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Prerequisits

Administració i Polítiques Públiques

Objectius

1. Presentar els principals debats actuals en el món de la gestió pública (teories)

2. Analitzar les principals reformes en la gestió interna (lideratge, disseny organitzatiu,
gestió pressupostària, gestió de recursos humans, avaluació, qualitat)

3. Analitzar les estratègies per estimular la competència en el sector públic (creació
d'agències, contractes-programa, recurs al tercer sector, externalització, xecs,
privatització)

4. Analitzar les estratègies per millorar la col·laboració dins del sector públic i amb el seu
entorn (transparència administrativa, codi obert, gestió de xarxes, participació
ciutadana)

Competències

Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets
de l'esfera pràctica i professional.
Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i
professionals reals.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les
administracions públiques en el sistema polític.
Demostrar un bon nivell d'expressió oral en diferents registres.
Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i
supraestatal.
Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar
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rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i
avaluació de les polítiques públiques.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar críticament el procés de configuració de l'agenda pública.
Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets
de l'esfera pràctica i professional.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les
administracions públiques en el sistema polític.
Demostrar un bon nivell d'expressió oral en diferents registres.
Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i
supraestatal.
Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar
rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
Distingir les fases de la política pública: formulació, decisió, implementació i avaluació.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
Exposar i descriure de manera adequada els principals corrents teòrics de l'anàlisi de les polítiques
públiques: el cicle de la política; xarxes i actors; enfocaments institucionals; teoria de l'elecció racional.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Plantejar i exposar un estudi de cas d'una política pública concreta.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar apropiadament les aportacions de Lindblom, Wildavsky, Marsh i Rhodes, Lowi.
Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i
avaluació de les polítiques públiques.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.
Valorar críticament alguna de les polítiques públiques dutes a terme per una autoritat en l'estat de les
autonomies.

Continguts
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MÒDUL I: TENDÈNCIES ACTUALS EN LA GESTIÓ PÚBLICA

T1. Gestió pública

- "Administració" vs. "Gestió"

- Gestió pública vs. gestió privada

- Innovació en la gestió pública

Referències bibliogràfiques

Allison, G.T. "Public and private management: are they fundamentally alike in all unimportant respects?" a J.
M. Shafritz, A. Hyde, , Chicago, Dorsey Press, 1987.Classic of Public Administration

Moore, M. , Barcelona, Paidós, 1998Gestión estratégica y creación de valor en el sector público

Pollitt, Ch. . Berkshire, Open University Press, 2003The essential public manager

Rainey, H. I H. Chun, Y. "Public and Private Management Compared" a E. Ferlie, L. Lynn, Ch. Pollit, The
, 2005.Oxford Handbook of Public Management

Blanco, I., Boada, J., Brugué, Q. . Informe per a l'EscolaEls motors de la innovació a l'administració pública
d'Administració Pública de Catalunya, setembre de 2012.

T2. El model burocràtic d'administració pública

- Característiques de la organització burocràtica

- Virtuts i problemes del model burocràtic

- Un model a superar?

Referències bibliogràfiques

J.Q. Wilson, , . New York, Basic Books, HarperBureaucracy What government agencies do and why they do it
Collins. 1989

Mayntz, R., . Barcelona: Ariel. 1885.Sociología de la administración pública

H. Mintzberg. , Barcelona, Ariel, 1979.La estructuración de las organizaciones

Olsen, J. P., "Maybe it is the time to rediscover bureaucracy?," Journal of Public Administration Research and
Theory, 16(1), pp. 1-24. 2002.

T3. El camí cap a la "Nova Gestió Pública"

- Els precedents privats: el model de l'excel·lència

- Els derivats públics: la reinvenció del govern

- El model de la NGP i la seva expansió al món

- Crítiques a la NGP

Referències bibliogràfiques
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C. Hood "A Public Management for All Seasons?"  69: 3-19, 1991Public Administration

P. Dunleavy, C. Hood, "From Old Public Administration to New Public Management", Public Money and
, 14 (3) 1994.Management

M. Barzelay, , University of California Press, 1992.Breaking Through Bureaucracy

T. Peters, , Barcelona, Plaza yEn búsqueda de la excelencia: lecciones de las empresas mejor gestionadas
Janés, 1984

D. Osborne, T. Gaebler,  Barcelona, Paidós, 1994.La reinvención del gobierno,

Barzelay, M., Gallego, R. (Guest Editors) "From 'new institutionalism' to 'institutional processualism': Advancing
knowledge about Public Management Policy Change".Governance: an international journal of policy,

 Special edition. Vol. 19. Issue 4. October 2006.administration and institutions.

