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La raó de ser de les
administracions publiques
• La estabilitat del sistema: davant dels canvis
polítics cíclics, garantia que el país segueix funcionant,
passi el que passi

• La continuïtat: com sabem si el sistema no es

desequilibrarà i tot s'anirà al no-res  Canvi  perill
potencial !

• La garantia d’equitat: si canviem alguna cosa,
com podem assegurar-nos que el sistema segueix sent
equitatiu?

“I cal recordar que no hi ha res més difícil
de realitzar, més perillós de controlar, i
d’èxit més dubtós que l’intentar introduir
un nou ordre de coses.
Perquè l’innovador té com a enemics a
tots els que es beneficiaven de l'ordre vell i
com a tebis defensors a tots aquells que es
beneficien del nou ordre."

El Princep
Niccolò Machiavelli (1469 - 1527)

Alguns exemples reals de
processos de canvi
• Ajuntament Barcelona
• Administració Suïssa
• Administració Líban
• Agència de Salut Pública de Catalunya

Ajuntament Barcelona (1986-1999)
Modernització – descentralització
tecnologia
•

•

•
•

L’he è ia f a uista: u a ad i ist a ió so e u o atitzada i total e t opa a, a
u a
estructura i una distribució de personal ineficient i amb uns criteris corporativistes i de clientela
e o eguts a la Ba elo a de l’èpo a
Diferents aspectes combinats:
– La separació entre funcions polítiques i executives
– La planificació a llarg termini
– La externalització de serveis
– La desconcentració funcional per la creació d'agències i organismes autònoms
– El control de gestió
– La inversió intensiva en sistemes de informació
– La gestió de qualitat i l’ate ció al ciutadà
– Las polítiques de formació del personal
En suma, adopció de la Nova Gestió Pública com a marc de referencia
“’ava çava e el o epte de funcionari polivalent, és a dir, treballadors municipals que podien
a edi a dife e ts tipus d’i fo a ió i pe ta t fe dife e ts tas ues

Administració Confederació Suïssa (1990-2000)
La Nova Gestió Pública
•
•

•
•
•
•
•
•

Una distribució clara de les responsabilitats entre el nivell estratègic (polític) i
operatiu (managerial a
o t a tes la a e t esta le ts desp és de
negociacions
Introducció de pressupostos globals per permetre mes flexibilitat al gestors de
recursos (humans, financers..)
Projectes de reorganització basats en la simplificació de les estructures i dels
processos de treball, inspirats dels procediments de qualitat exigits per llei
Transformació de la cultura administrativa, pe ea u a o ie ta ió al Client , el
lideratge, els costos i la eficiència, els valors , i és o eptes i po tats del ó
privat
Es perseguia un esperit d’e p esa estatal, reforçant la qualitat del lideratge a tots
els ivells de l’o ga itza ió  grans esforços en formació i desenvolupament del
personal
Elaboració i aprovació de un nou estatut dels funcionaris
I finalment, una orientació al resultat: prestacions (output) i impacte (outcome)
Dificultat per combinar la triple lògica: política / Administrativa / Tècnica

Administració Líban:
Simplificació dels procediments administratius
OMSAR: 2005-2015
• Un país en reconstrucció (20 anys de guerra)
• P oje te eu opeu fi a çat pe l’OCDE
• Alt nivell de corrupció / Relacions interns
culturalment jerarquitzades
• I po ta t i je ió de e u sos : ea ió de l’OM“AR,
equip de funcionaris experts
• Difi ultats pe i pla ta el a vi des de fo a
• Manca enfocament client (intern) i capacitat de
convèncer

L’o ga ització de la “P a Catalu
a:antecedents
a tecede
ts actual (2)
Catalunya:
i situació

El model (?) antic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fragmentat i dispers
pèrdua de lideratge i d’iniciativa
inèrcia conceptual i organitzativa
prestació de serveis burocratitzada
eficiència variable
poca continuïtat/integració amb la resta del sistema sanitari
iniquitats territorials en la prestació
baixa renovació, cohesió i coordinació tècnica
professionals amb adequació i motivació variable
visibilitat i descapitalització progressives
frustració dels usuaris (territori: ens locals i regionals)

 poca “cintura” organitzativa i de gestió
 vulnerabilitat davant les pressions polítiques

La reforma de la salut pública a Catalunya:
eixos principals
• La sepa ació de la fu cio s políti ues ...
 Planificació estratègica
 Autoritat sanitària
 Regulació/rectoria
 Coordinació interdepartamental i intersectorial
 Relacions institucionals i garantia
...de les fu cio s e ecutives :
 Planificació operativa
 Co p a se veis d’a ió o u ità ia
 Garantia/provisió de serveis
 Seguiment executiu i relació amb proveïdors
 Exe u ió de l’auto itat sa ità ia
+ Avaluació (estratègica/operativa/compra)
+ Comunicació (institucional/proveïdors/comunitària/etc.)

