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LA DEPURACIÓ DE FUNCIONARIS A
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. CAP A
UNA ADMINISTRACIÓ AL SERVEI DEL RÈGIM

El procés de depuració de funcionaris del conjunt de l’Administració de l’Estat fou una de les diverses i variades potes
del vast sistema repressiu franquista que començà a funcionar
a ple rendiment a la fi de la Guerra Civil. Detectar i destituir
els desafectes, així com verificar la lleialtat política i ideològica
de la totalitat del funcionariat que no va ser expulsat de l’Administració, fou el que animà els diversos tribunals depuradors
escampats arreu del país. L’objectiu final que perseguia la depuració de funcionaris era assolir l’absoluta fidelitat política dels
diversos escalafons funcionarials que haurien de configurar
una administració absolutament lleial i al servei del règim, un
braç executor obedient i acrític amb els seus designis polítics.
Amb tot, i més enllà de la vessant repressora, com veurem
en el cas de la corporació municipal barcelonina, la depuració
es mostra com un instrument essencial del règim franquista per
assolir altres objectius. Certament aquest treball pretén analitzar la mecànica depuradora i apropar-se a l’abast i l’extensió
de la depuració sobre una població de funcionaris municipals extraordinàriament nombrosa. De la mateixa manera, es
pretén també analitzar els resultats finals del procés i comparar-los amb els que s’han descrit en altres processos de depuració desenvolupats en les diverses administracions de l’Estat.
Ara bé, en paral·lel a la depuració i, a voltes, a cavall d’aquesta, veurem com el consistori municipal barceloní aprofità l’ocasió per implementar una política de personal orientada a assolir
uns objectius més profunds que la simple repressió dels desafectes. Es mostrarà que el procés de depuració fou aprofitat
7
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pel consistori per ajustar les plantilles de personal. És ben cert
que en la major part de les institucions de l’Estat, com en el
cas de l’Ajuntament de Barcelona, les plantilles havien estat
sobredimensionades per l’inveterat costum, a esquerra i dreta, de col·locar en les institucions públiques els partidaris dels
diversos partits que ocuparen les administracions de l’Estat.
Però també és cert que, sovint, l’aprimament de personal també
vingué forçat per les constriccions pressupostàries que seguiren
la finalització de la Guerra Civil. Amb el procés de depuració
en marxa sovint es feu de la necessitat, virtut.
Paradoxalment, la política d’aprimament de plantilles convisqué amb aquelles altres orientades a premiar tots aquells que
durant la Guerra Civil s’havien significat a favor del règim, ja
fos lluitant en els exèrcits del bàndol sollevat, ja fos en la rereguarda o en les quintes columnes de les zones republicanes.
També tots aquells que haguessin patit les conseqüències de
l’enfrontament armat, ja directament, com els mutilats o els
captius, ja indirectament, com les vídues o els orfes de militars
franquistes. Les polítiques franquistes orientades a reservar un
volum substancial, almenys del 80 %, de les places vacants a
l’Administració per a aquests col·lectius requerien l’actuació
prèvia dels tribunals depuradors.
Certament, la naturalesa d’aquests col·lectius mostra amb
claredat la preeminència en el règim franquista dels criteris
ideològics, per davant dels professionals, en la selecció del personal que hauria d’ocupar aquelles vacants. L’obsessió per
beneficiar el bàndol propi en detriment de l’eficiència de l’Administració fou una rèmora que s’arrossegà durant dècades en
el si de l’Administració espanyola. Com veurem, l’Administració municipal barcelonina emprarà a bastament aquest mecanisme, a voltes destinant-hi el 100 % de les places disponibles,
per farcir els buits deixats pel procés depurador.
En definitiva es pretén mostrar, a través de l’exemple barceloní, com la depuració fou un element imprescindible per
coadjuvar a la reconfiguració completa de l’Administració de
l’Estat. El seu desenvolupament, a banda de reprimir els contraris, permetrà enquadrar el conjunt del funcionariat, disci8
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plinar-lo fèrriament i subordinar-lo jeràrquicament. Aquest
procés tancaria per baix l’Administració, anàlogament a com
el règim la tancà per dalt amb la rigorosa selecció dels quadres polítics que serien disposats seguint una estricta cadena
jeràrquica d’autoritat al capdamunt de la qual es trobava el
dictador. Una estructura directiva en què cada dirigent polític
depenia estrictament de l’autoritat superior, i un cos de funcionaris perfectament depurat i enquadrat conformarien una
administració absolutament al servei del règim.