T4. La "gestió de xarxes" com a alternativa?

- De la NGP a l'Administració Deliberativa

- Mercats, jerarquies i xarxes

- "It's the mix that matters!"

Referències bibliogràfiques

DeLeon, "Public Management, Democracy, and Politics", a a E. Ferlie, L. Lynn, Ch. Pollit, The Oxford
, 2005.Handbook of Public Management

Brugué, Q. "Modernizar la Administración Pública: Burocracia, Nueva Gestión Pública y Administración
Deliberativa", , núm. 29, juliol de 2004.Revista del CLAD Reforma y Democracia

Denhardt i Denhardt. . New York: M.E. Sharpe. 2003.The New Public Service. Serving, not Steering

Pollit, C. (2003) "Joined-up Government: A Survey", , 1(1): 34-39.Political Studies Review

Rhodes, R. "From Marketization to Diplomacy 'It's the mix that matters", , 12:Public Policy and Administration
31-50. 1997.

MÒDUL II. LA GESTIÓ INTERNA DE LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES

T5. Liderar i dirigir les organitzacions públiques

- Liderar organitzacions públiques

- La gestió per a resultats

Referències bibliogràfiques

R. Heifetz, , Barcelona, Paidós, 1994.Liderazgo sin respuestas fáciles

Losada, C. "Liderar en l'àmbit públic" a F. Longo i T. Ysa (eds.) Els Escenaris de la Gestió Pública del Segle
. Barcelona: EAPC. 2007.XXI

Serra, A. "La gestió per a resultats en les organitzacions públiques" a F. Longo i T. Ysa (eds.) Els Escenaris
. Barcelona: EAPC. 2007.de la Gestió Pública del Segle XXI
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Talbot, C. "Performance Management" a E. Ferlie, L. Lynn, Ch. Pollit, The Oxford Handbook of Public
, 2005.Management

X.Ballart, L. Monterde, , Barcelona, EscolaIndicadors de rendiment en la gestió de la salut a Catalunya
Administració Pública de Catalunya, 2010

T6. La gestió formal de les organitzacions públiques

- Disseny organitzatiu

- Gestió de recursos humans

- Gestió pressupostària

Referències bibliogràfiques

Mintzberg, H. , Barcelona, Ariel, 1979.La estructuración de las organizaciones

Echevarría, K. "Els dilemes del disseny organitzatiu en la gestió pública", a a F. Longo i T. Ysa (eds.) Els
. Barcelona: EAPC. 2007.Escenaris de la Gestió Pública del Segle XXI

Longo, F. . Barcelona:Mérito y flexibilidad. La gestión de las personas en las organizaciones del sector público
Paidós. 2004.

López, G. (dir.) . La Caixa, Barcelona, 2003.Los nuevos instrumentos de la Gestión Pública

T7. Avaluació i control de la gestió

- Com mesurar l'èxit en el sector públic?

- Integració de la planificació i el control: els quadres de comandament

Referències bibliogràfiques:

Pollitt, Ch. . Berkshire, Open University Press, 2003The essential public manager

J. Más , E. Sulla, . Barcelona, Generalitat de Catalunya,Manual de Disseny de quadres de comandament
1998.

Varis autors, , Asociación Española de Contabilidad yIndicadores de gestión para las entidades públicas
Administración de Empresas, 1999.

