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PROGRAMA

1. DESCRIPCIÓ I ORGANITZACIÓ
Aquesta assignatura té per objectiu principal la presentació de l’organització i
funcionament de les administracions públiques en el context del sistema polític.
S’adopta un enfoc politològic i de ciència de l’administració, diferent per tant del que se
sol adoptar en cursos de dret administratiu o d’economia del sector públic. El curs
s’inicia amb la presentació del sector públic en les societats democràtiques avançades i
del moment actual del sector públic. Com és habitual en els cursos de ciència de
l’administració, s’estudia les administracions públiques, la seva organització, recursos
humans, gestió pressupostària i la seva actuació a través de polítiques i serveis. S’adopta
inicialment una perspectiva teòrica general i comparada, per després explicar amb més
detall els casos espanyol i català. Es tracten conjuntament Govern central i Generalitat i
separadament, l’administració local.
Es tracta d’una assignatura introductòria, ja que s’ofereix de forma obligatòria a tots els
estudiants de la titulació de polítiques. Però, per la mateixa raó, també vol ser àmplia i
tocar una varietat de temes, ja que alguns dels alumnes no tindran cap més contacte amb
l’itinerari d’administració pública. El caràcter introductori i la voluntat d’exhaustivitat
es combinen per donar forma a un curs on es repassen els temes més rellevants per
l’estudi de l’administració pública que, si bé s’aborden sintèticament, concentren
l’atenció i l’esforç en aquells conceptes i idees més fonamentals.
El programa s’estructura en CONFERÈNCIES a càrrec del professor i SESSIONS DE
DISCUSSIÓ DE LECTURES I CASOS, que s’organitzen en grups reduïts.
Es fa un us intensiu del CAMPUS VIRTUAL.

2. MÒDULS

PRIMER MODUL: EVOLUCIÓ DEL SECTOR PÚBLIC
1. Sector públic i sector privat: el pes de l’administració en la societat.
2. Evolució de l’administració pública i de les seves funcions.
3. Polítiques de reforma de l’administració

SEGON MODUL: LES ESTRUCTURES DE GOVERN I LES ADMINISTRACIONS
1. Administració central de l’Estat i de Catalunya
a. Divisió i organització
b. Alts càrrecs i pesa de decisions
c. Administració perifèrica i funcional
2. Administració local i comarcal
3. Administració europea

TERCER MODUL: EL PERSONAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
1. Models de funció pública a Europa
2. El cicle de gestió dels Recursos Humans
3. La gestió de les persones

QUART MODUL: L’ACCIÓ DE LES ADMINISTRACIONS, LES POLÍTIQUES
PÚBLIQUES
1. Béns públics, béns privats, prestació i regulació
2. La formulació de les polítiques
3. La implementació de les polítiques

CINQUÈ MODUL: PRESSUPOST I CONTROL DE L’ADMINISTRACIÓ
1. Concepte de pressupost i reforma pressupostària
2. El control en la teoria de la organització i els controls sobre el sector públic
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4. REFERÈNCIES PER ESTRUCTURAR EL TREBALL DELS
ALUMNES
- Cada conferència podrà tenir associada una sessió en la que es treballaran els temes
presentats a partir de la lectura d’un text o de la discussió d’un cas. La relació de
materials, grups en els que participaran els alumnes i calendari es repartirà durant les
primeres sessions del curs.
- Només poden participar a les classes pràctiques els estudiants que hagin fet
prèviament el treball individual indicat per a aquella sessió.

- De forma aleatòria es faran controls d’assistència tant en classes teòriques com en
classes pràctiques.

5. COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR
Competència

Indicador específic de la competència

Comunicació oral i
escrita

Escriure correctament, adaptar-se a l’audiència en l’exposició
oral

Organització, gestió i
mobilització de
recursos

Identificar i analitzar l’estructura i el funcionament d’una
institució / organització
Establir estratègies de millora organitzativa en una institució
Aplicar tècniques bàsiques de planificació, gestió, pressupostació
Presa de decisions
Tenir habilitat per a prendre decisions en contextos d’incertesa
Ser capaç d’avaluar i preveure les conseqüències d’una decisió
--------------------------- ------------------------------------------------------------------------------Definició i resolució
Ser capaç de definir un problema, d’identificar els actors, els
de problemes
valors i els interessos en joc;
Ser capaç de recórrer a tècniques bàsiques de negociació
--------------------------- -----------------------------------------------------------------------------Intervenció en la
Proposar i plantejar estratègies per a acomplir objectius polítics
realitat política i social
--------------------------- -----------------------------------------------------------------------------Raonament crític
Argumentar des de diferents perspectives teòriques i ideològiques
--------------------------- ------------------------------------------------------------------------------Treball en equip
Poder treballar en equips

6. AVALUACIÓ
L’avaluació dels estudiants es farà en base a:

Components

Pes

Concepte

1.

10%

1) Assistència i participació a classe

2.

40%

2) Tres treballs de curs relacionats amb temes
discutits en els grups de discussió.
Els estudiants que presentin els treballs després de la
data prevista veuran reduïda la seva nota en un 30% els primers quinze dies – i en un 50% després.
Aquests terminis no es tindran en compte per la
convocatòria de setembre en que es podrà tornar a
presentar els treballs parcials.

3.

50%

3) Una prova final

