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Objectius del mòdul 
 

1. Incentivar i promoure en els i les estudiants un interès en l’aprenentatge dels elements 
configuradors de l’estructura i components dels sistemes organitzatius i de gestió de 
l’administració pública.  

2. Comprendre els principals models teòrics per analitzar els diferents components dels sistemes 
organitzatius de les administracions públiques. 

3. Conèixer la naturalesa i els mètodes aplicables a l’estudi de l’organització, els recursos humans i 
els sistemes de gestió de les organitzacions públiques.   

4. Generar en els i les estudiants un esperit crític d’anàlisi que li permeti valorar els diferents 
contexts polític-administratius tant nacionals com internacionals. 

5. Entendre les formes d'aplicabilitat d'aquests coneixements en l'anàlisi i abordatge de principals 
problemes de les administracions públiques.  

6. Assolir els coneixements i habilitats necessàries per aplicar aquests coneixements en sistemes 
organitzatius del sector públic. 

7. Coneixement dels conceptes bàsics en matèria d’organització i funció pública. 
 
 
Competències bàsiques a assolir 
 

1. Analitzar la configuració organitzativa de les administracions públiques amb un plantejament 
dinàmic. 

2. Analitzar els components dels sistemes organitzatius i les seves interrelacions en els processos 
de gestió. 

3. Plantejar línies d’assessorament per a la millora de la configuració estructural de les 
organitzacions públiques. 

4. Definir estratègies d’anàlisis dels contextos administratius en base al Dret. 
 
 
Competències específiques a assolir 
 

1. Desenvolupar habilitats de definició i implementació d’eines de gestió dels recursos humans a 
les administracions públiques i a les organitzacions vinculades. 

2. Plantejar línies d’assessorament en processos d’innovació i canvi en els sistemes de gestió de les 
organitzacions públiques. 

3. Analitzar sistemes de gestió reals mitjançant tècniques de simulació que estimulen l’orientació a 
la millora del funcionament organitzatiu.  

4. Desenvolupar habilitats en la gestió de la comunicació i dels sistemes d’informació tant interns 
com externs de les institucions públiques. 

5. Desenvolupar habilitats d’anàlisi jurídic des de la perspectiva del Dret Administratiu. 
 
 
Competències transversals a assolir 
 

1. Saber explicar els conceptes. En aquest sentit, es vol que l’alumne sigui capaç d’articular un 
discurs coherent que combini, al mateix temps, la memòria i la creativitat. 

2. Aprendre a identificar problemes i a definir propostes de millora coherents 
3. Saber desenvolupar argumentacions sòlides. 
4. Desenvolupar habilitats d’articulació d’informes i estudis analítics. 
5. Potenciar les competències de treball en equip 



 
Mètode d’aprenentatge 
 
L’aprenentatge es fonamenta en la revisió, qüestionament i construcció constant del coneixement teòric i 
pràctic. L’objectiu de l’aprenentatge és adquirir la capacitat de generar preguntes i de donar respostes –
sempre provisionals. Per a aconseguir-ho, es imprescindible que l’estudiant adopti un paper actiu en 
l’abordatge autònom de la informació, llegint i reflexionant per poder establir un diàleg informat i 
enriquidor amb el/la professor/a.  
 
En aquest mòdul, es requerirà aquest treball autònom previ, via lectura i elaboració de treballs breus, per a 
cada tema. Aquest treball es complementarà amb discussions en seminaris i amb la preparació i exposició 
de presentacions orals així com amb la realització d’estudis de cas i presentacions d’experiències reals 
que ajudin a una millor consolidació dels coneixements i de la capacitat de replantejar-se’ls. 
 
El temps de dedicació a l’aprenentatge s’estructura a partir de la combinació de la presencialitat de 
l’autonomia: 25 hores de treball de l’estudiant per crèdit ECTS (total de 250 hores), de les quals el 20% 
(50 hores) seran presencials, el 30 % (75 hores) seran no presencials i dirigides pel professor, i el 50% 
(125 hores) seran no presencials i de treball autònom de l’estudiant. 
 
L’aprenentatge presencial dirigit pel professor/a es basarà en la combinació de classes magistrals i de 
seminaris de discussió tant sobre els aspectes teòrics com per a l’aplicació d’aquests a casos pràctics, tant 
reals com simulats. L’aprenentatge no presencial dirigit pel professor/a es basarà en la tutorització puntual 
dels treballs breus i de la preparació de presentacions orals. 
 
  
 
Mètode d’avaluació 
 
L’avaluació serà continuada i es fonamentarà en la demostració de les competències assolides per 
l’estudiant en el decurs de les següents activitats i corresponents resultats:  

1. Elaboració de treballs breus al llarg del desenvolupament del temari (30% de la nota). 
2. Participació en les sessions de seminari i de discussió de casos (20% de la nota). 
3. Presentacions orals (10% de la nota). 
4. Examen individual (40 % de la nota).  