T8. Cap a una concepció integral de la "gestió de la qualitat"

- El concepte de la qualitat en el sector públic. Qualitat micro, meso i macro

- La Gestió de la Qualitat Total

Referències bibliogràfiques

J. López-Camps, A. Gadea, S ,ervir al ciudadano, gestión de la calidad en la administración pública
IVAP-Gestión 2000, Gasteiz-Barcelona,1995

CAF, , Ministerio deAdministraciones Públicas, Madrid, 2003El marco común de evaluación

Ovretveit, J. "Public Service Quality Improvement" a E. Ferlie, L. Lynn, Ch. Pollit, The Oxford Handbook of
, 2005.Public Management
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Kirkpatrick i Martínez (1995) . London. Routledge.The politics of quality in the public sector

MÒDUL III. GESTIONAR LA COMPETÈNCIA EN EL SECTOR PÚBLIC

T9. La privatització de la gestió pública: un procés multidimensional

- Definició i operativització del terme "privatització"

- Criteris per a la privatització. Teoria de l'agència

Referències bibliogràfiques

Savas  New Jersey:Chatham House Publishers, 1987Privatization: The key to better government.

Donahue, J.D. . Barcelona, Paidós, 1991La decisión de privatizar

Gomà, R. Brugué , Q. "Algunas Matizaciones en Relación a la Privatización de Servicios Públicos", Cuadernos
, 8. 1996de Relaciones Laborales

T10. Agencialització i externalització

- Agencialització i contractes programa

- Externalització i recurs al tercer sector

Referències bibliogràfiques

Brugué, Q. i Gallego, R. "Els contractes programa a l'Administració Pública catalana", DDAA, Informe Pi i
. Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'EstudisSunyer sobre l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Autonòmics i Locals, 2003.

C. Ramió, M. Salvador y O.García, .Los determinantes y la gestión de la externalización en Cataluña
Barcelona, Fundació Pi i Sunyer, 2007

K. Walsh, Public Services and Market Mechanisms: Competition, contracting and Public Management.
London, Macmillan, 1995

G. López (dir.) . La Caixa, colección estudios económicos númLos nuevos instrumentos de la Gestión Pública
31, edición electrónica disponible en Internet,Barcelona, 2003

Smith, S.R. "NGOs and Contracting" a E. Ferlie, L. Lynn, Ch. Pollit, The Oxford Handbook of Public
, 2005.Management

MODUL IV. GESTIONAR LA COL·LABORACIÓ

T11. Transparència, 'bon govern' i administració en 'codi obert'

- Transparència administrativa i bon govern

- Administració en 'codi obert'

Referències bibliogràfiques

Departament de Justícia,  Barcelona, GeneralitatInforme sobre el bon govern i la transparència administrativa,
de Catalunya, 2005

Mayer-Shönberger, V. Lazer, D. Governance and Information Technology. From Electronic Government to
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. MIT Press.Information Government

T12. Gestió de xarxes

- Gestió col·laborativa i problemes complexos

- Gestió col·laborativa en entorns intergovernamentals

- La col·laboració entre ens públics i privats

Referències bibliogràfiques

Kikert, W. Hans-Klijn, E., Koppenjan, W. . Londres:Managing complex networks: strategies for the public sector
Sage, 1997.

Sullivan, H., Skelcher, Ch. . Londres: Sage, 2002.Working across boundaries: collaboration in public services

R. O'Leary y L.B. Binhham, . Washington DC: Georgetown University Press,The collaborative public manager
2009.

R. Agranoff, M.McGuire, . Washington,DC: Georgetown University Press,Collaborative Public Management
2003.

Q, Brugué, R. Canal, P.Payá "¿Inteligencia administrativa para abordar problemas malditos?", Paper IGOP,
2011

T13. Cap a una administració pública democràtica?

- Participació ciutadana en la gestió pública

- Cap a una administració pública democràtica?

Referències bibliogràfiques

Brugué, Q., Gallego,R. "A democratic public administration?", , 5(3), pp425-447.Public Management Review
2003.

Clarke, J., Newman, J., Smith, N., Viddler, E., Westmarland, L. Creating citizen-consumers. Changing Publics
. Londres: Sage, 2007.and Changing Public Services

Fung, A. . Princenton: Princenton University Press,Empowered participation. Reinventing Urban Democracy
2006.

Font, J., Blanco, I. . Barcelona: Diputació de Barcelona (col. Papers per a laPolis, la ciudad participativa
Participació Ciutadana). 2006.

