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Introducció 

El passat dijous 29 de maig va tenir lloc el primer taller del cicle “Participar per 

transformar. Com fer-ho?” L’objectiu d’aquesta primera sessió era donar a conèixer 

l’entramat administratiu i competencial pel qual el ciutadà s’ha de moure per fer 

efectiu el seu dret a participar en la cosa pública. Aina Tejero, la moderadora del taller, 

s’hi referí amb l’expressió “gàbia de ferro” del sociòleg Max Weber, metàfora de la 

situació que ens trobem molts de nosaltres quan ens relacionem amb les 

administracions públiques i no es compleixen les nostres expectatives per la seva 

complexitat i burocràcia. Quins és, doncs, l’entramat administratiu des del punt de 

vista dels menorquins? Quina administració és competent de què? 

Per aquest fet, l’estructura administrativa actual estat objecte de crítiques des de 

diversos sectors de la societat amb la voluntat de fer-la més racional, simple i àgil. 

Evidentment, les propostes per assolir aquest propòsit són diverses i apunten en 

diferents direccions, i només una d’aquestes és la que es vol proposar dur a terme 

l’actual equip de govern espanyol, l’anomenada reforma de les administracions local. 

Quines conseqüències tindrà? I serà realment útil per simplificar i agilitzar les 

administracions públiques?   

Donem respostes en la següent ressenya. 

 

Moure’ns pel món públic. Desfent-ne l’entrellat. 

L’exposició de Joan Florit s’articulà al voltant de dos conceptes que considera claus en 

la relació dels ciutadans amb les administracions:  

PROXIMITAT 

L’administració hauria de ser llunyana o pròxima? I els serveis? 

REPONSABILITAT 

Per acció o omissió? 

Per entrar en el debat dels conceptes, cal primer conèixer l’estructura administrativa 

dels menorquins.  



 Administració de l’estat, formada per:  

o Administració central (govern, ministeris)  

o Administració perifèrica  A Menorca tenim la delegació del govern (a 

plaça Miranda) i la seu d’altres ministeris, com el de defensa en el Plau 

del Governador, el de justícia en la recent inaugurada presó o el de 

sanitat a Llatzeret. 

o Administració exterior (ambaixades) 

 Administració autonòmica, en el nostre cas les Illes Balears.  

 Administració local 

o Consells Insulars 

o Ajuntaments, els quals poden exercir la seva competència: 

 De manera individual 

 De manera col·lectiva, compartint la competència a través de 

mancomunar serveis o de la creació de consorcis.  

Entre aquest entramat administratiu, Joan Florit apuntà dues qüestions a tenir en 

compte.  

Per una banda, en tots aquests nivell administratius hi ha un poder legislatiu i un 

executiu. El legislatiu és el representat en les cambres del Congrés, dels parlaments o 

dels plens que aproven les lleis, mentre que l’executiu és el govern encarregat 

d’executar les lleis i administrar la vida pública..  

Per altra banda, cada nivell administratiu té unes competències assignades per llei. Ara 

bé, les competències són movibles, és a dir, una administració pot passar la gestió 

d’una competència a una altra. Per això hi ha dos procediments: 

 Transferència quan una administració passa “en propietat” la gestió d’una 

competència a una altra administració. 

 Delegació quan una administració cedeix la gestió d’una competència, però es 

reserva el dret a recuperar-la. Per exemple, els ajuntaments tenen competència 

en disciplina urbanística, però la van delegar a un consorci en el qual hi 

participen els ajuntaments i el Consell Insular. Ara bé, qualsevol municipi pot 

tornar a recuperar la competència, com és el cas de l’Ajuntament de Ciutadella 

que va decidir sortir-se’n.  

Aquesta estructura administrativa fa que la relació entre elles sigui complexa. Ho 

exemplifica en casos concrets: 

 El PTI el proposa el CIM però l’aprova el Govern Balear. 

 La LOMCE envaeix competències autonòmiques, tal i com ha manifestat 

Catalunya. 



 El port de Ciutadella es va fer en aigües autonòmiques i exteriors (de l’estat), 

per una divisió establerta fins on arriba la jurisdicció de cada administració. 

 L’IVA és competència de l’estat, però les seves decisions efecte a altres 

administracions. Quan va pujar l’IVA cultural al 21%, les altres administracions 

van haver de fer mans i mànigues per apaivagar els seus efectes i donar 

continuïtat a l’activitat cultural.  

