Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

de
de
de
de
de

Cambrils
Sant Boi de llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Polinyà

Campus Barcelona · Pedralbes
Av. Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona
T. +34 932 806 162
F. +34 932 048 105
www.esade.edu
Campus Barcelona · Sant Cugat
Campus Madrid
Campus Buenos Aires

LES NOVES TECNOLOGIES I LA MODERNITZACIÓ DEL MÓN LOCAL

LES NOVES
TECNOLOGIES I LA
MODERNITZACIO
DEL MON LOCAL

LES NOVES
TECNOLOGIES I LA
MODERNITZACIO
DEL MON LOCAL
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

de
de
de
de
de

Cambrils
Sant Boi de llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Polinyà

Autors: Albert Serra, Angel Saz-Carranza, Eva Deumal i Beatriz Sanz.
Setembre 2010

Estudi elaborat per a:

Estudi de recerca.
Les noves tecnologies i la modernització al món local
Albert Serra, Angel Saz-Carranza, Eva Deumal, Beatriz Sanz

© 2010. Consorci Localret. C. Llacuna, 166, 9a pl., 08018 Barcelona.
www.localret.net
© 2010. Fundació ESADE. Av. de Pedralbes, 60-62, 08034, Barcelona
www.esade.edu
Per a correspondència als autors: angel.saz@esade.edu

índex
Pròleg
Introducció

8
9

FASE I
Sistemes d’informació per a la gestió per resultats
Els objectius i l’estructuració de la recerca
Situació de partida: l’estat de la recerca en matèria de
TIC, estructura organitzativa i creació de valor públic
Model conceptual
Escenaris de les TIC i les administracions locals
Preguntes d’investigació
Metodologia
L’Ajuntament de Polinyà:
la superació de barreres a la modernització tecnològica
Antecedents
• Característiques del municipi de Polinyà
• Estructura de l’Administració local
Gènesi i fases del projecte de millora permanent dels processos de gestió municipal
• El primer esforç de canvi entre el 2001 i el 2003
• El diagnòstic i la proposta de canvi de 2006, amb el suport de Localret
• El procés de canvi iniciat
Situació actual i elements per a la reflexió al voltant de les preguntes de la recerca
• Descripció breu de la situació dels projectes impulsats
• Les barreres afrontades pel procés de modernització
Conclusió
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat:
un referent de gestió del canvi integral amb el suport de les TIC	
Antecedents
• Característiques del municipi de Sant Feliu de Llobregat
• Estructura de l’Administració local
• Visió política: model de ciutat i reptes de futur
• Anàlisi del procés de canvi: factors clau d’èxit, palanques i obstacles
• Les claus del model de gestió del canvi impulsat a Sant Feliu de Llobregat
• Els puntals tecnològics i organitzatius del modelde transformació
de Sant Feliu de Llobregat

Principals conclusions i proposicions a partir del treball de camp	

52

La relació entre estructura organitzativa i adopció de les TIC
La relació entre les actituds dels gestors i la cultura de gestió i adopció de les TIC
La gestió del canvi i l’adopció de les TIC

53
54
55

FASE 1: Annexos
12

Annexos del Cas de Sant Feliu de Llobregat
Annexos - Cas Polinyà

60
62
67

13
16
19
21
22
23

24
25
25
25
28
28
29
30
35
35
38
40

41
42
42
42
43
45
46
46

FASE II
Sistemes d’informació per a la gestió per resultats
Introducció
Sistemes d’informació per a la gestió per resultats
El model
• Tres dimensions
• La diferència temporal
• El mesurament
• El sistema d’informació per a la GpR
• Gestió del canvi
Metodologia
• Producte de la recerca
• Selecció de casos i recollida i anàlisi de dades
L’Ajuntament de Cambrils:
creació d’eines de suport a la gestió economicopressupostària
Introducció: l’Ajuntament de Cambrils
• Característiques del municipi de Cambrils
• Estructura de l’Administració local
• Els sistemes informàtics de suport a la gestió a Cambrils
El Sistema d’Informació Executiu (EIS)
Antecedents
• FASE 1. 2006-2008: Desenvolupament dels EIS per a Recaptació i Intervenció
• FASE 2. 2009: Desenvolupament del quadre de comandament per Hisenda
Descripció del sistema, funcionalitats i prestacions
• Qui utilitza el sistema i com?
• Com s’alimenta el sistema?

74
75
75
76
76
78
79
80
80
82
82
82

83
84
84
84
85
87
88
88
92
96
97
98

• Beneficis i bondats del sistema
• Dificultats i mancances
Conclusions

99
100
102

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: el sistema informàtic
de planificació, informació i seguiment del Pla d’acció municipal	

103

Introducció: l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
• Característiques del municipi de Sant Boi de Llobregat
• Estructura de l’Administració local
• Evolució de la planificació, informació i seguiment dels plans municipals
El sistema informàtic de planificació, informació i seguiment: PlaGEP i SisPAM
• Dades generals del projecte
• Antecedents
• 2007-2009: Millores i evolució del sistema
El sistema
Qui utilitza el sistema i com?
• Nivell d’utilització del sistema per part dels usuaris
Com es treballa?
• Qui defineix la planificació? Com es defineixen els objectius?
• Qui i com es defineixen els indicadors?
• El sistema de ponderació
• Com s’alimenta el sistema?
• Com es vincula la planificació amb el pressupost?
Beneficis i bondats del sistema
Dificultats i mancances
Conclusions

104
104
104
106
107
107
107
108
112
118
118
120
120
120
122
123
124
125
127
129

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès:
una nova cultura de la gestió pública		
Introducció: l’Ajuntament de Sant Cugat
• Característiques del municipi de Sant Cugat del Vallès
• Estructura de l’Administració local
El PACTE de Sant Cugat: el Pla d’alineació i competitivitat estratègica
• Un model innovador de gestió pública
• Dades generals del projecte
• Descripció del sistema, funcionalitats i prestacions
• Qui l’utilitza i com?
• Com es vincula la planificació amb el pressupost?
• Beneficis i bondats del sistema
• Dificultats i mancances
Conclusions

131
132
132
134
134
134
135
142
147
149
151
153
155

Anàlisi i conclusions finals
Les dimensions i els objectius dels sistemes estudiats
Lideratge i tecnologia dels sistemes
• Beneficis i dificultats dels sistemes
La integració de les dimensions organitzatives
FASE 2: Annexos
Àmbits per explorar

156
157
157
158
159
162
165

Pròleg

Introducció

Joan Miquel Piqué
Director General de Localret

Angel Saz-Carranza
Professor de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE

L’aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació han provocat una
veritable revolució que afecta, directament o indirecta, al conjunt de la societat. Aquestes
noves eines han transformat la manera de comunicar-nos, de relacionar-nos, d’estudiar,
de treballar, de produir, de crear, d’innovar... I ho fan, i encara ho faran més, implicant un
nombre creixent de persones, ja siguin com a individus o com a col·lectius, a les empreses
i a les administracions públiques.

A l’ Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE portem més de 20 anys dedicats
a l’estudi dels governs i d’organitzacions del sector públic. Des de l’inici, el nostre compromís ha estat el de desenvolupar recerca i coneixement científic capaç de generar valor
afegit i fer possibles noves fórmules d’actuació en el sector públic.

La introducció de les TIC en tots els ordres de la vida quotidiana s’ha fet extensiva, com
no podia ser de cap altra manera, al funcionament de les corporacions locals. L’adopció de
les TIC per part dels governs de proximitat ha gestat un canvi organitzatiu i cultural. Els
ajuntaments estan sent capaços d’aprofitar aquesta transformació per millorar el seu funcionament intern i les seves relacions amb els ciutadans. A destacar, sens dubte, que aquesta
adopció de les TIC no està significant el canvi automàtic, la substitució, de la gestió del
paper per la gestió digital, sinó que s’estan revisant els processos administratius i de funcionament, per a fer-los més àgils, senzills i ràpids, guanyant en eficàcia i en transparència.
Els responsables dels governs locals encaminen la seva activitat al benefici social, a la
millora i el progrés del territori i dels ciutadans i ciutadanes que hi viuen, sense tenir com
a objectiu principal l’obtenció de beneficis econòmics com qualsevol empresa o negoci.
Aquest matís diferenciador entre la iniciativa pública i la iniciativa privada no eximeix als
càrrecs electes i als tècnics que regeixen els ens locals de l’obligació d’una gestió dels
recursos, humans i materials, tan o més exemplar que en l’àmbit privat. En aquest sentit, l’aplicació de les noves tecnologies en la gestió municipal permet la implementació
de sistemes d’informació que poden subministrar multituds de dades, pràcticament en
temps real i a l’instant, de qualsevol tràmit administratiu, servei o activitat que es desenvolupi. A més, les administracions públiques han de practicar la filosofia inherent a l’Open
Data, és a dir que les dades han de ser transparents i accessibles a tothom.

Davant la demanda de col·laboració de Localret, de generar un projecte d’investigació sobre la relació real entre les noves tecnologies i les estructures organitzatives dels governs
locals, des del punt de vista de la gestió per resultats (GpR), ens va resultar una bona
oportunitat per indagar en l’ús de les noves tecnologies i els canvis que se’n deriven en la
direcció i gestió dels govern més pròxims al ciutadà, els ajuntaments.
De tal manera, l’objectiu central d’aquesta col·laboració és el d’investigar l’impacte de les
TIC en les administracions públiques des del punt de vista del canvi organitzatiu, cultural
i productiu que generen. Més concretament, es pretén generar un marc de referència
conceptual; generar un diagnòstic sobre la incorporació de les TIC a les administracions
locals; i, elaborar una proposta d’actuació estratègica per potenciar la incorporació de les
TIC en aquest nivell d’administració.
L’estudi que es presenta a continuació ha estat fruit d’una exhaustiva recerca dividida en
dos grans fases. La primera focalitzada en l’avaluació de com el procés d’adopció de les noves tecnologies i la gestió del corresponent canvi organitzatiu i cultural. Més concretament,
de la primera fase s’ha derivat un marc de referència conceptual de la gestió del canvi en els
processos d’adopció de noves tecnologies a les administracions públiques locals. Aquestes
referències, han estat fruit d’una immersió i treball de camp en les estructures organitzatives de dos ajuntaments de dos municipis concrets, Sant Feliu de Llobregat i Polinyà.

Aquesta obtenció de dades en l’àmbit dels ens locals, fidedignes i pràcticament instantànies,
és una poderosa eina per facilitar tots els treballs d’anàlisi, seguiment de les actuacions, compliment dels terminis i dels pressupostos, aspectes indispensables perquè els responsables
tècnics i els càrrecs electes puguin decidir estratègies, modificar decisions sobre la marxa i, en
definitiva assegurar que la presa de decisions es faci sobre dades reals i no sobre intuïcions.

La segona fase analitza els casos de l’Ajuntament de Cambrils, el de Sant Boi de Llobregat i, en darrer lloc, el de Sant Cugat del Vallès, no es centra pas en el procés de canvi
sinó en el funcionament i la aportació de sistemes d’informació i la seva vinculació amb
la gestió per resultats. De tal manera, aquesta part s’ocupa d’analitzar l’aportació de les
TIC en la gestió dels ajuntaments. En particular, ens centrem en com les TIC faciliten la
integració de tres dimensions centrals de la gestió: pressupostos i finances; objectius polítics i resultats estratègics; i, en darrer lloc, la producció i les línies d’activitat concretes.