Depart.
Salut

ASPCAT

Visió del

Pla de Desenvolupament Organitzatiu

1

Formació
2

3

4

7 móduls
temàtics de
1 dia i mig

Gestió de projectes

Projectes
estratègics
Implantació al dia a dia
Aplicació
operativa
Acompanyament / Coaching
Capitalitzar
l’aprenentatge

EVOLUCIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
ADMINISTRACIÓ
CLÀSSICA
MISSIÓ

Fer acomplir les
lleis

ESTAT DEL
BENESTAR

ADMINISTRACIÓ
EMERGENT

Fer acomplir les
lleis
Garantir el
benestar dels
ciutadans

Fer acomplir les lleis
Garantir el benestar dels
ciutadans
Flexibilitat, obertura, coresponsabilitat

DESTINATARIS

Administrats

Administrats,
usuaris

Administrats, usuaris,
“clients”, “stakeholders”

ESTRUCTURA

Burocràtica

Burocràtica,
agències

Burocràtica, agències, xarxes
interadministratives
descentralitzades i amb el
sector privat

ROL DE
DIRECCIÓ

Cap jeràrquic

Gerencial

Liderat

En 2016: on ens trobem ?
LA TEMPESTA PERFECTA
FACTOR“ D’ENTORN
 REVI“IÓ DE L’E“TAT DEL BENE“TAR
 NOVES FORMES DE COL·LABORACIÓ AMB
EL SECTOR PRIVAT
 INCREMENT DE LES RELACIONS
INTERADMINISTRATIVES

FACTORS INTERNS
 IMPLEMENTACIÓ DE NOUS SISTEMES DE
PLANIFICACIÓ I DE CONTROL DE GESTIÓ
 NECESSITAT DE REVISAR LES POLÍTIQUES
DE RRHH
 GESTIÓ PER PROCESSOS

 L’ADMINI“TRACIÓ EN XARXA

 GESTIÓ PER PROJECTES

 IMPACTE DE LES TIC I LA GLOBALITZACIÓ

 TRANVERSALITAT

 AUGMENT DEL NIVELL D’EXIGÈNCIA DE
QUALITAT EN ELS SERVEIS PÚBLICS

 TENSIÓ ENTRE EFICIÈNCIA I QUALITAT

 NOVES FORMES DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
 DEUTE PÚBLIC

 LA CONVIVÈNCIA DE TRES LEGITIMITATS:
POLÍTICA, GERENCIAL I TÈCNICA

Avantprojecte de llei d’o de ació del Sistema de Direcció
Pública Professional de l’Ad i ist ació de la Generalitat de
Catalunya i del seu sector públic
a) Participar en la formulació i en l'execució de polítiques públiques i en el disseny i aplicació de la
normativa competència del mateix departament o de l'entitat corresponent.

b) Participar en la planificació estratègica i dur a terme la planificació operativa de les funcions que
tingui assignades.
c) Vetllar per l'assoliment dels objectius i resultats dels serveis que tinguin encomanats.
d) Coordinar les activitats i els recursos de l'àmbit d'actuació que tinguin assignat.
e) Gestionar les infraestructures i els recursos materials i tecnològics i dirigir i coordinar els equips
professionals propis de la unitat directiva o de l'entitat.
f) Actuar sota criteris d'eficiència i eficàcia en l'ús dels recursos econòmics i garantir la sostenibilitat
financera del seu àmbit d'actuació.
g) Desenvolupar polítiques d'innovació, millora de resultats i impuls de la qualitat institucional i
dels valors públics.
h) Totes aquells que constin en la corresponent descripció de lloc de treball, d’a o d amb el que
preveu l’a ti le 3, en el nomenament o contracte, d’a o d amb el que preveu l’a ti le 11.4

El proceso de cambio
• El cambio y la transición...

???

El proceso de cambio
• El cambio y la transición...
– ORDEN - CAOS - ORDEN

Orden inicial

Orden final
CAOS!!

TRES PROPOSTES PER LA GESTIÓ DE LA
FRONTERA
 NOU MODEL MENTAL: liderar és influir per crear espais
d’o d e e u siste a co ple

 CONCEPCIÓ D’INTERDEPENDÈNCIA: de l’o ga ig a a a al
xarxa
 LA GESTIÓ RELACIONAL: eina bàsica de lideratge
 RESPONSABILITAT DEL LIDERATGE: que els col·laboradors no
es sentin desorientats, descol·locats, perduts durant el
procés

... I Nosaltres ?

Gràcies !