Analitzar el procés de depuració franquista a l’Ajuntament
de Barcelona presenta un especial interès per diversos motius.
En primer lloc, es tracta d’una institució amb un volum considerable de personal funcionari, fet que permet una anàlisi
quantitativa destacable. El procés de depuració expedientà
7.100 funcionaris, i n’encausà prop de 2.500, això és, els presentà càrrecs. Amb un volum d’aquestes característiques, si bé
la casuística pot ser il·limitada, les dades resultants tenen una
significació estadística alta. Fins on sabem, no s’ha realitzat
cap estudi d’aquesta magnitud en el nostre país.
En segon lloc, l’Ajuntament de Barcelona era, en aquell
moment, una de les institucions més importants de l’Estat
espanyol. Probablement, la segona institució més important
del país després del Govern de l’Estat. Aquesta importància
no només radicava en l’extraordinari volum de funcionaris de
què disposava, sinó també en el nombre i el nivell de competències de gestió pública assolides. El singular procés històric
patit per la ciutat de Barcelona, sacsejada per un fort procés
d’industrialització i la consegüent emergència i expansió de la
classe obrera, o la seva conversió en seu i punta de llança de
formacions polítiques regionalistes que aspiraven a quotes més
grans d’autogovern i de descentralització politicoadministrativa, són dos exemples que mostren com, en relativament poc
temps, Barcelona s’havia convertit, possiblement, en la més
complexa de totes les ciutats de l’Estat espanyol. L’Ajuntament de Barcelona era un fidel reflex d’aquesta complexitat i
la seva rellevància política permet poca comparació amb cap
altra institució municipal del país.
9
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Dues bones mostres de la rellevància que l’Ajuntament de
Barcelona tenia per al règim franquista les trobem en la singularitat amb què fou tractada la institució municipal de la
ciutat. En primer lloc, la gestora provisional que es feu càrrec
de l’Ajuntament de Barcelona des dels primers moments de
l’entrada de tropes franquistes a la Ciutat Comtal, fou l’única
de Catalunya (junt amb la que s’encarregaria de la Diputació
Provincial de Barcelona) decidida amb antelació a la conquesta franquista del Principat.
El grup de dirigents que hauria de gestionar l’Administració local franquista a Barcelona fou designant a Burgos pels
dos principals dirigents del règim franquista: Francisco Franco i Ramón Serrano Suñer. Escolliren com a alcalde per a
l’Ajuntament de Barcelona un destacat membre de la burgesia
catalana, Miquel Mateu, fill de Damià Mateu, amo de la Hispano-Suiza, amb extraordinàries credencials antirepublicanes:
fugit de Barcelona amb l’esclat de la Guerra Civil, nebot de Pla
i Daniel (arquebisbe primat de Toledo) i actiu col·laborador
a la Secretaria de Franco a Burgos des de l’inici de la Guerra
Civil. Una elecció aplaudida, també, pel pare Joan Tusquets
Terrats, jesuïta català, teòric inicial del concepte de contuberni judeomaçònic i preceptor de la filla del dictador, que sembla
que contribuí a impulsar aquesta elecció.1
En general, i en contrast, a la resta de Catalunya les comissions gestores de les entitats municipals s’anaven improvisant
a mesura que el front de guerra avançava i les poblacions catalanes anaven caient del bàndol franquista. Els comandaments
militars que prenien les poblacions seleccionaven, entre els
addictes més reconeguts de la zona, el grup de dirigents que,
provisionalment, es faria càrrec de l’Administració municipal
de la població.2 Barcelona és l’única població catalana que no
segueix aquest mètode de designació i, de fet, l’única de Catalunya la gestora municipal de la qual és designada per la més
alta instància del nou règim.
