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Objectius: 
 
Aquest és un curs introductori a l'organització i funcionament de l'administració pública. 
L’objectiu és adquirir coneixements globals sobre l’administració que siguin útils per la posterior 
pràctica professional en el camp de la documentació. En les classes s'abordaran els conceptes 
i idees fonamentals relacionats a l’esfera de l’administració i del sistema polític. La part central 
del curs està dedicada a l'anàlisi de les estructures administratives de l'Estat i als principals 
elements de la gestió pública. Finalment, s’estudiarà el procés d’actuació de l’administració i 
l’anàlisi de polítiques publiques.  
 
Els curs constarà de classes teòriques on es desenvoluparan els aspectes fonamentals de 
l’assignatura. Algunes sessions es dedicaran a la discussió de casos pràctics i textos o al debat 
sobre qüestions d’interès per l’assignatura.  
 
Sistema de avaluació: 
 
Els i les alumnes hauran de presentar a classe un treball propi sobre un aspecte del temari; 
s’avaluarà la participació en classe i un examen final. 
 
 
BLOC I. INTRODUCCIÓ: INSTITUCIONS POLÍTIQUES I ADMINISTRACIÓ PUBLICA 
 
-Definició conceptual. Els conflictes socials i la seva regulació. 
-L’Estat i el poder polític. Les formes d’organització política de l’Estat. 
-Característiques bàsiques de l’Administració pública. Sistema polític i administració pública. 
-Les estructures de govern i les seves funcions. 
-L’Estat del Benestar i la seva reestructuració. 
-Els nous reptes: l’Estat entre la globalització i la descentralització.  
 
 
 
BLOC II. ANATOMIA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 
a) L'administració de l'estat i les autonomies 
b) L'administració local 
c) Organismes autònoms i empreses públiques 
d) Recursos humans i recursos financers 
e) Mecanismes de control interns i externs 
f) Sistemes d'informació i documentació  
g) La Unió Europea 
 
 



 
 
BLOC III. L'ACTUACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
-L’anàlisi de les polítiques públiques: 

a) Polítiques públiques: l’objecte d’estudi 
b) Problemes i agendes.  
c) Actors, negociació i recursos. Els enfocaments de xarxes. 
d) Escenaris decisionals i estils d’elaboració. 
e) Continguts de les polítiques. 
f) La implementació. Avaluació i control. 

 
 
 
Bibliografia de consulta 
 
 
- ALCÁNTARA, M. Y MARTÍNEZ, A. (eds.) (1997), Política y Gobierno en España, Valencia: Tirant 
lo Blanch. 
 
-BALLART, XAVIER Y CARLES RAMIÓ (2000) Ciencia de la administración, Valencia Tirant lo Blanch  
 
-BAENA DE ALCÁZAR, M. (1994), Curso de ciencia de la administración. Madrid: Tecnos. 
 
- BRUGUÉ, Q., GOMÀ, R. (1998)  Gobiernos locales y políticas públicas, Barcelona: Ariel. 
 
- DYE, T. R. (1992)  Understanding public policy, Englegood Cliffts, Prentice Hall. 
 
- FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, 20 Anys d'ajuntaments democràtics, Barcelona: FMC, 
1999. 
 
- LÓPEZ CASASNOVAS, G., GONZÁLEZ-PÁRAMO, J.M., Gestión Pública. Fundamentos, técnicas y 
caso,. Barcelona: Ariel, 1997. 
 
- MORATA, F. (1998), La Unión Europea. Procesos, actores y políticas.Barcelona:Ariel. 
 
- RAMIÓ, C. (1995) “Características de la Administración de las Comunidades Autónomas: la 
estructura administrativa” a Revista Vasca de Administración Pública, num. 42,. 
 
- SUBIRATS, J. (1989) Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración, Madrid : 
Instituto Nacional de Administración Pública. 
 
- SUBIRATS, J., GOMÀ, R. (eds.) (1998) Políticas Públicas en España. Contenidos, Redes de 
Actores y Niveles de Gobierno, Barcelona: Ariel. 
 
- VALLES, J.M. (2000) La ciencia política. Una Introducción. Barcelona: Ariel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