 
 
 
Calendari: Dimarts 9:00-14:00 
 
Tema 1. Carles Ramió, dies 8 i 15 de gener. 
Tema 2. Carles Ramió, dies 22 i 29 de gener. 
Tema 3. David Sancho, dies 5 i 12 de febrer. 
Tema 4. Miquel Salvador, dies 19 i 26 de febrer. 
Tema 5. Roser Martínez, dia 5 de març. 
Tema 6. Roser Martínez, dia 12 de març. 
 
 
 
 
Temari  
 
El temari consta de cinc temes que s’estructuren a partir dels principals continguts que es plantegen per a 
la seva presentació i discussió. El procés d’aprenentatge té per objectiu acabar cada tema havent adquirit 
els coneixements bàsics i així com els instruments operatius per abordar cadascun dels àmbits de 
l’organització, recursos humans i gestió que es plantegen. Aquest procés d’aprenentatge es deriva tant de 
les lectures que es recomanaran, com d’haver escoltat les exposicions dels i de les professors/es, d’haver 
debatut tots aquests continguts, i d’haver-los aplicat en estudis de cas. 
 
 
 



 
Tema 1. Anatomia de l’Administració Pública.  
Professor: Dr. Carles Ramió  
 
Temes d’anàlisi:  
 
Sessió 1 
 

• El mapa de les Administracions Públiques a Catalunya i a Espanya  
• Elements conceptuals de les estructures administratives  
• L’Administració General de l’Estat: estructures i empleats públics 

 
Sessió 2 
 

• L’Administració de les Comunitats Autònomes: estructures i empleats públics 
• L’Administració Local: estructures i empleats públics 
• Problemes i alternatives reals de millora de les Administracions públiques a Catalunya i Espanya 

 
 
Tema 2. Tècniques organitzatives. 
Professor: Dr. Carles Ramió  
 
Temes d’anàlisi:  
 
Sessió 1 
 

• Teoria de l’organització i Administració pública. 
• La dimensió sociotècnica, la dimensió político-cultural i la dimensió de control i millora d’una 

organització pública. 
• La gestió de l’organització informal, la gestió del conflicte intraorganitzatiu i la gestió de la 

cultura administrativa. Instruments de direcció i motivació d’empleats públics  
• El cicle de vida de les organitzacions públiques. 

 
Sessió 2 
 

• Tècniques de canvi organitzatiu. Tècniques d’Auditoria Operativa. 
• Tipus de canvi: productivisme, reenginyeria, reconversió i creatiu. Els MOEs (Models 

d’Organització Estratègica). 
• Les innovacions de la mà de la Nova Gestió Pública (continguts i crítica). 

 
 

Tema 3. Gestió estratègica de les organitzacions públiques. 
Professor: Dr. David Sancho  
 
Temes d’anàlisi:  
 
Sessió 1 
 

• L'estratègia organitzativa: definició d’objectius organitzatius i xarxes relacionals a les 
institucions públiques 

• Estructura: divisionalització, agencies i noves formules organitzatives 
 
Sessió 2 
 

• Procediments i l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació 
•  Modernització i canvi: estratègies de mercat, l’externalització, lideratge i canvi 
• El control de l’organització: el control de la qualitat de la prestació, el control i l’avaluació de 

l’impacte 
 



 
Tema 4. Funció de personal i gestió de recursos humans. 
Professor: Dr. Miquel Salvador  
 
Temes d’anàlisi:  
 
Sessió 1 
 

• El concepte de funció de personal a les organitzacions públiques 
• Gestió de personal i gestió de les persones 
• Una visió integrada de la funció de personal: política, gestió i administració de personal  

 
Sessió 2 
 

• Els àmbits o subsistemes de la funció de personal i les seves interconnexions: la planificació, els 
llocs de treball i la gestió per competències, el reclutament i la selecció, la mobilitat i la carrera 
administrativa, la formació i socialització, l’avaluació dels recursos humans a les 
administracions públiques 

• L’impacte de les TIC a la funció de personal: informació, comunicació i gestió agregada de 
processos  

• L’avaluació dels sistemes de gestió de recursos humans: metodologies i experiències  
 
 
Tema 5. Dret de la funció pública: Una visió estàtica: dret de l’organització i 
funció pública. 
Professor: Dr. Joan Amenos 
 
Temes d’anàlisi:  
 
Sessió 1 

 
• Dret i organització administrativa. Conceptes previs. La personalitt jurídica de l’administració. 

Els seus òrgans. 
• L’administració de l’estat. L’administració de les comunitats autònomes. L’administració local.  
• L’organització davant els reptes de la qualitat i de la bona administració. Les agències 

administratives. La noció d’administració independent. 
• La funció pública (1) 
• La funció pública(2). Qüestions recents. El problema de la corrupció pública moderna i la 

resposta institucional 
 
 
Tema 6. Dret de l’activitat administrativa: Una visió dinàmica: dret de l’activitat 
administrativa. 
Professor: Dr. Joan Amenos 
 
Temes d’anàlisi:  
 
Sessió 1 
 

• L’activitat de limitació de drets. En especial,  la planificació administrativa i els drets dels 
ciutadans. L’evolució de les autoritzacions. 

• El foment de les activitats d’interès general: la subvenció. El servei públic i la seva ràpida 
evolució. 
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