En un context com l’actual l’aplicació de les TIC en les administracions locals són un instrument imprescindible per a la millora de la productivitat i l’eficiència. I aquesta afirmació no
és una frase feta, sinó que gràcies, precisament a les noves tecnologies, aquestes millores
poden ser quantificades i valorades. En teniu una bona mostra en aquest estudi que ESADE
i Localret tenim la satisfacció de presentar-vos. å

Per tots els motius exposats, els animem a conèixer aquest estudi de recerca que a través de casos reals i palpables deixa entreveure la diversitat de conseqüències que se’n
deriven a l’àmbit polític, pressupostari i productiu, en funció d’un bon o mal ús de les TIC
i la importància que tenen les noves tecnologies per a complir l’objectiu de proximitat i
transparència envers el ciutadà. å
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Sistemes
d’informació
per a la gestió
per resultats

1. Ángel Ros Domingo (alcalde de Lleida i president de
la Comissió de Noves Tecnologies de la Federació
Espanyola de Municipis i
Províncies). “Las TIC como
generadoras de valor
en los ayuntamientos y
entidades locales”. A: Las
TIC en la Administración
local del futuro. Fundación
Telefónica; Editorial Ariel,
2008, p. 71. à

“Les tecnologies de la informació i la comunicació, en l’escenari
sobrevingut en 1979, van ser una eina essencial per possibilitar
la transformació de les entitats locals, especialment en el marc
organitzatiu. Efectivament, les tecnologies d’aquell moment,
basades en sistemes centralitzats i fortament jerarquitzats,
van servir de punt d’entrada i de palanca per als nous electes
en l’estratègia d’organització i renovació dels primers ajuntaments democràtics. A partir d’aquest moment, les tecnologies
i la seva aplicació van replicant la transformació organitzativa
de les entitats locals, alternant el model jeràrquic i centralitzat
cap a entorns de gestió més transparents, oberts i deslocalitzats, mitjançant la creació d’oficines d’atenció en els barris o
districtes, unitats tècniques especialitzades en l’atenció al ciutadà, etc., fins a arribar al model de gestió basat en la web, actualment dirigit cap a models de web social en l’entorn d’Internet 2.0. El trajecte recorregut ha estat, doncs, llarg i fructífer,
encara que no estigui resolt plenament, ja que queda encara
molta labor per fer.”1

Els objectius
i l’estructuració
de la recerca
L’evolució de les noves tecnologies durant les últimes dècades ha
significat un importantíssim avanç en la gestió de les organitzacions, i ha obrat substancials oportunitats de millora de l’Administració pública, en general, i més particularment de l’Administració
local, com demostra l’avanç d’una nova generació d’administracions “obertes”, més transparents i properes al ciutadà, i la creixent
informatització de processos. D’una banda, com analitza la recent
recerca conduïda per Ariel en col·laboració amb la Fundació Telefónica, les noves tecnologies tenen la capacitat de flexibilitzar i
millorar els processos de producció de béns i serveis. D’altra banda,
obren canals idonis per relacionar els poders públics amb la ciutadania. En aquest sentit, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han penetrat amb força en les nostres administracions,
incidint especialment en la qualitat dels serveis i possibilitant-ne
l’aparició de nous, millorant la informació, la relació i la participació
dels ciutadans i usuaris dels serveis públics i promovent una nova
eficàcia i eficiència de l’actuació administrativa, tant pel que fa a
l’organització com pel que fa als empleats públics.
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2. Idem, p. 72. à

D’altra banda, com analitza Ángel Ros Domingo:2

“Les TIC ens ofereixen una oportunitat d’or per revisar pro-

cessos, relacions administratives i organització, i adaptar-nos
i generar noves demandes. El marc ineludible en el qual es
mourà aquest escenari en els temps immediats, així com el
tempo de desenvolupament són marcats per la Llei per a l’accés electrònic dels ciutadans als serveis de les administracions públiques. Llei 11/2007, de 22 de juny. La nova llei ha de
consolidar jurídicament aquest escenari: una Administració
local més pròxima, més eficient i amb recursos. Amb la nova
norma, els ciutadans adquireixen el dret a relacionar-se amb
totes les administracions públiques per mitjans electrònics, i
aquestes estaran obligades a oferir aquests serveis. La Llei,
que haurà d’aplicar-se l’any 2009 en l’Administració general
i l’any 2010 en l’autonòmica i la local, reconeix i regula, per
tant, el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. En aquest sentit,
posa l’accent en el ciutadà, i no en l’Administració. El ciutadà
passa a ser el centre del sistema, i l’accés electrònic, no una
possibilitat, sinó un dret; implica simplificació administrativa,
reorganització interna i, en definitiva, simplificació de tràmits
i Administració en xarxa. El model de la e-Administració en un
entorn global ha de ser també global, amb gran transversalitat inter- i intraadministrativa.”

3. Ariel i Fundación
Telefónica. Las TIC en la
Administración local del
futuro. 2007, p. 32. à

Tot i així, el potencial de la incorporació de les TIC a la gestió pública local queda per explotar, ja que en molts casos els sistemes
normatius i organitzatius, juntament amb les estructures organitzatives i les cultures administratives, són incapaços d’assimilar-les
plenament. Com posa de manifest l’esmentada recerca:3

FASE 1 | Sistemes d’informació per a la gestió per resultats

Objectius

• Investigar les TIC en les administracions públiques locals des
del punt de vista del canvi organitzatiu, cultural i productiu
que generen.
• Generar un marc de referència conceptual.
• Realitzar un diagnòstic sobre la incorporació de les TIC a les
administracions locals.
• Realitzar una proposta d’actuació estratègica per a potenciar la
incorporació de les TIC a les administracions públiques.
• Realitzar casos de bones pràctiques d’incorporació de les TIC
en l’àmbit local.

Productes
de la recerca

• Proposta de model conceptual per realitzar la recerca i elaborar un diagnòstic sobre la incorporació de les TIC a les administracions locals.
• Selecció de casos per identificar bones pràctiques
d’incorporació de les TIC en l’àmbit local.
• Finalització del model conceptual, basant-se en els resultats del
diagnòstic i dels casos.
• Realitzar una proposta d’actuació estratègica amb la finalitat de potenciar la incorporació de les TIC a les administracions públiques.

“Una de les lliçons més clares que s’ha après (encara que

4. Idem à

també una de les més difícils de portar a terme) és que
existeix un conjunt d’elements que no necessàriament estan directament relacionats amb les pròpies iniciatives
engegades, però que tenen un impacte directe sobre els
resultats que finalment s’obtenen. Es tracta dels elements
culturals, organitzatius i normatius que afecten i són afectats per totes aquestes iniciatives.”4

El projecte de col·laboració iniciat entre Localret i l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE vol aprofundir precisament la
relació entre les tecnologies de la informació i la comunicació i les
estructures i cultures organitzatives, en el marc de la nova gestió
pública, fonamentada en la gestió per resultats.
Els objectius i els resultats esperats del projecte per al període
2008-2010, són els següents:
14
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Situació de partida:
l’estat de la recerca
en matèria de TIC,
estructura
organitzativa
i creació
de valor públic
à
5. Theresa Heintze i
Stuart Bretschneider.
“Information Technology and Restructuring in
Public Organizations: Does
Adoption of Information
Technology Affect
Organizational Structures,
Communications, and
Decision Making?”. Journal
of Public Administration
Research and Theory
[University of Syracuse],
vol. 10, núm. 4 (2000),
p. 801-830.
6. Idem. à

La relació entre l’estructura organitzativa i les tecnologies de la
informació ha estat objecte d’interès constant per als estudiosos
de les dinàmiques organitzatives i les noves tecnologies, particularment en el sector privat. En efecte, durant molt de temps, s’ha
argumentat sobre l’impacte que té l’adopció i l’ús de les noves tecnologies de la informació sobre l’estructura de les organitzacions,
encara que les conclusions de les recerques són molt diverses.5
Mentre que algunes recerques assenyalen a la creació d’organitzacions més planes i horitzontals gràcies a la introducció de les
TIC, atès el potencial d’aquestes per a reduir el nombre de gestors
intermedis al temps que s’incrementa el nombre de càrrecs decisoris gràcies a la millora dels canals de comunicació. Altres estudis de recerca intenten demostrar com les organitzacions planes i
horitzontals no són una conseqüència directa de la introducció de
l’ús de les TIC, sinó que la relació es produeix a la inversa.
Totes aquestes qüestions, com apunten Heintze i Brets-chneider,6
cobren especial importància en el moment que s’examina la relació
entre TIC i estructura organitzativa, des del punt de vista, també de
l’acompliment de les organitzacions i partint d’una òptica de gestió
pública per resultats, en què la institució pública s’entén com una
unitat generadora de valor públic, com queda de manifest a la figura
1 que il·lustra l’objecte de la present recerca.
Malauradament, la relació entre aquestes tres variables (TIC, estructura organitzativa i acompliment de les organitzacions / generació de valor públic) ha estat molt menys explorada, i quan
s’ha explorat, la majoria de recerques s’han centrat en el sector
privat, deixant de banda el sector públic, i més concretament el
sector públic a escala local. No obstant això, tal i com argumenten nombrosos experts del sector públic, aquest sector i les seves institucions i organitzacions resulten ser molt més intensives
en informació que les mateixes organitzacions del sector privat,

16
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Figura 1

TIC, estructura organitzativa i acompliment
de les organitzacions
cadena de generació
de valor públic
estructura | cultura
organitzativa

TICs

Quadre 1

La gestió per resultats (GpR) al sector públic
La gestió per resultats (GpR) és un marc conceptual, la funció del qual és la de facilitar a les
organitzacions públiques la direcció efectiva i integrada del seu procés de creació de valor públic,
a fi d’optimitzar-lo assegurant la màxima eficàcia, eficiència i efectivitat en el seu acompliment,
la consecució dels objectius de govern i la millora contínua de les institucions.
Es troba encara en un estat embrionari en l’Administració pública i existeix una gran diversitat
d’enfocaments i de models proposats per a la seva implementació, tenint en compte la
complexitat que reverteix el procés. Tres factors semblen especialment rellevants a l’hora
d’explicar aquesta complexitat:
1. En el sector públic, l’organització del procés de creació de valor públic està orientada al
canvi social i no a resultats de rendibilitat econòmica, la qual cosa dificulta la seva formalització i conceptualització.
2. L’organització i l’estructura del sector públic són complexes en alguns aspectes rellevants,
com són: el procés de presa de decisions, la construcció de consensos sobre el valor públic
que es pretén crear i la producció de béns i serveis. Aquest darrer aspecte és particularment intricat, ja que comporta generar des de seguretat per als ciutadans fins a infraestructura vial, passant per serveis d’educació i salut.
3. El mesurament de l’acompliment de les cúpules directives (polítics i gerents) encarregades de
gestionar un sistema és àrdua, ja que el resultat de la seva gestió, en gran mesura, és un producte col·lectiu i, conseqüentment, resulta difícil assignar mèrits o desmèrits individualment.
Font: Modelo abierto de Gestión para Resultados en el sector público. A. Serra en col·laboració amb
A. Saz-Carranza i V. Figueroa. BID y CLAD. Juliol 2007.
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7. Ariel i Fundación Telefónica. “Pròleg”. A: Las TIC
en la Administración local
del futuro. 2007, p. XIX. à

8. Adaptat de Heintze i
Bretschneider (2000). â
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les empreses. En paraules del president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP):7

seves ciutadanes i ciutadans, com la competitivitat de les seves
empreses. En aquest marc, les tecnologies de la informació i la
comunicació constitueixen un instrument d’especial transcendència per a la millora i modernització de les prestacions municipals. Tecnologies com són la banda ampla, el telèfon mòbil,
la TDT o la xarxa Wi-Fi, per esmentar-ne només algunes de les
més conegudes, són eines de millora de les condicions de vida
dels ciutadans i dels processos de negoci de les empreses.”

“En un moment de constant canvi tecnològic, i d’acord amb
la normativa comunitària, els governs locals han de facilitar les
relacions amb els seus ciutadans procurant que els processos
administratius siguin, sense perdre el seu rigor i les seves garanties, senzills, diàfans i pròxims a ells. L’Administració local,
per la seva proximitat, afronta el desafiament diari de promoure, dins el seu àmbit territorial, tant la qualitat de vida de les

Tanmateix, existeixen altres diferències substancials entre el sector públic i el sector privat que mereixen ser considerades quan
s’examina l’impacte de les TIC.

Quadre 2

Totes aquestes diferències fan que sigui pràcticament impossible
extrapolar els resultats de les recerques en matèria d’impacte de
les TIC en les estructures organitzatives i en l’acompliment de les
organitzacions, dutes a terme en l’àmbit de les organitzacions del
sector privat al sector públic. Dit amb altres paraules, és necessari desenvolupar un model analític propi per al sector públic que
tingui en compte les seves especificitats i els seus condicionants.