L’altre element singular que mostra la rellevància que la
corporació municipal barcelonina tenia per al règim franquista
fou l’especial configuració del tribunal que havia de dirigir el
10
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procés de depuració dels funcionaris municipals del consistori de Barcelona. En general, la depuració dels funcionaris
a les corporacions municipals catalanes fou duta a terme per
funcionaris municipals designats per l’alcalde entre els funcionaris de la mateixa institució que havia de ser depurada. A
Barcelona, en canvi, el tribunal de depuració fou seleccionat
i designat pel cap de l’Auditoria de la IV Regió Militar exclusivament amb membres del cos jurídic militar. Així, l’Ajuntament de Barcelona fou l’única corporació municipal catalana
que comptà amb un tribunal de depuració estrictament militar.
D’altra banda, la rellevància simbòlica de la ciutat de Barcelona i de la seva principal institució no és un fet menor: la
descarnada lluita de classes que patí la ciutat en diversos períodes històrics, l’ascens de la CNT-FAI com a poder determinant
durant la Guerra Civil i la consideració per part dels franquistes de Barcelona com a capital del separatisme li atorguen un
lloc preeminent en la història contemporània espanyola. No
sembla una coincidència que al frontispici de la Ley de 10 de
febrero de 1939 fijando las normas para la depuración de funcionarios públicos la conquesta de la ciutat de Barcelona aparegui
com a element justificatiu de la llei: «La liberación de nuevos
territorios, y especialmente la de Barcelona, ciudad que ha
sido sede del Comité rojo en estos últimos tiempos, plantea
con urgente apremio el problema de la depuración de los funcionarios públicos».3
En darrer lloc, analitzar la depuració de funcionaris a
l’Ajuntament de Barcelona té l’interès complementari que
aquesta s’inicia quan està a punt de finalitzar la Guerra Civil,
amb la victòria assegurada del bàndol franquista. El règim
franquista establí els criteris depuradors amb una llei ex professo que sistematitzava i fixava les diverses normatives decretades amb anterioritat. Ara bé, un cop assolida la victòria, el
nou règim no seria aliè a la necessitat de conciliar els interessos repressors, d’enquadrament i de promoció dels vencedors,
amb certs nivells d’eficiència en els serveis públics, sabedors que
part de la seva legitimitat, assegurada la victòria, passava per
un funcionament raonablement competent de l’aparell de l’Es11
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tat. El règim franquista havia de depurar l’Administració, però
no podia permetre’s buidar en excés els escalafons o quedar-se
sense un cert volum de personal amb experiència i tècnicament
ben preparat, exposant-se al risc de fer inviable la provisió de
serveis municipals. En aquest sentit es pretén observar i analitzar la intervenció del consistori en el procés de depuració, per
tal de comprovar si modula el procés en benefici dels seus interessos corporatius d’eficiència de l’Administració municipal.
El llibre s’articula en cinc capítols. El primer és una breu
aproximació a les bases doctrinals del règim franquista, als
principis ideològics que emmarquen el gir centralitzador i profundament jeràrquic que el nou règim donarà al conjunt de
l’Administració de l’Estat. Per completar aquest gir, la depuració de funcionaris serà l’instrument indispensable. Els tres
capítols centrals analitzen en profunditat el procés depurador
en si. El segon capítol analitza la legislació que es basteix per
dotar d’instruments legals i procedimentals els diversos tribunals depuradors, amb especial atenció a la legislació destinada
específicament a la depuració de les administracions locals. El
tercer capítol analitza la dinàmica depuradora, exposa en detall
el seu procediment tot mostrant, a través de múltiples exemples
extrets dels expedients depuradors, les seves diverses fases, així
com les principals línies d’acusació i defensa dels implicats. El
quart capítol recull una breu anàlisi quantitativa. Es pretén
mostrar les grans xifres que ens ha deixat el procés de depuració a l’Ajuntament de Barcelona, al mateix temps que es fa un
petit estudi comparatiu amb els resultats que s’han assolit en
altres recerques similars. Finalment, el darrer capítol, el més
extens de tots, mostra els efectes de la depuració de funcionaris en la institució municipal. Les conseqüències derivades
del procés depurador obligaran l’Administració municipal a
gestionar una manifesta mancança de personal i a maniobrar
per assegurar que el procés arribi a bon port sense lesionar en
excés els interessos de l’Administració, alhora que es referma el
compromís amb l’esperit i la lletra del procés depurador. També resseguirem els diversos processos a través dels quals el nou
consistori franquista reconfigurarà l’Administració municipal,
12
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afavorint addictes, protegint escalafons i redissenyant la seva
estructura organitzativa.
Notes
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