats de la documentació

que s'hi indiqui.

La presentació de sol·licituds s'haurà de fer :

7.1. A través del Consell del Districte en que actui l'entitat.

7.2. A través de la Comissió de Descentralització i Participació
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de l'Ajuntament de Barcelona en el cas d'entitats amb àmbit ciu¬

tadà.

8. Els grups, centres, agrupaments o vocalies que formin part de movi¬

ments, associacions o coordinadors amb personalitat jurídica pròpia

hauran de tramitar a través d'aquestes sol·licituds per programes

anuals o semestrals i per activitats puntuals.

9. Els Districtes i la Comissió de Descentralització, respectivament

valoraran els diferents programes que hagin sigut presentats i eleva¬

ran les propostes de subvencions i denegacions als Consells de Dis¬

trictes per les sol·licituds esmentades a l'apartat 7.1. o als Vice-

Presidents de la Comissió de Descentralització per les esmentades

a l'apartat 7.2.

10. Les subvencions i ajudes s'atorgaran amb els criteris següents :

10.1.Per als programes d'activitats anuals i semestrals, es determi¬

naran uns mòduls econòmics, basats en el nombre d'usuaris de

l'entitat, activitats programades i índex socio-econòmic del ba¬

rri .

10.2.Per a les activitats específiques i extraordinàries es podrà

concedir un percentatge no superior al 50% del total pressupos¬

tat i aprovat, atenent el nombre de beneficiaris i els objectius

de l'activitat.

10.3.Es consideran els ajuts econòmics que la personal sol·licitant

rebi d'altres organismes.

10.4.Es prioritzarà la incidència dels programes en aquells barris

en que la infraestructura física i personal sigui més deficità¬

ria, i les activitats que investiguin noves formes de participa¬

ció i incidència social.

../...
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11. Les entitats sol·licitants queden obligades :

11.1. Comunicar les alteracions que modifiquen l'activitat o el

programa.

11.2. Admetre la verificació de les dades i de les activitats per

part de l'Ajuntament de Barcelona.

11.3. Posar en tots els fulls de difusió dels actes o activitats

la col.laboración de l'Ajuntament, presentant abans de la

cel.lebració de l'acte o iniciació de l'activitat còpies

d'aquests fulls en el districte.

12. No es lliurarà cap quantitat si anteriorment no s'ha presentat una

memòria justificativa de cada un dels actes o activitats realit¬
zats amb càrrec al lliurament anterior, en la que hi ha de cons¬

tar :

- Explicació de desenvolupament de l'acte.
- En el cas de tractar-se d'una activitat controlable mitjançant

inscripcions, nombre de participants, adjuntant documents acredi¬

tatius .

- Notes de premsa en cas de publicar-se.
- Balanç d'ingressos i despeses adjuntant, respectivament, fotocò¬

pies dels rebuts i factures corresponents.

13. L'Ajuntament de Barcelona podrà anul·lar totalment o parcialment

la subvenció atorgada quan la despesa no s'hagi produit en la forma

prevista en la concessió.

28 de febrer de 1984.



AJUNTAMENT DE BARCELONA

COMISSIÓ TÉCNICA

DE SEGURETAT URBANA

SOBRE ELS CONSELLS DE SEGURETAT URBANA EN ELS DISTRICTES

A) Els consells de Seguretat Urbana en els Districtes són
al igual que el Consell de Seguretat Urbana de Barceló

na, uns marcs de integració voluntària. La seva-crea¬

ció s'ha dejat a la lliure apreciació dels Districtes

que sentin la seva necessitat, així com la voluntat po

lítica d'inserir-se en una alternativa global d'acció
tendent a reduir la delinqüència i el sentiment d'inse

guretat.

Aquesta necessitat i aquesta voluntat política s'ha po

sat de manifest en la recent reunió de l'Àrea de Des¬

centralització i dels Regidors Presidents dels Consells

de Districte de Barcelona.

B) Es tracta doncs, d'una experiència innovadora, que po

dra anar desenvolupant-se i enriquint-se >a través de

tasques de:

1.- Informació i anàlisi concret que, per una banda
ha de referir-se tant a les zones, punts i fo¬
cus que puguin afavorir la delinqüència, com --

aquells en els que ja es detecti una situació
de delinqüència real o s'apreciïn condicions de

r

predelinqüència. Per altra banda, aquesta tas¬
ca de informació i anàlisi té que comprendre —

també els continguts i perfils del sentiment —

d'inseguretat que pugui reinar en el's barris, -

intentant captar la seva evolució.
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2.-

3.-

4.

r

A partir de l'anterior, els Consells de Segure^
tat Urbana en els Districtes tindrien que de—

senvolupar una funció incitadora de propostes
i alternatives en aquest àmbit, en l'ordre de

prevenció, de la dissuasió i represió , de la
rehabilitació i reinserció dels delinqüents i

de la reparació de les víctimes.

A l'hora de dur endavant aquestes propostes ,

els Consells de Seguretat Urbana en els Dis—
trictes, tenen que aprofunditzar en l'aplica¬
ció estricte dels principis de coordinació --

institucional i participació ciutadana que els
informen. L'alternativa de seguretat urbana
en els Districtes té que cercar ajut tant en

els diversos serveis, com en la collaboració
de la trama d'associacions ciutadanes exis—

tents.

Els Consells de Seguretat Urbana en els Dis¬
trictes podrán així mateix, elevar al Consell
de Seguretat Urbana de Barcelona, aquelles -

propostes d'àmbit més ampli, referides a pro

blemàtiques generals (preventives, de rehabi_
litació i coordinació policial) que afectin
a la Ciutat en el seu conjunt.

Pertanyen singularment als Consells de Segure_
tat Urbana en els Districtes tasques preventi

ves, aplicables en el seu àmbit d'actuació, i
que d'inmediat versaran sobre l'educació cív_i
ca de la població i sobre la lluita contra les

drogodependències, d'acord amb les orientacions

que es discuteixin i aprovin en la propera reu

nió del Consell de Seguretat Urbana de Barceló
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na; i., a mig termini, sobre aquells aspectes ur

banistics, socio-económics, associatius, de jo¬

ventut, etc., que puguin constituir un marc am¬

biental de la delinqüència.

C) Qualsevol reglamentació formal de l'estructura i fun

cionament dels Consells de Seguretat en el Districtes

resultaria precipitada.

L'estructura i funcionament d'aquests Consells té que

ser el més flexible possible. Es reuneixen sota l'au¬

toritat del President del Consell, assiptit pel Comi-
sari de Policia i l'Inspector de la Guardia Urbana, en

base al principi de coordinació i decidint cadascun -

segons les seves competencies. Conten amb la col·la¬
boració dels distints representants dels serveis admi

nistratius i, en cl seu dia, de l'Administració de -

Justícia. Per iniciativa d'aquest nucli, les diverses

associacions són convocades a prestar el seu concurs.

Barcelona, 16 juliol 1.984
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