Elements diferenciadors del sector privat i el sector públic8
Sector públic
Motivacions

• Importància dels condicionaments polítics en la presa de
decisions.
Àmbit
• Major influència de l’entorn
institucional
polític.
• Horitzó temporal limitat, delimitat pels períodes electorals.
• Escrutini públic i exigència de
transparència i de rendició
de comptes.
Àmbit
• Organitzacions tradicionalorganitzatiu
ment jeràrquiques i verticals
(model clàssic ministerial)
amb àrees segmentades.
• Progressiva gerencialització
i professionalització de la
gestió.
• Amb introducció de polítiques públiques de segona i
tercera generació, introducció gradual de noves idees i
propostes per incrementar la
qualitat en el servei, la transparència i la transversalitat.
Àmbit
individual
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Sector privat
• Èmfasi en els outcomes i outputs
(acompliment).
• Major influència de l’entorn econòmic.
• Influència política generalment
delimitada a l’aspecte normatiu.
• Rendició de comptes centrada
en els shareholders i stakeholders
principals.
• Major llibertat per determinar l’estructura organitzativa.
• Èmfasi en la qualitat.

• Sistemes d’incentius (pro• Ús generalitzat de sistemes d’inmoció, remuneració i permacentius (promoció, remuneració i
nència), a partir d’una lògica
permanència partint de sistemes
d’objectius i de mesurament de
d’objectius i de mesurament de
resultats, encara embrionaris.
resultats).
• Major identificació dels gestors
amb l’organització.

La proposta de marc analític està integrada per tres components:
• El model conceptual per a iniciar la recerca.
• Les preguntes proposades per la recerca (pregunta clau i
subpreguntes).
• La metodologia proposada.

Model conceptual
9. Idem. à
à
10. Segons la qual l’acompliment de les organitzacions és el resultat de la
interrelació entre entorn,
estratègia i organització.
à
11. El model GpR esmentat
no separa entre la dimensió cultural i l’estructural.

Partint del model GpR presentat a dalt, adoptem el model que proposen Heintze i Bretschneider9 basat en la teoria de contingència,10
i que és específic per a l’estudi de la incorporació de les TIC a les
administracions públiques. Aquest model proposa quatre variables
interdependents d’interès per a la recerca. Aquestes variables són
equivalents a les tres que proposa el model GpR: valor públic assolit,
grau d’adopció de les TIC, cultura organitzativa i estructura organitzativa.11 També incorpora un conjunt de variables independents, entre
les quals destaquen: entorn extern (en les seves diverses dimensions:
entorn institucional, entorn polític i sistemes de presa de decisions,
selecció de proveïdor de TIC, etc.); àmbit d’actuació; objectius de les
TIC i coneixement i familiaritat amb les TIC.
A més, podem suposar que l’adopció de les TIC també dependrà
del procés d’incorporació en si mateix. És a dir, la gestió del can-
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Figura 2

Model conceptual de Heintze i Bretschneider (2000)12
àmbit d’actuació

vi jugarà un paper important. La figura següent presenta el nostre
model, més senzill, i redefinit en funció del focus de la recerca (la
relació estructura i cultura amb adopció de TIC), que incorpora la
dimensió de la gestió del canvi.

estructura
org.

objectius tics
adopció
tics
entorn
institucional
entorn
polític
entorn
mercat

cultura de gestió

Escenaris de les TIC
i les administracions
locals
En relació amb les variables independents àmbit d’actuació i objectius de les TIC, partint dels resultats d’una sessió de discussió
de grup organitzada a la seu de Localret amb una selecció d’experts en TIC al món local i l’equip investigador el passat dia 29
d’abril, proposem la subdivisió següent.
En relació amb els objectius d’introducció de les TIC, i d’acord amb
les conclusions de la sessió de reflexió abans esmentada, sembla
que hi hagi tres grans grups d’objectius per a la introducció i l’ús
de les TIC en l’Administració pública local. Es tracta, no obstant
això, d’objectius que es superposen:

valor
públic

coneixement
tics

ß
12. Model desenvolupat a
partir del model de Heintze
i Bretschneider (2000).

Figura 3

ESQUEMA SIMPLIFICAT DE LA RECERCA EN FUNCIÓ
estructura
org.

• Tecnificació de la burocràcia a través de les TIC (incorporació inicial)
• Incorporació de qualitat en el procés (millora de productes existents) Ex. Centralització de dades; millores en el procés productiu, introducció de quadres de comandament, etc.
• Innovació: Introducció de millores en la cadena de valor (introducció de nous productes) Ex. A través de la coproducció de
serveis amb els ciutadans i la responsabilització.
En relació amb els àmbits, se n’identifiquen quatre fonamentalment:

cultura
de gestió
coneixement tics

adopció tics

• Planificació i gestió estratègica. Administració electrònica (àmbits polític, estratègic i operatiu).
• Administració, gestió, producció i prestació de serveis públics locals.
• Comunicació i participació ciutadana.
• Informació (com a àmbit transversal).
A partir de l’encreuament d’aquestes dues variables, podem identificar com a focus d’especial interès els sis escenaris següents,
que constitueixen casos potencials per a l’estudi.

procès de canvi
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Administració
electrònica

Serveis públics

• Informatització de serveis
de planificació i administració. Introducció del
quadre de comandament.

• Procés de producció
de servei social (com a
exemple d’un servei, poc
estandarditzable, coproduït amb l’usuari).

Comunicació
i participació ciutadana

Metodologia

• Participació i concertació
ciutadanes.
• Comunicació.

• Procés de producció de servei altament normativitzat.
Informació
• Gestió de la informació de base / informació territorial.

Preguntes
d’investigació
Dues preguntes clau de la recerca estan relacionades amb estructura i cultura:
• Quina és la relació entre l’estructura organitzativa i la incorporació de les TIC en les administracions locals?
• Quina és la relació entre la cultura organitzativa i la incorporació
de les TIC en les administracions locals?
També incloem una darrera pregunta de recerca entorn de la
gestió del canvi:
• Quina és la relació entre procés d’incorporació de les TIC (procés de canvi) i la seva efectiva incorporació?
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à
13. En un futur, no es
descarta recórrer a eines
disponibles d’anàlisi quantitativa per capturar informació i identificar buits
de continuïtat per a un
seguiment del procés de
camí organitzatiu vinculat
a la implantació de les TIC.
Es vol aprofitar al màxim
l’esforç de documentació
que du a terme Localret,
en especial via l’enquesta
anual i el Banc d’Innovació
Local (BIL), que inclou
bones pràctiques, recursos
i una base d’empreses proveïdores en aquest àmbit.

La metodologia utilitzada per a la recerca és fonamentalment
qualitativa, a partir de l’elaboració de casos i reunions de grup
amb experts.13 Els casos s’han centrat en el procés de canvi que
implica la introducció de les TIC amb l’objectiu de donar resposta
a les preguntes de recerca.
S’han seleccionat els casos en funció de la tipologia d’objectius i
àmbits de les TIC. Els dos casos seleccionats són iniciatives d’incorporació de les TIC en l’àmbit de l’Administració electrònica.
Això fa que es controli per aquestes variables deixant-la constant
en l’anàlisi comparativa dels dos casos.
Finalment, a l’hora de fer la selecció de les experiències, es va distingir dos tipus d’ajuntaments segons l’avanç del procés:
• Els ajuntaments que han implementat el procés integralment i
que poden servir per modelitzar el procés en la seva globalitat
(modelització de casos d’èxit).
• Els ajuntaments que estan començant la implementació del procés i que poden servir per analitzar el procés de canvi (modelització del procés, particularment els comportaments de canvi).
Sobre aquest segon grup d’ajuntaments existeix una bona base
d’informació a partir de l’experiència de les assessories realitzades per Localret (disset ajuntaments en l’actualitat).
D’acord amb l’intercanvi entre l’equip investigador i Localret (reunió
del 27 octubre 2008), es va decidir començar l’anàlisi amb les
experiències de Polinyà (integrat al grup d’ajuntaments beneficiaris
del servei d’assessoria ofert per Localet) i Sant Feliu (que integra
el grup d’ajuntaments referents), centrar-la al primer bloc relatiu
a l’Administració electrònica i establir comparacions entre els dos
processos. El fet que ambdós tinguin graus diferents d’adopció de
les TIC ens permetrà identificar factors clau d’èxit. å
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L’Ajuntament
de Polinyà:
la superació de
barreres a la
modernització
tecnològica
Millora de processos,
i sistemes d’informació
corporatius i d’atenció
al ciutadà14

Antecedents
Característiques del municipi de Polinyà
Al segle xx, ben entrats els anys seixanta, Polinyà, un municipi
tradicionalment agrícola, va començar a transformar-se amb la
implantació de les primeres indústries (Inerga, Hempel, Tofoga,
Brabantia, entre d’altres) fins a esdevenir el que és actualment,
una vila residencial, amb una rellevant instal·lació d’indústries, en
diferents polígons, que generen una gran activitat econòmica i
una gran oferta de llocs de treball, que ocupen bàsicament persones no residents (aproximadament, el 85 %).
La transformació industrial que el municipi ha experimentat
queda palesa en el ràpid creixement poblacional que l’acompanya, fruit de fenòmens com ara un saldo migratori alt, una taxa
de fecunditat alta i una mortalitat baixa, entre d’altres. Avui, Polinyà és un municipi jove, amb el 45 % de la població menor de
30 anys i en què les persones més grans de 60 anys representen
l’11 % del total de la població.

ß
14. L’equip redactor vol
agrair l’interès i la col·
laboració de l’equip de
l’Ajuntament de Polinyà
i, molt particularment,
de la Conxita Sánchez,
per la seva disponibilitat
i les seves aportacions,
indispensables per a la
redacció d’aquest cas.

Estructura de l’Administració local
L’Ajuntament de Polinyà s’estructura en les quatre àrees següents:
L’Àrea de Presidència i Secretaria - Intervenció té com a àmbits
d’actuació la coordinació interna entre les àrees, la participació
ciutadana, la comunicació i la imatge corporativa, les relacions institucionals i la gestió de programes estratègics. També engloba
l’assessoria jurídica i la secretaria en general.
L’Àrea de Serveis Generals agrupa diferents serveis interns, i és
responsable de la informació general i l’atenció a la ciutadania,
el registre de documents (com ara instàncies o sol·licituds), el
padró municipal, els serveis econòmics de tresoreria i comptabilitat, les compres i contractacions, els recursos humans (la gestió
del personal, la formació i la selecció) o els serveis informàtics.
Gestiona: les qüestions referents a la gestió tributària (directament o bé a través de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona), el servei d’arxiu, i la millora de la gestió
interna i atenció al ciutadà.
L’Àrea d’Atenció a les Persones està formada per les regidories i els
serveis que tenen com a objectiu principal atendre les necessitats
individuals de les persones.
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Inclou les regidories següents:
• Regidoria de Cultura. S’encarrega de la dinamització cultural i les
festes, les programacions culturals de teatre i de música, el servei de
català, la gestió dels equipaments culturals (centre cívic, biblioteca),
el patrimoni cultural i el suport a les entitats culturals.
• Regidoria d’Educació. S’encarrega de la dinamització de les activitats i els programes educatius: activitats complementàries per
als centres educatius, activitats extraescolars, programa de formació de persones adultes, escola bressol municipal, manteniment de centres educatius.
• Regidoria de Benestar Social. S’encarrega de la promoció social,
la prevenció de situacions de risc social, i programes específics
d’ajuts individuals, d’infància, d’adolescència i de gent gran. I en
gestiona els equipaments (Casal de la Gent Gran i aula de tarda).
• Regidoria d’Esports. Realitza els programes d’esport per a tothom i activitats de promoció esportiva, i dóna suport a entitats
esportives. Gestiona el complex esportiu, la piscina d’estiu, el
camp de futbol municipal i les pistes de petanca.
• Regidoria de Joventut. Du a terme programes de lleure infantil i
juvenil, gestiona el casal de joves i el servei d’informació juvenil,
i fa campanyes divulgatives i de suport a entitats juvenils.
• Regidoria de Salut Pública i Consum. S’encarrega de la salut alimentària, els animals de companyia, el control higienicosanitari, els equipaments municipals i la via pública, i fa campanyes
d’educació per a la salut, d’informació i assessorament de problemàtiques derivades de consum.
• Regidoria de Solidaritat. Du a terme accions de suport a municipis
i/o països que estan en greus situacions econòmiques, amb manca
d’infraestructures, amb dificultats d’educació... Destina el 0,7 % del
pressupost municipal a projectes internacionals solidaris.
• Regidoria de la Dona. Organitza i dóna suport a accions que ajudin a la promoció de la dona i la seva incorporació a la societat
en situació d’igualtat.
• Regidoria de Promoció Econòmica. S’encarrega de la promoció de l’ocupació, la formació ocupacional, el suport a la creació d’empreses, l’assessorament a les empreses, la realització
de programes d’àmbit comarcal, la gestió del servei del Punt
d’orientació laboral (POL). Participa en el Pacte territorial i en el
Consorci per a l’Ocupació.
L’Àrea de Territori constitueix aquella part de l’organització de
l’Ajuntament que té com a objectius fonamentals impulsar i gestionar el desenvolupament urbanístic i el creixement urbà amb criteris
de sostenibilitat. També s’ocupa de supervisar i controlar l’activitat
industrial amb criteris de respecte mediambiental. Gestiona les infraestructures de serveis municipals, el manteniment dels edificis,
les instal·lacions i els espais públics municipals. També s’encarrega
de mantenir la seguretat viària i l’ordre en l’àmbit del municipi.
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Gènesi i fases del
projecte de millora
permanent dels
processos de gestió
municipal
El primer esforç de canvi
entre el 2001 i el 2003
Entre els anys 2001 i 2003, l’Ajuntament de Polinyà, conscient de
la importància creixent de la qualitat de la gestió dels serveis municipals i de la necessitat d’acomodar-ne l’estructura, els enfocaments i les maneres de funcionar a la realitat socioeconòmica canviant del municipi, va iniciar un primer procés de millora de l’organització amb assessorament extern. Prenent com a referència
un ajuntament mitjà líder en l’aplicació de models de qualitat, es
va constituir un grup de treball anomenat MAC (millora d’atenció
al ciutadà), que havia de guiar la dinàmica de millora de la gestió.