 Les carreteres són competència del CIM, però en el cas de les rotondes els 

polítics es justificaren que havien de fer aquesta obra pels diners destinats que 

hi havia del ministeri de Foment, si no els perdrien.  

 Les figures de protecció del territori de Xarxa Natura 2000, de la Unió Europea. 

A la llum d’aquest dibuix administratiu, torna als dos conceptes inicials:  

PROXIMITAT 

Joan Florit posà l’exemple d’un cas quan un batle va declinar executar unes mesures 

d’ordenació urbanística perquè la seva decisió hagués afectat a un veí que ell coneixia. 

La proximitat és un inconvenient perquè els polítics preguin les decisions oportunes en 

nom de l’interès general per la seva relació estreta amb els seus veïns? Per tant, 

convindria que fos llunyana? Ara bé, implicaria que els serveis també haurien de ser 

llunyans? Segons la seva opinió considerà que no, que els serveis podrien ser propers a 

través d’una administració més llunyana, però ho deixa per al debat. 

RESPONSABILITAT 

Amb la distribució confusa de les competències el polític s’excusa de la seva omissió en 

la intervenció sobre un determinat tema. Per exemple, l’actual equip de govern es va 

presentar a les eleccions assegurant la defensa dels interessos menorquins en el 

transport aeri però, una vegada en el govern, s’han excusat de la seva inacció 

justificant-se per la manca de competències pròpies.  

I un altre cas. El president del Consell Insular va ometre la seva responsabilitat per 

l’aprovació del TIL, quan ell és membre del parlament balear i va aprovar aquest 

decret.  

Per tant, la confusió en la distribució de les competències i dels poders executiu i 

legislatiu no han de suposar una justificació de la omissió del polítics en determinats 

temes. Com a servidors públics, són els responsables per defensar els interessos 

generals de la població que representen, així com els ciutadans tenen la responsabilitat 

d’exigir-los el compliment de les seves responsabilitats.  

 

 



La reforma de l’administració local 

La llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

Local, coneguda com a llei Montoro, reforma l’actual llei existent de les Bases del 

Règim Local. 

Quin és l’origen de la llei? La reforma de l’article 135 de la Constitució espanyola 

acordada entre el PP i el PSOE recentment per consagrar el principi d’estabilitat 

pressupostària. Per tant, amb la reforma les administracions locals s’han de sotmetre a 

aquest principi, i l’única manera d’aconseguir l’estabilitat pressupostària és a costa 

dels serveis. 

Per comprendre la magnitud de la qüestió, Mateu Martínez explica l’existència de tres 

tipus de serveis: 

 Els obligatoris assenyalats per les lleis. 

 Els delegats  

 Els impropis o voluntaris. És el cas de molts ajuntaments, que han assumit 

serveis impropis per la demanda que hi havia per part del poble i que 

l’administració competent no prestava. És el cas de les escoletes, les escoles de 

música, els serveis d’atenció a la dona o del foment de l’ocupació, entre 

d’altres.  

Posant un cas concret. Amb la reforma de Montoro, el servei d’escoletes passarà en 

mans del Govern Balear perquè són competències seves. Ara bé, aquesta llei preveu 

que aquestes competències es puguin delegar als ajuntaments, sempre i quan 

compleixin amb els criteris d’eficiència, d’igualtat de condicions, eliminar duplicitats, 

estabilitat pressupostària i control, entre d’altres. Per tant, si les condicions amb les 

quals es delega la competència han de ser les mateixes a tots els municipis, 

comportarà per si sol un empitjorament del servei perquè el rebrem en les condicions 

que el tenen a Mallorca i Eivissa, on la qualitat del model educatiu de 0 a 3 anys és 

inferior que Menorca (on és un model de referència). I, evidentment, sota els criteris 

d’estabilitat pressupostària, es tendirà a empobrir la qualitat del servei i a la 

privatització. També el criteri de duplicitat és un sense sentit, perquè hi ha 

competències que són transversals i no d’una sola administració.  

I són realment les administracions locals les culpables del dèficit públic? Doncs no, 

perquè el dèficit públic en relació al PIB es distribueix de la següent manera: 

 80% l’estat 

 11% les CCAA 

 4,2% les entitats locals 



Per tant, no aclarirà el problema de la racionalització de la despesa pública, objectiu 

amb la qual tothom hi està d’acord, però no d’aquesta manera.  

Les conseqüències d’aquesta reforma es veuran a llarg termini, i això dificulta que hi 

hagi una resposta ciutadana més contundent.  

 

 

 


