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Objectius: 
 
Aquesta assignatura vol oferir una perspectiva sobre els principals reptes de 
l’administració pública actual. Per aconseguir-ho es combinaran dos tipus de 
perspectives: 
 

- Aquella que, des de la teoria, ens ofereix el concepte d’administració pública 
deliberativa. Es posa l’èmfasi en les necessitats d’una administració capaç de 
treballar des de les relacions i la coordinació, enfront de les maneres més 
tradicionals de basar-se en l’especialització i la segmentació. 

 
- Aquella que, des de la pràctica, utilitza casos i experiències de 

l’administració de la Generalitat per a il·lustrar els avantatges i les dificultats 
que comporta aquesta administració pública relacional. 

 
Volem, per tant, que aquesta assignatura connecti la teoria amb la realitat i, més 
concretament, amb la realitat propera de l’administració autonòmica. 
 
Continguts: 
 

1. Els reptes de l’administració pública actual 
 

- Dels ajustos interns a l’adaptabilitat exterior 
- De la Nova Gestió Pública a l’Administració Deliberativa 
- El perquè, el què i el com de la deliberació 

 
2. Els tres eixos d’una administració deliberativa 

 
 Les relacions amb la ciutadania 

 
- La incorporació de la ciutadania en l’elaboració de les polítiques públiques 
- Protocols per fer efectiva la participació ciutadana 
- Els resultats: avaluació i rendiments 
- Anàlisis de casos 
 

 Les relacions amb altres unitats administratives 
 

- De la verticalitat a la horitzontalitat 
- De l’autoritat a la confiança 
- Diferents formes de gestionar la transversalitat 
- Anàlisis de casos 



 
 Les relacions amb altres institucions 
 

- La introducció de la governança i el repte del partenariat 
- Gestionar xarxes 
- Anàlisis de casos 
 
3. Les habilitats per la pràctica d’una administració deliberativa 

 
 Habilitats de lideratge 
 Els valors 
 Recursos humans 
 Transparència i bon govern 
 Comunicació  
 
 
Avaluació: 
 
Aquesta assignatura requereix la participació activa dels estudiants, als quals hauràn 
de preparar petits treballs (de respondre a preguntes, de buscar informació, etc.) 
que serviran per garantir-ne el seguiment. L’assistència, juntament amb aquests 
treballs, serviran per avaluar l’assignatura. 
 
 
 