à
15. Entrevista realitzada el
30 de gener de 2009.

El projecte, que era molt ambiciós, va topar amb un seguit d’obstacles: l’adopció d’un model massa ambiciós inadequat a l’Ajuntament; conflictes amb l’empresa proveïdora; la dotació insuficient de recursos per abordar el cost de les propostes d’adopció
de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) avançades
(com diu el director de l’Àrea de Territori, va ser un intent de
canvi del tipus “más con los mismos”), i, també, les resistències
al canvi —no sempre injustificades— d’algunes persones clau de
l’organització. A més, com comenta la directora de Serveis Generals, aleshores cap del Servei i responsable del MAC:15 “No existia
una noció sobre la necessitat de canviar dins de la institució, ni
tampoc es van saber comunicar els beneficis potencials del procés de millora de l’atenció al ciutadà.”
La manca de resultats concrets derivats de la intervenció va
conduir a una certa frustració col·lectiva i el projecte es va
acabar abandonant. Però, aquest primer procés avortat va deixar una positiva herència organitzativa molt concreta: fruit del
procés, és precisament la incorporació d’un informàtic a l’Àrea
de Serveis Generals.
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El diagnòstic i la proposta de canvi
de 2006, amb el suport de Localret
Malgrat els resultats força mitigats i el desgast provocat per l’experiència, la consciència i la voluntat d’aplicar millores en la gestió dels
processos de gestió municipal i els sistemes d’atenció al ciutadà es
van mantenir fermes i l’any 2006 l’Ajuntament de Polinyà va decidir
donar un nou impuls al procés, i va sol·licitar el suport del Consorci
de Municipis Localret, que va assumir els costos dels treballs de diagnòstic i d’elaboració de propostes d’actuació respecte als sistemes
d’atenció al ciutadà, l’organització dels processos, l’organització dels
documents i l’aplicació de les tecnologies de la informació.
Cal destacar, a més, que entre els anys 2003 i 2006 es van continuar impulsant algunes iniciatives de millora de la gestió municipal; encara que de forma aïllada, per alguns dels àmbits d’actuació. Cal esmentar per exemple:
• L’Àrea de Territori va implantar una dinàmica sistemàtica d’identificació i de gestió de propostes de millora basada en reunions
de coordinació en què, després d’estendre’n l’acta, se seguien els
acords i se’n desenvolupaven propostes de millora.
• La Policia Local va posar en marxa una dinàmica de reunions de
coordinació periòdica per tractar incidències, revisar processos
de treball, determinar objectius operatius, etc.
• L’Alcaldia, basant-se en la ISO 9001:2000, va dissenyar i mecanitzar el procés de queixes i suggeriments, entre d’altres.
El diagnòstic global realitzat el 2006 va ser fonamental per integrar aquestes diferents iniciatives, i va donar unicitat i globalitat al
conjunt de propostes de canvi formulades. Com va assenyalar el
seu autor, en un moment del diagnòstic: “Cal tenir en compte que
el ciutadà té una percepció i una expectativa de rebre un servei de
qualitat del conjunt de l’Ajuntament de forma harmònica, no solament d’alguna de les parts.” Els punts més rellevants destacats pel
diagnòstic van ser els següents:
• L’organització municipal pateix una crisi de creixement de la
qual s’ha intentat recuperar els darrers anys. D’altra banda, el
treball específic d’atenció al ciutadà encara es fonamenta en una
relació personal molt directa amb el ciutadà (que sovint depèn
de l’experiència i memòria de la persona) i no se segueix un protocol o procediment per coordinar les actuacions de l’atenció al
públic i les unitats responsables de la gestió, ni per actualitzar la
informació que l’atenció al públic fa arribar als ciutadans.
• Hi ha la percepció que les queixes i els suggeriments rebuts no es
processen, no obtenen resposta o aquesta no arriba a tothom que hi
pugui estar interessat, especialment l’Alcaldia. Encara no s’observa
una sistemàtica de seguiment i assegurament de la resposta, i bona
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part de les demandes i les incidències que arriben a l’Alcaldia i a les
regidories podrien ser ateses i resoltes per l’estructura tècnica.
• Existeix, però, la consciència de la necessitat, l’actitud i la voluntat col·lectiva de canviar i d’orientar la gestió municipal cap
a la satisfacció de les necessitats del ciutadà, millorant l’atenció
al públic, i només falta adoptar la decisió de dotar-se dels elements que permetin fer-ho. D’altra banda, l’ús de models, tècniques, mètodes i eines de solvència reconeguda o l’adaptació
de bones pràctiques d’ajuntaments líders encara són minoritaris.
• Cal una definició clara de les funcions, de les competències i de les
responsabilitats de cada àmbit de gestió i dels procediments per
desenvolupar-les. Cal que existeixi un inventari de procediments
que permetin identificar i organitzar el conjunt de processos de
gestió municipal, ja que aquests, juntament amb la normativa i
l’execució, depenen de la interpretació que en fan els responsables, els tècnics o els administratius involucrats en la seva gestió.
Sobre la base d’aquest diagnòstic i amb l’objectiu general d’implantar una cultura organitzativa orientada a satisfer les necessitats del
ciutadà i una dinàmica de millora permanent de la gestió municipal,
inspirada en els models de qualitat i fonamentada en la metodologia de gestió per projectes”, es van proposar tres línies de millora
per afrontar el conjunt de reptes identificats a l’organització:
{Esquema a la següent pàgina}

El procés de canvi iniciat
L’exercici anterior, de caràcter integral, va servir per confirmar
la voluntat municipal que la modernització de l’Administració i
el servei al ciutadà fossin un dels objectius prioritaris de l’Ajuntament, emmarcats en l’estratègia global de caràcter doble,
que consistia, d’una banda, a oferir uns serveis d’alta qualitat
basats en els paràmetres d’eficàcia, eficiència i proximitat al
ciutadà, i, de l’altra, a orientar-se progressivament cap a la
millora continuada i la qualitat, fonamentant les actuacions en
models orientats a la qualitat plenament contrastats, com ara
EFQM, CAF, ISO, entre d’altres.
D’aquesta manera, prenent com a base el diagnòstic esmentat i
els objectius de millora derivats, es va procedir a recollir, estructurar i sistematitzar les propostes d’actuació en un pla de treball,
en forma de cartera de projectes de millora de la gestió interna i
la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant la utilització de
les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’organització
d’equips de projectes d’innovació.
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tres línies de millora per afrontar
el conjunt de reptes identificats a l’organització
En relació
• Implantar un sistema d’atenció al ciutadà que reuneixi les
amb el sistema
característiques següents:
d’atenció
• Integrat: ha de poder concentrar i satisfer el màxim nombre
al ciutadà
de demandes que els ciutadans traslladen a l’organització municipal i ha de poder comunicar-se de forma efectiva amb els
gestors municipals responsables de satisfer les demandes.
• Polivalent: el personal que en formi part ha d’estar capacitat i dotat de les eines que li permetin atendre totes les
demandes formulades.
• Multicanal: ha de poder atendre les demandes dels ciutadans formulades per qualsevol dels canals de relació,
disponibles en l’actualitat i en el futur (presencial, correu
tradicional i electrònic, telèfon fix, telèfon mòbil, missatges
SMS, Internet, etc.).
En relació
• Associar a cada servei les variables que permetin descriure
amb el sistema
els procediments, classificar-los, organitzar-los, gestionarde gestió per
los de la forma més adequada pel públic objectiu, pels gesprocessos
tors públics, pels canals de distribució, per la coordinació
interadministrativa, etc.
En relació
• Cercar el model únic d’identificació per a tots els conceptes
que es vulgui i calgui codificar —expedients, documents, proamb el sistema
de gestió
cediments, etc. Els conceptes i el seu sistema de codis han de
documental
ser coneguts i transparents per a tota l’organització.

Per poder acomplir aquests requeriments, caldrà dotar-se:
• D’una organització eficient orientada als ciutadans i a la millora permanent
dels processos de gestió.
• D’una organització transparent que fonamenti les seves actuacions en expedients i els documents que han de contenir.
• D’una organització eficient que aprofiti al màxim els sistemes d’informació
que permeten disposar de la informació en els llocs que calgui i ésser compartida per tothom, facilitant-ne la coordinació i la cooperació simultània

