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L'objectiu del curs és doble. D'una banda, reflexionar sobre les grans línies de canvi 
que s'estan produint actualment en els models d'intervenció pública a les societats 
postindustrials. D'altra banda, oferir l'instrumental conceptual necessari per a analitzar 
processos d'actuació pública concrets a escala micro. Ambdós aspectes s'inscriuen en 
un procés formatiu que enllaça directament amb l'assignatura de Ciència de 
l'Administració (de segon curs) i s'orienta cap a l'itinerari d'Administració i Polítiques 
Públiques (de segon cicle). 
 
 
BLOC I 
L'Anàlisi Macro de Polítiques: 
      
 ESTAT DE BENESTAR I POLITIQUES PUBLIQUES: 
 LA REESTRUCTURACIO PERMANENT                       
 
  
1. ESTAT I ADMINISTRACIO PUBLICA (1945-1980)
 

A. Les Bases de l'Estat de Benestar:  
      consens normatiu, fordisme, homogeneïtat i keynesianisme. 
B. Les Variants del Model Clàssic de Benestar: discussió de les diverses tipologies. 
C. L’Administració Pública Tradicional: la socioburocràcia d'arrel weberiana. 

 
 
2. ESTAT I ADMINISTRACIO PUBLICA (1980-2000)
 

A. La Crisi de l'Estat de Benestar Keynesià: context i impactes sobre les polítiques. 
B. El Procés de Reestructuració de l’Estat de Benestar: 

- el debat teòric i la praxi política: canvis en les polítiques, en la gestió 
      i en els nivells de govern  

   C.  Perspectives i Futurs Alternatius: nou context i innovacions polítiques recents 
 
 
 



 
 
 

Bibliografia bàsica: 
 
ADELANTADO, J (ED) (2000) Cambios en el estado de bienestar. Icària, Barcelona. 
 
OCHANDO, C (1999) El Estado del Bienestar. Ariel, Barcelona 
 
DIVERSOS AUTORS (1996) Dilemas del Estado de Bienestar. Fund Argentaria, 
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BLOC II 
L'Anàlisi Micro de Polítiques:                                  
 
 L'ELABORACIO DE POLITIQUES PUBLIQUES: EINES PER A L'ANALISI 
EMPIRICA         
              
3. L'INSTRUMENTAL D'ANALISI
 
   A.  El Model de Procés:  
   l'elaboració de polítiques públiques i les seves fases 
   B.  Les principals tipologies de polítiques públiques: 
         discussió dels criteris de classificació més rellevants 
    
 
4. PROBLEMES I AGENDES (la dimensió conceptual) 
 
   A.  La definició política dels problemes. 
         Definicions en conflicte  i comunitats epistèmiques     
   B.  L'Agenda Pública. Elements definitoris. Factors i models d'accés a l'Agenda 
 
 
5. ACTORS (la dimensió relacional I)
    
    A.   Dels enfocaments monocèntrics als pluralistes: el concepte de xarxa d'actors 
    B.   Tipologies i dimensions d'anàlisi de les xarxes d'actors:  
     estructura bàsica,  pautes de relació, recursos de poder, rols, arenes... 
 
 
6. NEGOCIACIO (la dimensió relacional II)
 
    A.  Els models decisionals clàssics: conceptes i límits 
    B.  Els processos de negociació estratègica de polítiques: anàlisi, valors i interacció 
  
 
    
 
 



 
 
 

 
 
7. CONTINGUTS (la dimensió substantiva)
 

A. El finançament i la regulació: poders públics, teixit associatiu, mercat i famílies 
 B.  Els continguts en l'eix dreta-esquerra: discussió dels principals indicadors 

 
 
8. IMPLEMENTACIO (la dimensió operativa)
  
    A.  Implementació i Ciència de l'Administració:  
          la implementació com a procés de gestió i organització 
    B.  Implementació i Teoria Política: governació multinivell i innovació democràtica 
 
 
9. AVALUACIO DE POLÍTIQUES 
   

A. L'Avaluació de polítiques en el pla teòric: 
      del model racional retrospectiu al model pluralista interactiu 

     B.  Els tipus d'avaluació i els instruments per avaluar  
 
 
 
10. SINTESI: ELEMENTS CLAU D'ANALISI DE POLITIQUES PUBLIQUES  
 

A. L'anàlisi macro: polítiques públiques, globalització i proximitat 
B. L'anàlisi micro:  marcs cognitius, repolitització i xarxes  
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 METODOLOGIA DEL CURS 
  
El curs es desenvoluparà per mitjà de tres tipus de sessions: 
 
-classes teòriques  
-classes pràctiques  
-tutories individuals i/o col.lectives sobre treballs en curs 
 
 
 SISTEMA D'AVALUACIO DEL CURS 
  
L'avaluació de l'assignatura constarà de tres elements: 
 
1) Presentació dels exercicis per escrit de resolució de casos pràctics  
2) Participació activa en les discussions de classe  
3) Realització d'un treball de recerca aplicada sobre una política o actuació pública 
     concreta (Es recomanable que es faci en grups de 2 o 3 persones)  
 
No hi haurà examen final de l'assignatura. Per tant totes aquelles persones 
matriculades que no puguin assistir a classe i/o creguin que no disposen del temps 
necessari per a realitzar el treball, cal que parlin amb els professors a l'inici del 
semestre, per tal de fixar mecanismes d'avaluació alternatius o complementaris. 
 
 
BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA (10 textos bàsics) 
  
Anàlisi Macro 
 
- AA.DD. (1999) La Democràcia dels Ciutadans Ed. 62, Barcelona 
- BRUGUÉ,Q GOMÀ R. (1998) Gobiernos locales y políticas públicas. Ariel, Barcelona 
- ESPING ANDERSEN, G. (1993) Los tres mundos del Estado del Bienestar.  
              Ed. Alfons el Magnànim, València.  
- GOMA, R SUBIRATS, J (1998) Políticas Públicas en España. Ariel 
- GOMA, R SUBIRATS, J (2001) Govern i polítiques públiques a Catalunya. UAB-UB 
 
Anàlisi Micro 

 
- AA.DD. (1991) Políticas Públicas y Organización Administrativa. 
   Documentación Administrativa n.224-225. 
- AGUILAR, L. (ed) (1993) Políticas Públicas (4 vols). Grupo Ed. MA. Porrua, Mèxic. 
- BRUGUE, Q. SUBIRATS, J (coord) (1996) Lecturas de Gestión Pública  MAP, Madrid 
- LINDBLOM, Ch. (1992) El Proceso de Elaboración de las Políticas Públicas.  
           MAP, Madrid 
- MENY, Y. THOENIG, JC (1992) Las Políticas Públicas. Ariel, BCN. 
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