MÒDUL V. DISCUSSIÓ D'EXPERIÈNCIES INNOVADORES EN LA GESTIÓ PÚBLICA

Presentació de treballs en grups de 3/4 persones

Discussió d'experiències innovadores en la gestió pública

- Pla estratègic d'un ens públic

- Sistema indicadors d'un ens públic
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- Aplicació d'un contracte programa

- Índex de transparència municipal

- Cartes de servei en un municipi

- Reingenyeria de processos en un ajuntament

- Redisseny organitzatiu i els seus efectes

- Quadres de comandament en una organització pública

- Mesura de la satisfacció per part dels usuaris

- Gestió d'un servei per una agència

- Gestió d'un servei social per una organització del tercer sector

- Gestió privada d'un servei públic (hospitals, centres esportius...)

- Gestió col·laborativa d'un servei o una política (consorcis, partenariats, joint-ventures...)

- Innovació en la gestió d'un equipament, servei, programa... municipal

- Deliberació/participació ciutadana entorn a la gestió d'un servei

- Creació d'un mecanisme de gestió interdepartamental (transversalitat)

- Altres (a discutir amb el professor)

Metodologia

Activitats dirigides:

- Classes magistrals: exposicions per part del professor/a amb recolzament de TIC i
debat en gran grup.

- Seminaris de lectures: exercici individual, debat en grup petit i posada en comú

- Debats d'actualitat: lectura de materials, debat orientat i conclusions

- Presentació de treballs: presentacions en grup i ronda de preguntes i valoracions

Activitats supervisades:

- Tutories de recolzament per a la realització dels treballs i de seguiment del curs

Activitats autònomes:

- Lectura de textos: exercici individual de lectura de textos

- Estudi: realització d'esquemes i resums

- Redacció de treballs: anàlisi d'una experiència innovadora en grup a partir d'una guia
per a laseva realització
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Avaluació:

- Examen final

- Controls de lectura

- Treball de curs

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 46 1,84 3, 4, 5, 7, 14, 15, 18, 24

Tipus: Supervisades

Tutoria 15 0,6 2, 8, 10, 13, 14, 17, 19, 25

Tipus: Autònomes

Lectura de textos, estudi, treballs en

grup

51,5 2,06 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,

25

Avaluació

AVALUACIÓ

L'avaluació d'aquesta assignatura es realitzarà a partir dels següents lliuraments per
part de l'estudiant:

Examen final: 60% de la nota. És condició necessària però no suficient aprovar
l'examen per aprovar l'assignatura.
Controls de lectura: 20% de la nota (2 controls amb un valor del 10% de la nota
cadascun d'ells).
Treball de curs: 20% de la nota (treball en grup de tres o quatre persones sobre un
dels temes que proposi el professor).

Consideracions importants:

Per aprovar un control de lectura, cal haver assistit al debat corresponent. Es
valorarà positivament l'assistència a tots els debats.

El fet de presentar-se a l'examen o haver-se presentat a dos controls de lectura, o
a un control de lectura i el treball de curs, eximeix l'estudiant de la qualificació de
"No Presentat".
L'examen serà al final del quadrimestre, el dia que fixi la Facultat i que es farà
públic amb antelació suficient.
Les dates dels controls de lectura s'especificaran en el marc de la programació de
l'assignatura (veure Campus Virtual)
Els estudiants que no haguessin superat l'examen tindran l'oportunitat d'acollir-se
a les activitats de compensació, és a dir, podran tornar a fer l'examen suspès el
dia que determini la Facultat, havent acabat el període lectiu del segon
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dia que determini la Facultat, havent acabat el període lectiu del segon
quadrimestre.
Els estudiants que, havent superat l'examen, no hagin assolit la nota mínima
global per superar l'assignatura, tindran l'oportunitat de tornar a fer un examen
sobre les lectures o a refer el treball (o els dos, si fos necessari) per tal d'apujar la
nota de manera que en el còmput final els quedi l'assignatura aprovada.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Examens 60% 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

Seminaris de lectures 20 % de la nota 15 0,6 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Treballs en grups de 3 20 % 15 0,6 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21
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 Washington DC: Georgetown University Press, 2010the world.
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vols.

Gestió pública   2012 - 2013

10