La metodologia de treball seleccionada per identificar, valorar, prioritzar, desenvolupar, implantar i controlar la gestió de la millora per30
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manent va ser la metodologia de gestió per projectes. Es va decidir
fonamentar el procés en quatre grans principis:
• en primer lloc, el recurs a sistemes, mètodes, tècniques i eines
d’intervenció amb l’objectiu de promoure i facilitar un desenvolupament i una implantació sistemàtics, encara que progressius;
• en segon lloc, l’aplicació sistemàtica de les tècniques de gestió de carteres de projectes de reenginyeria de processos, especialment de les que permeten gestionar projectes de gran
complexitat en què són fonamentals el component de comunicació entre els diferents agents i la dinàmica de grups de
treball multidisciplinaris;
• en tercer lloc, el desenvolupament i l’ús de criteris de selecció
de processos que cal racionalitzar dins d’un determinat àmbit
de gestió, prioritzant la intervenció per importància, volum o impacte en el ciutadà i l’organització,
• i, finalment, l’establiment d’indicadors de mesurament de la gestió, de l’atenció al públic i de la percepció del ciutadà que permetin identificar àmbits de millora de la gestió.
Per posar en pràctica el pla de treball, seguint les recomanacions formulades pel diagnòstic, es va decidir crear dos òrgans, un de caràcter
directiu i un altre de caràcter operatiu, responsables en la institució de
desenvolupar la cartera de projectes identificada i de les actuacions
de millora: el Comitè Director de Projectes d’Innovació, de caràcter
bàsicament directiu, orientat a la direcció, l’impuls, el suport, l’aprovació i el control de la gestió de la cartera de projectes d’innovació, i els
equips de treball multidisciplinari, bàsicament operatius, la responsabilitat dels quals era desenvolupar les actuacions i els projectes.
• Pel que fa al primer, el dirigia la directora de Serveis Generals i
Tresoreria, considerada una persona de consens amb ascendent
sobre el grup. El Comitè comptava amb un suport clar de l’equip
de govern, i estava integrat, a més de la directora de Serveis Generals i Tresoreria, per l’alcaldessa, el secretari general i interventor, el director de l’Àrea d’Atenció a les Persones, el director de
l’Àrea de Territori i el cap de Recursos Humans. Aquest comitè
era assistit per suport extern.
• Quant als equips de treball, hi havia un equip de participació
permanent per assegurar l’aplicació sistemàtica de la metodologia i la coherència del model organitzatiu, i un equip de participació variable en funció de l’àmbit de gestió en què es treballava. L’equip de participació permanent estava integrat per
Organització i Sistemes d’Informació, Serveis Tècnics d’Informàtica, Arxiu i Documentació, Serveis Jurídics, Recursos Humans,
Comunicació i el suport extern. L’equip de participació variable
estava format pels responsables dels procediments per revisar i
pel personal expert dels processos per revisar amb capacitat de
representació i compromís.
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Al llarg dels anys 2006 i 2007, gràcies al suport ofert per les línies de
subvenció del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC)
per introduir les noves tecnologies en la prestació de serveis dels ens
locals de Catalunya, l’Ajuntament va avançar en la implementació del
pla de treball, i va assolir les quatre fases següents: la de presentació,
comunicació i aprovació del pla de treball; la d’implantació del model
organitzatiu orientat al ciutadà; la de disseny i implantació del model
de gestió, i la de gestió de projectes de reenginyeria de processos.
• En la primera fase (de presentació, comunicació i aprovació del pla
de treball), es va presentar, comunicar i aprovar el pla de treball. Els
òrgans que hi van participar van ser: l’equip polític, el comitè director
i personal de Serveis Generals i dels diferents àmbits, en funció de
l’abast dels projectes. Així mateix, es va constituir el Comitè Director
de Projectes d’Innovació, al qual fèiem referència en línies anteriors,
i es van crear les funcions de Planificació i Organització, integrades
als Serveis Generals. També es va iniciar un procés de coneixement
i aprofitament d’altres experiències de referència obligada, com ara
les dels ajuntaments d’Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.
• En la segona fase (d’implantació del model organitzatiu orientat
al ciutadà), es van determinar els criteris de gestió de les unitats
responsables dels serveis finalistes relacionats amb les persones
i el territori, les unitats que configuren els serveis interns (Secretaria, Intervenció, Recursos Humans, Organització de Processos,
Sistemes d’Informació, etc.) i la gestió de l’atenció al ciutadà multicanal. També està previst establir els criteris per al funcionament
de l’AOC, el catàleg de serveis, els protocols de transferència de
serveis, l’organització de la documentació, la mecanització, els
canals d’atenció, els horaris i els torns, els indicadors, la selecció
de serveis inicials que cal incorporar, els criteris de selecció i d’incorporació del personal i els criteris de disseny d’espais.
• En la fase següent, de disseny i implantació del model de gestió, es
va dissenyar i implantar el model de gestió basat en els processos,
i l’organització dels documents entorn d’un quadre de classificació
i un sistema de descripció (en un futur també es preveu dissenyar
un sistema d’informació fonamentat en un nucli d’informació sobre
les persones i el territori). Es van determinar els criteris per elaborar el sistema de codificació de les variables fonamentals de l’organització, un mapa de processos i un inventari de formularis i de
models emprats per a la gestió. El sistema de codificació, el mapa i
l’inventari es van aplicar als projectes desenvolupats.
• I, finalment, en l’última fase, de gestió de projectes de reenginyeria de processos, es va dur a terme la identificació i la valoració
de projectes en funció de l’opinió de responsables i experts de la
gestió municipal després de seleccionar propostes de processos
que calia revisar. Els projectes que es van prioritzar van ser els
de queixes i suggeriments; els d’e-TRAM; els d’atenció al públic
i gestió del padró d’habitants; els de consultes urbanístiques; els
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de llicències ambientals i portal de territori; els de gestió de la
informació geogràfica; els del servidor de mapes IDEC accessible
des de la intranet i el web; els de llicències d’obres; els de manteniment del web municipal i altres canals de comunicació; els de
desenvolupament i gestió del pla d’actuació municipal, i els de
distribució funcional dels espais d’atenció al públic i de treball.
El procés de reenginyeria que se seguia per a cada projecte seleccionat era el següent:
• Primerament es definia l’abast del projecte, se n’elaboraven fitxes
de resum i es prioritzaven els processos que calia revisar.
• A continuació, es constituïa l’equip director i els equips de participació
variable i formació en els criteris, mètodes i tècniques que cal aplicar.
• Tot seguit, es revisava i s’adaptava el sistema de gestió de la documentació i d’informació, la normativa d’aplicació, l’adaptació organitzativa dels recursos humans i l’espai de treball. Un cop dissenyat
el projecte, es proposava l’aprovació de les propostes de canvi.
• Les propostes aprovades s’havien de desenvolupar, calia redactar
els manuals de procediment i aplicació, establir indicadors de gestió, dur a terme la formació per a la implantació i establir els protocols d’incorporació dels serveis al sistema d’atenció al ciutadà.
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Situació actual i
elements per a la
reflexió al voltant
de les preguntes de
la recerca
Descripció breu de la situació
dels projectes impulsats
à
16. Millora de la gestió interna i dels serveis als ciutadans. “Desenvolupament
dels sistemes d’atenció al
ciutadà, organització dels
processos, organització
dels documents i aplicació
de les tecnologies de la
informació”. Ajuntament
de Polinyà. Subvenció
2006, memòria d’actuació.
Desembre de 2007.

S’ha actuat tal com es descriu a continuació pel que fa a cadascun
dels projectes prioritzats als quals fèiem referència en línies anteriors:16
• Pel que fa al manteniment de l’inventari de procediments i
de l’inventari de formularis i models de documents, es tracta
d’una actuació permanent que es desenvolupa cada vegada
que s’identifica un canvi en un procediment, derivat de canvis normatius o interns i de canvis en el contingut i el format
dels formularis i dels models de documents requerits en els
procediments administratius. Amb els canvis identificats, es
mantenen actualitzats els inventaris corresponents.
• Pel que fa a l’apartat de queixes i suggeriments, les queixes i els
suggeriments dels ciutadans que es reben a través de qualsevol
dels canals de comunicació habilitats es registren, es traslladen a
les unitats gestores i es fa el control de gestió de les actuacions derivades i les respostes als ciutadans. Se n’ha identificat i millorat el
procés de gestió, se n’han dissenyat els expedients, els formularis
i els models de documents, s’ha desenvolupat una aplicació informàtica per gestionar-les des d’un entorn intranet i web municipal.
A més, s’ha format el tècnic informàtic en l’ús de les eines d’administració i desenvolupament del programari de gestió documental
que suporta l’aplicació. Aquest sistema serà utilitzat en projectes
posteriors vinculats a la gestió d’expedients, de documents i a la
publicació a Internet, atès que incorpora una eina de disseny i de
desenvolupament de portals web.
• Pel que fa a l’e-TRAM, existeix un conveni entre el Consorci AOC
i l’Ajuntament de Polinyà per utilitzar el servei e-TRAM, amb el
suport del Consell Comarcal del Vallès, un cop s’han identificat
els tràmits que calia habilitar, en procés d’implantació i de publicació al web municipal.
• Pel que fa a l’atenció al públic i gestió del padró d’habitants, s’ha
recopilat la documentació i la informació disponible, recollint documentació sobre bones pràctiques d’altres ajuntaments, i s’hi han incorporat les persones que formen part de l’equip de projecte. S’ha
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identificat i avaluat la situació actual, la normativa de referència i els
subsistemes de gestió (processos, documents i sistema d’informació). S’han definit i descrit els nous processos i el sistema de gestió
documental: quadre de classificació, identificació i descripció de
sèries documentals incloent-hi l’elaboració de fitxes descriptives seguint les normes de descripció arxivístiques NODAC; procediment
de préstec i consulta, i procediment de transferència documental.
S’estan revisant les aplicacions informàtiques. S’ha definit el sistema d’indicadors de gestió. Cal documentar els procediments, la
formació del personal i la implantació efectiva dels canvis (reenginyeria de processos).
Pel que fa a les consultes urbanístiques, en funció de la demanda
de consultes urbanístiques que es reben i de la limitació de recursos disponibles, es va prioritzar aquesta actuació que consisteix
a recollir i documentar les consultes urbanístiques fetes pels ciutadans i pels professionals, independentment del canal de relació
utilitzat. Se n’ha identificat i millorat el procés de gestió, s’han dissenyat els expedients, els formularis i els models de documents,
s’ha desenvolupat una aplicació informàtica per gestionar-les,
des d’un entorn intranet i web municipal amb les eines del gestor
documental. Està en procés d’implantació.
Pel que fa a les llicències ambientals i portal de territori, es va
recopilar la documentació i la informació disponible, recollint la documentació sobre bones pràctiques d’altres ajuntaments i identificant les persones que havien de formar part de l’equip de projecte.
Es va crear i formar l’equip de projecte. Es van identificar i avaluar la situació actual, la normativa de referència i els subsistemes
de gestió (processos, documents i sistema d’informació). Es van
normalitzar els models de documents i la documentació informativa que calia lliurar als usuaris dels serveis i publicar al portal del
territori. Es va seleccionar, adquirir i implantar l’eina per construir
i mantenir el portal de territori. Es va implantar, desenvolupar i inserir dins del web municipal. Cal dur a terme la reenginyeria de
processos. Encara no és visible a la web.
Pel que fa a la gestió de la informació geogràfica, s’ha identificat,
recollit i depurat la informació sobre els temes principals de gestió
municipal (cadastre, urbanisme, xarxes de serveis, cens industrial,
guia de carrers, ortofotografies, etc.). Està previst publicar la cartografia digital desenvolupada dins del servidor de mapes IDEC. S’ha
desenvolupat i implantat una aplicació de gestió de la informació
geogràfica compatible amb l’AutoCad Map, eines actuals de gestió
de la cartografia digital. S’han identificat els procediments de manteniment de la cartografia digital i ara cal normalitzar-los. També
convé establir els processos d’intercanvi de cartografia digital amb
les administracions públiques i les empreses que tenen competència sobre el manteniment d’algunes de les capes d’informació publicades. L’equip de treball està creat i és operatiu.
Pel que fa al servidor de mapes IDEC accessible des de la intranet i el web, s’ha desenvolupat i implantat un servidor de
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mapes compatible amb els d’IDEC i eines visuals de manteniment i d’explotació de la informació continguda, en un entorn
intranet i extranet, sobre una arquitectura tecnològica desenvolupada en programari lliure i accessible des del web municipal. L’eina desenvolupada disposa d’un integrador automàtic
de la cartografia disponible a Google Earth. Encara no està accessible en la web.
En relació amb les llicències d’obres, s’ha recopilat la documentació i la informació disponible, i s’ha recollit documentació sobre bones pràctiques d’altres ajuntaments i s’hi han incorporat les persones que formen part de l’equip de projecte.
En aquest àmbit, s’han tractat els expedients de planejament i
gestió urbanística, les llicències d’obres amb tota la seva diversitat —majors, menors i assabentats—, les llicències ambientals,
la documentació que generen les obres municipals d’infraestructura i l’ús dels equipaments municipals. S’ha definit i s’ha
descrit el sistema de gestió documental següent: quadre de
classificació, identificació i descripció de sèries documentals
incloent-hi l’elaboració de fitxes descriptives seguint les normes de descripció arxivístiques NODAC; procediment de préstec i de consulta, i procediment de transferència documental.
Convé desenvolupar un projecte de reenginyeria de processos
i l’adequació dels sistemes d’informació.
En l’àmbit del manteniment dels continguts del web municipal i
altres canals de comunicació, s’han determinat les persones de
cada àmbit de gestió municipal responsables de la recopilació,
l’estructuració i el subministrament de la informació que cal publicar en els canals de comunicació de la corporació. S’han determinat les persones responsables de la supervisió i la publicació de
la informació. Es pretén també establir un gestor de continguts
integrat en el gestor documental municipal que publica automàticament a la intranet i al web municipal i es formarà el personal
municipal responsable del seu manteniment.
En el cas del desenvolupament i gestió del pla d’actuació municipal, s’ha recopilat la documentació i la informació disponible
sobre el pla estratègic, els diferents plans sectorials i altres documents base de la planificació a llarg i a mitjà termini. S’ha dissenyat el projecte i s’han identificat les persones que han de formar
part de l’equip de treball. S’han identificat les actuacions i els projectes inclosos en la documentació esmentada, s’han introduït en
una eina de gestió de projectes, s’han depurat, homogeneïtzat i
vinculat les dades introduïdes. Cal identificar, avaluar i descriure
el procés actual d’elaboració del pressupost municipal i desenvolupar el projecte de reenginyeria de processos.
I, finalment, pel que fa a la distribució funcional dels espais
d’atenció al públic i de treball, s’han identificat les necessitats
d’espais d’atenció al públic i de treball en funció del creixement
previst de la gestió municipal en l’horitzó del quadrienni. S’han
identificat els projectes de condicionament d’espais de treball a
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llarg, mitjà i curt termini. S’ha prioritzat la distribució funcional
dels espais de treball de l’àmbit de gestió dels serveis a les persones. S’ha recopilat informació sobre les necessitats derivades
de l’atenció i els serveis prestats al públic, sobre la plantilla actual
i de futur immediat i dels serveis de suport i de logística. S’ha
establert l’equip de treball. S’ha realitzat una proposta funcional
que s’ha lliurat als equips tècnics municipals encarregats de redactar els projectes d’obres municipals. S’han condicionat espais
de treball seguint aquest criteri i s’han connectat amb la xarxa
informàtica i de comunicacions municipals.

