
 
 
 
 
 
 

FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA 
 

LLICENCIATURA: CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ 
ASSIGNATURA: 25279 GESTIÓ PÚBLICA (7,5 crèdits) 
DURADA: Segon semestre  CURS:  Tercer 
CURS ACADÈMIC: 2005/2006 

 
Professors: Sílvia Godé i Ismael Blanco 
 
 
OBJECTIUS 
 
L’assignatura té com a objectiu oferir a l’alumne una visió general de les principals 
tendències de canvi i d’innovació que es produeixen, en les darreres dècades, en el camp 
de la gestió pública. No es tracta només de descriure-les i de comprendre’n el seu 
significat, sinó també d’estimular l’adopció d’un posicionament crític que permeti a 
l’alumne valorar les avantatges i els riscos d’aquests processos d’innovació, les seves 
contradiccions i potencials, així com els possibles escenaris de futur.  
 
TEMARI 
 
 

1. El concepte de gestió pública  
 
De l’administració pública a la gestió pública 
L’especificitat publica de la gestió 
Definició del concepte 

 
2. De l’administració pública tradicional a la nova gestió pública 

 
Característiques de l’Administració Pública Tradicional 
La crisi de l’ Administració Pública Tradicional 
Orígens  de la Nova Gestió Pública 
Característiques de la Nova Gestió Pública 
 

3. La vessant competitiva de la NGP  (El “macho management”) 
 
El debat sobre la privatització 
Definició i operativització del terme 
Alternatives privatitzadores 
 

4. La vessant de l’excel·lència de la NGP (El “soft management”) 
 

De la gestió d’estructures a la gestió d’intangibles 
La gestió de qualitat 
 



 
5. Les crítiques a la Nova Gestió Pública 
 

Les contradiccions del model 
La dimensió ideològica 
 

 
6. La gestió pública avui 

 
Escenaris de futur 
Trets actuals de la Gestió Pública. 
 
 
FUNCIONAMENT DEL CURS 
 
L’assignatura es desenvoluparà a partir de: 
 

• Sessions magistrals on s’impartiran els continguts bàsics  de l’assignatura 
• Sessions de discussió de casos 
• Seminaris de lectures 

 
 
AVALUACIÓ 
 
 
L’avaluació de l’assignatura es realitzarà a través de:  

• Examen final (70% de la nota) 
• Presentació dels treballs que es concretaran a l’inici del curs (30% de la nota) 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
A l’inici del curs, es determinaran les lectures obligatòries. Així mateix, s’oferirà un 
llistat de lectures complementàries per reforçar la comprensió dels diferents temes. 
 
 
 


	FUNCIONAMENT DEL CURS
	AVALUACIÓ
	BIBLIOGRAFIA