un tècnic d’organització. Aquesta figura podria ser clau per continuar el procés de modernització.
De la mateixa manera, la falta d’autoritat formal sobre les altres
àrees de la directora de Serveis Generals ha estat també un obstacle important, particularment en un entorn marcat per la fragmentació i la manca d’alineament de tots els directius implicats.
Així com tampoc no hi ha un nucli d’informació integrat i de qualitat, amb vocació de servir el conjunt de la instància local.
2. D’altra banda, segons les actituds dels gestors i la cultura de gestió
imperant, cal destacar la manca de resultats derivats de la primera
intervenció de 2001-2003, que va conduir a una certa frustració col·
lectiva que va condicionar el desenvolupament de la nova dinàmica
de millora de la gestió impulsada a partir del 2006. En altres paraules,
el procés endegat a partir del 2006 va haver de superar la desil·lusió i
la desconfiança provocades pel seu predecessor —malgrat la distància en els seus plantejaments. A més, no s’ha d’oblidar que el procés
ha hagut de conviure amb altres processos de planificació i de canvi,
endegats globalment i transversalment dins de la institució, molt intensius en dedicació dels equips directius i tècnics (procés de planificació estratègica i d’elaboració d’un pla de mandat, elaboració del pla
de participació ciutadana, etc). Aquesta multiplicitat de processos,
clarament consumeixen energies de l’organització, atesos els esforços
exigits als seus membres, a més de la seva operativa habitual.

Tal com es pot deduir a partir de la breu descripció anterior, la
majoria de les intervencions s’han centrat a dissenyar la proposta,
identificar els interlocutors i preparar i recopilar la documentació. Aquestes fases, tret d’algunes diferències, s’han desenvolupat
normalment. Actualment, la major part dels projectes prioritaris
abordaran la fase de reenginyeria de processos; segurament la
fase més complexa.

Les barreres afrontades
pel procés de modernització
Com es detalla tot seguit, podem analitzar breument les barreres
que ha afrontat el procés en funció de les estructures organitzatives, les actituds dels gestors i cultures de gestió, i el mateix procés
d’introducció de les TIC:

à
17. Entrevista realitzada el
30 de gener de 2009.

1. D’una banda, segons l’estructura organitzativa, s’ha de tenir en compte que encara ara molts procediments i normatives i la seva execució
depenen de la interpretació que en fan els responsables, els tècnics
o els administratius involucrats en la gestió. Encara queda recorregut
per normalitzar els processos, per continuar desenvolupant els procediments, per tal d’identificar i organitzar el conjunt de processos de
gestió municipal. No són tots els processos identificats amb claredat
i documentats, i de manera estàndard. En paraules de la directora
de Serveis Generals:17 “Existeixen quatre referents a l’Ajuntament que
representen la memòria de la institució. Els procediments, en canvi,
estan escrits”, com si encara predominés una cultura oral.
A més, malgrat ser un ajuntament de dimensions reduïdes,
cosa que en podria facilitar la integració corporativa, encara
es perceben algunes dificultats en la integració de les diferents
àrees en el conjunt de l’Administració.
És per això, doncs, que la falta de recursos ha estat una limitació
important, sobretot per donar continuïtat i estabilitat al procés
de canvi. Actualment, la institució té la possibilitat de contractar
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Recentment, però, hi ha hagut una consciència compartida dins de
la institució sobre la rellevància i la necessitat de la reenginyeria de
processos per evitar “normalitzar i tecnificar el caos”. Per la directora de Serveis Generals, aquesta és precisament una de les lliçons
més importants: “El caos no es pot tecnificar.”
Un altre aspecte que cal tenir en compte és que algunes àrees
han estat particularment reticents al procés i no s’hi han afegit.
Com comentava un entrevistat, l’actitud ha estat de “Oi que ja
funciona bé així. Doncs és millor no tocar res”. En certa manera,
la reenginyeria de processos proposada ha estat percebuda en
alguns àmbits com un esforç fiscalitzador, orientat a reduir el
marge de discrecionalitat dels àmbits directius.

à
18. Entrevista realitzada el
30 de gener de 2009.

3. En tercer lloc, segons el procés d’adopció de les TIC, s’ha de considerar que el procés no va considerar guanys i resultats visibles
a curt termini. Tres anys després d’haver posat aquest canvi de
modernització en marxa, l’alcaldessa ens diu:18 “Anem molt lents i
no veiem el fruit del que estem fent [...]. Encara que es continuen
adjudicant contractes, etc., no tenim una visió de la situació real.”
La institució està actualment en un moment de replantejament del
procés i del model impulsat fins ara, basat en una recerca constant
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de l’adhesió de l’organització als processos de reenginyeria proposats. En paraules de la directora de Serveis Generals:19 “Estem pensant en una altra manera ara mateix. Sembla que la institució necessita veure-ho per creure-hi. Potser ara es tractaria d’escollir un parell
de projectes (per exemple, la tramitació de la despesa, etc.), “tirar
milles” i presentar els resultats a la resta de la institució un cop s’hagin assolit, en comptes de buscar l’adhesió de tota l’organització.”
4.Una altra barrera que s’ha hagut de superar ha sigut que no tota
l’organització ha compartit sempre la sensació de la necessitat
de canvi. En paraules de la directora de Serveis Generals: “De
vegades [...] em falten arguments per convèncer sobre la necessitat de canvi.” Aquesta situació, però, està canviant amb
l’horitzó que representa la introducció de la nova Llei per a l’accés electrònic dels ciutadans als serveis de les administracions
públiques. La nova Llei 11/2007, de 22 de juny, representa en si
mateixa un argument indiscutible per donar suport al procés.
I, per acabar, cal destacar que el procés no sempre ha comptat amb models de referència adaptats a la realitat del municipi
(com, per exemple, Castellar del Vallès, que ha estat el primer
municipi a posar en marxa l’e-TRAM AOC).

Conclusió
Una demanda de serveis més gran i més complexa requereix una
organització municipal professionalitzada que treballi de forma
coordinada. En efecte, actualment hi ha consciència de la necessitat, l’actitud i la voluntat col·lectiva d’orientar la gestió municipal
cap a la satisfacció de les necessitats del ciutadà, tot millorant
l’atenció al públic, però cal continuar treballant dur per superar
les barreres i els obstacles que inevitablement genera el canvi. å
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intervenció

secretaria

Característiques del municipi
de Sant Feliu de Llobregat
20. à
http://www.santfeliu.cat

21. Ídem. à

El municipi ha estat protagonista d’un llarg procés històric. Precisament l’any 200220 es va celebrar el mil·lenari del primer document en què s’esmenta el lloc de Sant Feliu de Llobregat, que data
de l’any 1002. En aquell moment, hi devia haver poc més que una
capella –construïda sobre una vil·la romana anomenada Ticiano–,
al voltant de la qual va néixer i es va desenvolupar Sant Feliu de
Llobregat durant l’època medieval. En l’època moderna, aquest
nucli va créixer, sobretot a partir de la construcció de cases en el
camí ral, una via molt transitada que comunicava Barcelona amb
l’interior de Catalunya, i de l’expansió urbana arran de la construcció de la carretera.
Però les grans modificacions del municipi es van produir durant
els segles xix i xx amb la industrialització, l’arribada del ferrocarril
i l’expansió urbanística, que van transformar la vila en ciutat i
van comportar canvis de gran transcendència en tots els àmbits:
demogràfics, econòmics, socials, polítics i de mentalitat. Durant
tots aquests segles,21 els habitants de Sant Feliu de Llobregat
van passar de ser recol·lectors a pagesos, i de pagesos a obrers.
Paral·lelament, també van ser, de manera successiva, vassalls,
súbdits i, finalment, ciutadans.
La transformació industrial que va experimentar el municipi
queda palesa en el ràpid creixement poblacional que l’acompanya (de 1.895 habitants l’any 1787, va passar a tenir-ne 43.007
l’any 2008). Avui dia, Sant Feliu de Llobregat és un municipi
jove, on la mitjana d’edat és, aproximadament, de 39 anys (dades de 2009), i les persones més grans de 64 anys representen
el 14 % del total de la població.

Estructura de l’Administració local
Actualment, l’organització de l’Ajuntament, d’acord amb el model
de gerencialització i professionalització de la gestió que es va implantar l’any 2003, s’estructura amb l’objectiu de donar coherència a la instància municipal i superar la segmentació clàssica de les
diverses àrees, mitjançant la seva integració en una instància d’alt
nivell al capdavant de la qual se situa un directiu; en el cas de Sant
Feliu de Llobregat , aquest és un professional de la gestió.
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Visió política:
model de ciutat i reptes de futur
à
22. Extractes de les entrevistes a l’alcalde, Juan
Antonio Vázquez, a El
Periódico (31 de gener de
2007) i El Far (30 de març
de 2007)..

Tal com ens diu l’alcalde,22 a Sant Feliu de Llobregat es defineix un
model de ciutat amb una dotació d’infraestructura social solvent,
ben comunicada amb transport públic, amb una bona prestació
de serveis, oportunitats per als seus ciutadans, amb projectes solidaris, participativa, acollidora i, sobretot, cohesionada territorialment, fet que s’assolirà amb el soterrament de la via del tren.
El repte és acabar amb la transformació en què estem immersos
i donar-li sentit. No resulta suficient millorar l’espai públic o construir nous equipaments (que en el nostre cas era imprescindible,
atès l’endarreriment evident que portàvem), sinó que és necessari que la ciutadania es pugui desenvolupar plenament, i per això
també cal un impuls amb polítiques clares en aquest sentit. La
segona part de la transformació territorial són les polítiques públiques de cohesió social, de foment de la convivència, de generar
un teixit associatiu cívic fort, no tan sols reivindicatiu, sinó capacitat per gestionar els recursos que la ciutat posa al seu abast i
promoure activitats d’interès local.
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Anàlisi del procés de canvi: factors
clau d’èxit, palanques i obstacles

L’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit municipal ha
suposat un corrent d’aire fresc en l’àrdua tasca administrativa
dels ajuntaments. Si aquest trànsit cap al món digital es realitza d’una manera esglaonada i compartint-lo amb la ciutadania, la implantació de les noves tecnologies és la millor de
les eines en la recerca d’una gestió més eficaç.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té clara aquesta
premissa i porta temps aplicant les noves tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC) en el seu desenvolupament diari. Les línies d’actuació es podrien resumir en quatre
punts, tres de dimensió interna i un d’aplicació externa.
Pel que fa a les mesures de caràcter intern, destaquen la reenginyeria de processos, un camí ineludible per a la millora de la gestió interna, que permet que oficines com ara la
d’atenció al ciutadà puguin tractar la relació amb la ciutadania d’una manera integral; l’àrea de gestió del coneixement,
capaç d’agilitar el flux d’informació i la tramitació de les queixes i els suggeriments dels veïns de Sant Feliu de Llobregat;
i l’administració electrònica, reflectida en la implantació de la
signatura electrònica, que permet a la ciutadania dur a terme
algunes gestions en què està implicat l’Ajuntament.
Altres mesures que cal destacar són l’entrevista mensual de
l’alcalde amb els ciutadans a través d’Internet, l’espai virtual de participació ciutadana i la publicació dels documents
vinculats a la tramitació i selecció de personal i la dels plens
o la Junta de Govern Local. La línia d’acció externa s’estructura al voltant de l’alfabetització digital, l’accés gratuït a
Internet i el foment de continguts a la xarxa relacionats amb
la ciutadania. Destaquen, en aquest sentit, portals com ara:
santfeliu.cat, radiosantfeliu.cat o compremasantfeliu.cat.
Aquestes quatre línies d’actuació pretenen, en definitiva,
apropar amb mitjans tecnològics l’Administració a la ciutadania, atendre les seves demandes de forma integral i preparar els futurs usuaris amb el programa d’alfabetització, a
més de dotar la població i les entitats de la ciutat d’espais
de relació a la xarxa, de recursos i de llocs d’accés gratuït.
Els resultats de les línies d’acció orientades al primer contacte amb la tecnologia per part dels ciutadans que no tenen
mitjans ni coneixements sobre Internet són significativament
positius. Un dels objectius de l’Ajuntament és universalitzar
l’accés a la xarxa a tots els ciutadans, sobretot als sectors de
la població més desfavorits.
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L’enfocament integral del procés de canvi de Sant Feliu de Llobregat ha estat possible gràcies a la confluència d’un seguit d’elements clau: la voluntat política, la visió gerencial i tècnica, l’equip
per liderar el procés de canvi i la dotació de recursos suficients.
à
23. Aquests quatre
àmbits són les estructures organitzatives, les
actituds dels gestors i les
cultures de gestió, el procés propi d’introducció
de les TIC i l’acompliment
de l’organització.
24. L’annex 2 conté la
llista de persones entrevistades, i l’annex 3 l’estructura de les preguntes
segons les qüestions de
la recerca.

25. Entrevista feta el 15 de
desembre de 2009. à

Si reprenem els quatre àmbits de la recerca23 i partim fonamentalment de les percepcions de les persones entrevistades en aquest
projecte de recerca,24 les principals claus d’èxit, palanques de canvi i obstacles identificats són, d’una banda, i segons l’estructura organitzativa, l’alineació progressiva de l’estructura organitzativa i la
coherència entre el discurs sobre la gestió integral de la informació
i el coneixement i la realitat organitzativa, que han estat claus per
consolidar el procés de reenginyeria.
En aquest sentit, hi ha dos elements de l’organigrama de Sant Feliu
de Llobregat que cal destacar: en primer lloc, la Direcció de Tecnologies i Gestió del Coneixement, que inclou el Departament de Sistemes d’Informació i la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat
(abans sota la responsabilitat de Recursos Humans), i, en segon lloc,
el Departament de Sistemes d’Informació, que agrupa la Unitat d’Informàtica i la Unitat de Gestió d’Informació de Base (que en altres
ajuntaments se sol trobar sota la responsabilitat de la gestió territorial o en l’àmbit dels serveis econòmics). Com analitza Mario Alguacil:25
“Si hem arribat tan lluny, després d’haver lluitat a contracorrent al
principi, ens hem de preguntar on seria ara Sant Feliu de Llobregat si
l’organització hagués estat alineada des del començament.”
D’altra banda, i segons el procés d’adopció de les TIC, una altra de
les principals claus de l’èxit ha estat el “full de ruta”, que va consistir
primer a promoure una transformació de la gestió interna i després
a utilitzar l’eina tecnològica” com a instrument i motor per canalitzar
aquesta transformació. Finalment, un altre aspecte clau ha estat el fet
que el procés va partir del llegat que havien deixat els projectes vinculats amb les noves tecnologies que s’havien impulsat fins aleshores, i
es va iniciar amb un seguit d’actuacions que van servir, tal com analitza la gerent, per “fer un diagnòstic de la situació de partida, identificar
els aliats i els possibles obstacles i, en definitiva, desvetllar l’organització”. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va elaborar un pla
de formació que va implicar tota l’organització mitjançant una metodologia molt participativa. A més, es van nomenar alguns responsables d’àmbit, es van promoure les relacions sindicals i es van impulsar
un seguit de projectes en l’àmbit de la modelització dels expedients
electrònics. En paraules de la gerent: “Al final de l’any 2003, vam aconseguir posar l’organització de cap per avall i després, l’any 2004, vam
iniciar el procés de legitimació dels canvis amb acords plenaris i posant en funcionament els equips transversals de millora.”
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Les claus del model de gestió del canvi
impulsat a Sant Feliu de Llobregat
Avui dia, Sant Feliu de Llobregat és un referent de model de gestió
del canvi, fruit d’un llarg procés d’aprenentatge i fonamentat en un
principi clau: la gestió integral de la informació orientada a generar
coneixement, amb uns processos de producció i de consum intuïtius, fàcils i a l’abast de tothom, des de qualsevol punt de la xarxa.

Els puntals tecnològics i organitzatius
del model de transformació
de Sant Feliu de Llobregat

à
26. Mario Alguacil, “El
paper de Sant Feliu de Llobregat en el desenvolupament de les TIC”, a Public
(butlletí de l’IGDP d’ESADE,
23 de juliol de 2007).

Tal com analitza el director de Tecnologies i Gestió del Coneixement, la transformació de l’organització i dels canals de relació
amb la ciutadania a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’ha
fonamentat en quatre puntals bàsics.26 En primer lloc, en la reenginyeria de processos, com a camí indefugible per a la millora
contínua i fonamentada de la gestió electrònica dels expedients,
entesa com una solució per modelitzar i formalitzar els processos
de tramitació i tenir un control integral de l’estat de cada expedient en temps real.
En efecte, l’aposta de Sant Feliu de Llobregat en l’ús de les TIC a
l’Administració ha estat prioritzar un enfocament a mitjà i a llarg
termini, en què la transformació de la gestió interna per a la millora contínua i la qualitat esdevé una condició sine qua non prèvia
a la implementació d’eines que interactuïn amb la ciutadania; dit
d’una altra manera, el centre d’atenció ha estat primer la gestió
interna (back office) i després la gestió externa (front office).
En segon lloc, també s’ha basat en la gestió del coneixement a
partir de diverses eines de gestió integral, que ha desenvolupat el
personal propi amb tecnologies d’última generació: el butlletí de
notícies, la gestió documental, l’agenda d’esdeveniments, el pressupost, el visor cartogràfic, etc. Es tracta d’una visió innovadora
dins el sector públic, ja que no concep la informació i la seva gestió com una tasca neutra, sinó com una tasca orientada fonamentalment a crear, difondre i gestionar el coneixement de l’organització i les persones, la seva activitat i les relacions amb la ciutadania.
Un tercer puntal de la transformació que experimenta és l’administració electrònica, per tal d’apropar, facilitar i simplificar la relació amb la ciutadania, tot oferint la possibilitat de realitzar molts
tràmits de gestió interna (inclosos els d’aprovació de despesa o la
resolució de procediments) amb signatura electrònica. Sant Feliu de Llobregat realitza més de 33.000 operacions comptables,
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Taula 1.

Premis CATCert 2007 - Premi especial de reconeixement
per a una iniciativa de signatura electrònica27
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat – Per la promoció de l’ús de la certificació
digital, malgrat els pocs recursos econòmics i de personal de què disposa en ser un
ajuntament mitjà. Des dels inicis de CATCert, ha impulsat l’ús de la signatura electrònica en tots els àmbits, en què ha aplicat la reenginyeria de projectes. En destaca
el conegut projecte Matrix, que garanteix la interoperabilitat interna de totes les
dades de què disposa l’Administració local.

á
27. http://www.js-e.cat/
site/esp/premis.htm

à
28. Mario Alguacil, “El
paper de Sant Feliu de Llobregat en el desenvolupament de les TIC”, a Public
(butlletí de l’IGDP d’ESADE,
23 de juliol de 2007).

amb tres signatures electròniques per operació i més de 60.000
documents signats electrònicament. Cal destacar que l’aplicació
intensiva de la signatura electrònica va rebre el reconeixement de
l’Agència Catalana de Certificació el 2006 i el 2007.
També cal esmentar altres projectes innovadors que han transformat la relació amb els ciutadans, com ara l’entrevista amb l’alcalde, que des de l’any 2003 es fa un cop al mes (avui dia, ja se
n’han fet més de 40 sessions, en què s’han formulat més de 1.500
preguntes), el registre telemàtic i els volants de padró telemàtics,
etc. En definitiva, tal com analitza el director de Tecnologies i Gestió del Coneixement,28 són un conjunt de solucions orientades a
reconèixer el dret del ciutadà d’escollir el canal de relació amb
l’Administració; dret que l’Ajuntament ja va regular el desembre de
2005 amb l’aprovació de l’ Ordenança per a l’impuls de l’administració electrònica, i que ara està regulat per la Llei 11/2007 d’accés
electrònic dels ciutadans a l’Administració.
I, finalment, l’últim dels puntals és l’alfabetització digital. L’accés
gratuït a Internet i el foment de continguts a la xarxa relacionats
amb la ciutat són altres projectes que pretenen apropar i facilitar
l’accés dels ciutadans a Internet, particularment dels col·lectius
amb menys recursos o possibilitats (a partir d’iniciatives com ara
el Programa de la Casa d’Oficis, entre d’altres). Sant Feliu de Llobregat ofereix avui dia una xarxa de dotze punts d’accés gratuïts
distribuïts per la ciutat; una oferta innovadora de continguts al web
de l’Ajuntament (com ara Info Online, entrevistes i documentals realitzats a la ciutat, etc.) i a Internet (amb la presència de Sant Feliu
de Llobregat a YouTube, el bloc de Sant Feliu On Line, etc.); accés
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Il·lustració 1.

El projecte Ciutat Digital29: el desenvolupament
des del món local mitjançant les TIC

Objectius del pla de formació30

La proposta de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha estat seleccionada per a un
projecte de dinamització de les TIC, que es durà a terme entre els anys 2009 i 2010 i que
es basa en diverses accions destinades a la ciutadania i el teixit social, les microempreses,
el petit comerç i les pimes, com també al territori, amb els objectius següents:
• Desenvolupar serveis digitals adreçats als ciutadans i a les empreses de l’entorn local.
• Crear o potenciar referents territorials en la difusió i formació de les TIC.
• Impulsar la generació d’espais on es localitzin i s’impulsin iniciatives empresarials basades en les TIC o amb un alt valor afegit tecnològic.
Entre aquestes accions, destaca la consolidació d’una xarxa local de punts TIC, en què es
coordinaran tots els serveis de difusió i dinamització de noves tecnologies per a la ciutadania, i també els projectes d’innovació empresarial i d’emprenedoria basats en les TIC.

á
29. Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat.
ä
30. Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat.

a un programari lliure, i un gran nombre d’accions formatives sobre
les tecnologies i l’ús d’Internet, en què han participat, només durant
l’any 2008, 546 usuaris al llarg de més de 770 hores de formació.
Així mateix, s’ha rebut recentment una subvenció del Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per tal d’impulsar el projecte Ciutat Digital.

Il·lustració 2.

Mapa de competències clau

El projecte Ciutat Digital també té quatre puntals o línies estratègiques complementàries, amb els quals es pretenen assolir tres objectius interrelacionats en tres àmbits diferents: d’una banda, pel que fa
a l’oferta, intentar apropar amb mitjans tecnològics l’Administració
local a la ciutadania; d’altra banda, pel que fa a la producció de serveis, escoltar i atendre les seves demandes d’una manera integral i
eficaç; i, finalment, pel que fa a la demanda ciutadana, facilitar l’accés
de la ciutadania i les entitats a Internet, fomentar els espais de relació a la xarxa i, en darrer terme, preparar els futurs usuaris amb el
programa d’alfabetització digital.
A més de tot això, però, i abans de posar en marxa un veritable
procés de reenginyeria de processos, es van privilegiar tres tipus
de projectes: en primer lloc, projectes per familiaritzar l’organització amb les noves tecnologies, destinats a “fomentar l’addicció
de les persones de la institució a les noves tecnologies”, com ara
l’entorn Matrix; a continuació, projectes emblemàtics, amb una visibilitat garantida a tota l’organització, com ara el projecte de signatura electrònica en els documents comptables, amb el qual es
van suprimir 20.000 fotocòpies i es va reduir la tramitació de les
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31. Entrevista feta el 15 de
desembre de 2008. à

32. Entrevista feta el 19 de
gener de 2009. à
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autoritzacions d’operacions de despesa de 28 dies a una setmana;
i, en darrer lloc, projectes de queixes i suggeriments (QiS), en què
és crucial la visualització de la ciutadania.

del canvi, va aportar flexibilitat als llocs de treball i va oferir, en darrer
terme, espais alternatius de desenvolupament personal i professional
a les persones més afectades pel procés de reenginyeria.

Aquests projectes van servir com a experiències pilot, amb l’objectiu clar de servir de demostració i aprenentatge, partint d’un principi de risc mínim i impacte màxim. Es tractava, doncs, de demostrar
a l’organització, mitjançant un conjunt d’experiències amb resultats
tangibles, el potencial del canvi i els seus beneficis. En paraules del
responsable de Noves Tecnologies per als ciutadans:31 “L’estratègia
ha estat introduir nòduls d’innovació dins la institució.”

El pla de formació elaborat des de l’inici del procés i la proposta
d’accions de formació destinades al desenvolupament de les competències que requeria la nova organització van ser elements clau
per fomentar una nova cultura de gestió de la informació (tant per
a les transaccions com per a la presa de decisions), d’orientació al
ciutadà i als resultats i més transversalitat. El canvi cultural representa, com van esmentar algunes de les persones entrevistades,
una veritable revolució, que demana temps. Tal com assenyala el
director de Tecnologies i Gestió del Coneixement:35 “L’avenç dels
projectes d’administració electrònica són especialment sensibles,
ja que la dificultat és crear l’espai de confiança suficient per fidelitzar els usuaris. No hem d’oblidar què representa no tenir un paper
amb una signatura a l’abast de tothom i optar per un entorn de
treball electrònic en què no podem controlar amb els cinc sentits
el que hi ha al darrere.”

No va ser fins a l’any 2005, quan el procés iniciat dos anys enrere ja
tenia la legitimació política i l’organització es trobava en un procés de
canvi, que “es va començar a posar nom al procés i als seus objectius”.
D’alguna manera, el procés de reenginyeria no es va verbalitzar fins
que l’organització no va estar preparada per rebre’l i tenia les garanties
jurídiques necessàries per impulsar-lo. Tal com analitza el secretari:32
“Per innovar a l’Administració es necessita la seguretat jurídica.”
El respecte dels límits temporals fixats, indispensable en aquest
tipus de processos, es va poder garantir gràcies al manteniment
de l’equip neuràlgic del projecte al llarg de dos mandats diferents.

35. Mario Alguacil, “El
paper de Sant Feliu de
Llobregat en el desenvolupament de les TIC”, a
Public (butlletí de l’IGDP
d’ESADE, 23 de juliol de
2007). à

36. Entrevista feta el 15 de
desembre de 2008. à

Un altre element positiu va ser la disponibilitat tant de recursos interns, de la mateixa institució, com de recursos externs, a partir d’una
gestió eficient de les oportunitats que oferien les subvencions.
Finalment, cal esmentar que el procés d’introducció de les TIC no
ha estat exempt de dificultats, especialment pel que fa a la coexistència de la gestió d’informació en suport electrònic i sobre paper.
37. Ídem à

33. Entrevista feta el 15 de
desembre de 2008. à

34. Entrevista feta el 19 de
gener de 2009. à
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En relació amb les actituds dels gestors i la cultura de gestió, el procés va rebre una empenta definitiva l’any 2003 amb el canvi de govern, la gerencialització de l’Ajuntament i la reorganització subsegüent de l’estructura i l’organigrama municipals. En aquell moment,
com analitza la gerent de l’Ajuntament,33 es va produir una confluència de voluntat i lideratge visionari en els àmbits polític, gerencial i,
molt particularment, tècnic, que va fer possible l’aliança necessària
per emprendre un veritable procés de canvi organitzatiu utilitzant la
palanca de les noves tecnologies.
El procés no va estar exempt de reticències ni de crítiques, com analitza el secretari de l’Ajuntament: “Tota innovació i canvi cultural comporten una actitud expectant i, fins i tot, d’aprensió per part dels integrants de la institució.”34 No obstant això, aquestes reticències van
ser capitalitzades progressivament, amb l’objectiu d’assolir una millora
contínua. D’altra banda, l’organització va promoure una actitud oberta
des del principi, que va deixar espai per a la integració progressiva

D’altra banda, tal com analitza la cap de la Unitat de Gestió del
Coneixement,36 el treball en equip i l’acompanyament constant de
les persones implicades de l’organització, juntament amb una estratègia de progressivitat i no de ruptura, han estat fonamentals a
l’hora de generar confiança, superar els vicis adquirits i promoure
una nova orientació cultural. En paraules seves: “Quan l’any 2005
vam iniciar el camí cap a l’administració electrònica, es va apostar
per un servei d’acompanyament a la carta, personalitzat i constant.”
En relació amb l’objectiu final de millora de l’acompliment de l’organització, el director de Tecnologies i Gestió del Coneixement
explica:37 “Les noves tecnologies no estaven en primera línia. S’han
anat introduint progressivament a l’agenda política i de la direcció
tècnica com una eina estratègica més, que convenientment administrada ha aportat resultats esperats als processos de presa de
decisions i han estat aliats necessaris, encara que no suficients, en
la transformació de l’organització.
L’enfocament s’ha basat en una combinació d’un conjunt d’estratègies de caràcter tecnològic, organitzatiu, de gestió del coneixement i
formatiu. Encara que aquestes estratègies han tingut diferents graus
d’èxit sectorial, la seva combinació ha afavorit un espai de millora permanent entre els treballadors de l’organització i s’han pogut traslladar
immediatament a la ciutadania. Avui dia, el repte és recórrer un camí
d’innovació amb referents nous, construïts a partir del desenvolupament d’habilitats noves en la gestió de la informació, els nous canals
de relació que faciliten les tecnologies, la generació d’espais de confiança per a les transaccions electròniques i la constitució d’aliances
noves per tal de desenvolupar serveis avançats.” å
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Principals
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i proposicions
a partir
del treball
de camp

En aquest últim apartat, analitzem els casos d’acord amb les
qüestions que han motivat aquest estudi.

La relació entre
estructura
organitzativa
i adopció de les TIC
A Sant Feliu, el procés va rebre una empenta definitiva l’any 2003,
amb el canvi de govern, la gerencialització de l’Ajuntament i la
reorganització subsegüent de l’estructura i l’organigrama municipals. A més, l’alineació progressiva de l’estructura organitzativa i
la coherència assolida entre el discurs sobre la gestió integral de
la informació i el coneixement i la realitat organitzativa han estat
clau per consolidar el procés de reenginyeria.
A Polinyà, els procediments i les normatives, i la seva execució, depenen de la interpretació que en fan els responsables, tècnics o administratius involucrats en la seva gestió. I, tot i ser un ajuntament de
dimensions reduïdes, fet que podria facilitar la identificació del seu
personal amb el conjunt de la instància local, encara es percep, particularment en determinades àrees, una voluntat d’autonomia respecte a la resta de la institució, com si la pròpia idiosincràsia de l’àrea fos
més important que la seva integració al conjunt de l’Administració.
La falta de recursos ha estat una altra limitació important, sobretot per donar continuïtat i estabilitat al procés de canvi. També,
la falta d’autoritat formal sobre les altres àrees de la directora de
Serveis Generals ha estat un obstacle important, particularment
en un entorn marcat per una actitud reactiva i escèptica d’alguns
directors. Tampoc no existeix un nucli d’informació integrat i de
qualitat, amb vocació de servir el conjunt de la instància local.
Partint dels resultats obtinguts de la recerca dels casos, amb les
proposicions següents s’intenta respondre a la pregunta Quina
és la relació entre l’estructura organitzativa i la incorporació de
les TIC a les administracions locals?
• La coherència de l’estructura, els processos i les TIC ha de ser
alta per a la incorporació reeixida de les TIC.
• L’autoritat formal de la unitat responsable de les TIC ha de ser alta.
• L’adequació dels processos interns és una condició necessària
abans d’abordar la incorporació de les TIC.
• Una organització poc integrada té impactes negatius en la incorporació de les TIC.
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La relació entre les
actituds dels gestors
i la cultura de gestió
i adopció de les TIC
A Sant Feliu, el procés no va estar exempt de reticències ni de crítiques.
No obstant això, aquestes van ser capitalitzades progressivament, amb
l’objectiu de millora contínua. L’organització va promoure des dels inicis del procés una actitud oberta, deixant espai per a la integració progressiva del canvi, aportant flexibilitat als llocs de treball i oferint, en
darrer terme, espais alternatius de desenvolupament personal i professional a les persones més afectades pel procés de reenginyeria.
El pla de formació elaborat des dels inicis del procés i la proposta
d’accions de formació dirigides al desenvolupament de les competències que la nova organització requeria van ser elements
clau per fomentar una nova cultura de gestió de la informació,
tant per a les transaccions com per a la presa de decisions, l’orientació al ciutadà i als resultats, i una major transversalitat.
També, el treball en equip i l’acompanyament constant de les persones implicades de l’organització, conjuntament amb una estratègia de progressivitat i no de ruptura, van ser fonamentals a
l’hora de generar confiança, per sobreposar-se als vicis adquirits
i promoure una nova orientació cultural, en relació amb l’objectiu
final de millora de l’acompliment de l’organització.
A Polinyà, la manca de resultats derivats de la primera intervenció
2001-2003 va conduir a una certa frustració col·lectiva, que va
condicionar el desenvolupament de la nova dinàmica de millora
de la gestió impulsada a partir de 2006.
A més, el procés ha hagut de conviure amb altres processos de
planificació i canvi, impulsats globalment i/o transversalment des
de la institució, molt intensius en dedicació dels equips directius
i tècnics (procés de planificació estratègica i d’elaboració d’un
pla de mandat, elaboració del pla de participació ciutadana, etc.).
Aquesta multiplicitat de processos, de caràcter més o menys voluntarista, ha provocat un cert esgotament en l’organització.
Hi ha hagut poca implicació, sobretot de la direcció d’algunes àrees, en els projectes transversals. Fins fa poc no hi ha hagut una
consciència compartida al si de la institució sobre la rellevància i la
necessitat de la reenginyeria de processos per evitar “normalitzar
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i tecnificar el caos”. Algunes àrees han estat particularment reticents al procés i han arribat fins i tot a boicotejar-lo D’alguna manera, la reenginyeria de processos proposada ha estat percebuda,
en alguns àmbits, com un esforç fiscalitzador, orientat a reduir el
marge de discrecionalitat dels àmbits directius.
Partint dels resultats obtinguts de la recerca dels casos, amb les
proposicions següents s’intenta respondre la pregunta Quina és
la relació entre la cultura organitzativa i la incorporació de les
TIC a les organitzacions?
• El procés de canvi ha d’incorporar acompanyament i formació
del personal de l’organització.
• Els models conceptuals de referència i les visions compartides
són condicions necessàries per a la incorporació de les TIC.

La gestió del canvi
i l’adopció de les TIC
L’escola dialèctica ens diu que tota tesi provoca una antítesi i
que la interacció d’ambdues genera una síntesi. L’aproximació
dialèctica és força útil per entendre els processos de canvi (Van
de Ven, 1995). El canvi, la tesi, topa amb l’antítesi, l’statu quo de
la situació actual, i el joc de forces acaba generant una síntesi.
{Esquema a la pàgina següent}
En el cas de Polinyà, es fa patent aquesta dialèctica en el primer procés
de canvi entre el 2002 i el 2003. L’any 2002, l’ambiciós procés de canvi
anomenat MAC (Millora de l’atenció al ciutadà), la tesi, topa amb l’antítesi, la resistència al canvi. Aquesta resistència es basa en el fet que hi
ha pocs recursos dedicats al canvi, poca noció de necessitat de canvi
i prejudicis inicials cap al canvi, i el bloqueig per part de persones clau
a l’organització fa que finalment s’avorti el canvi, amb la incorporació
únicament d’un informàtic a l’Àrea de Serveis Generals —la síntesi.
L’any 2006 s’aborda un segon procés de canvi. Aquest cop es crea
un diagnòstic compartit; existeix una noció compartida de necessitat de canvi; es generen uns objectius compartits; s’introdueix un
mètode de treball basat en projectes, i es defineix un lideratge directiu i operatiu fort. La tesi, el canvi, aquest cop es dota de molts
més elements per fer front a l’antítesi.
En aquest segon procés, torna a sorgir, però, l’antítesi de la immobilitat
basant-se en la manca de formalització dels procediments, la volun55
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ESQUEMA DE L’APROXIMACIÓ TEÒRICA
DE l’ESCOLA DIÀLECTICA

Polinyà 2002-2003
Punts
a favor
del canvi

tesi

[proposta
de canvi]

Polinyà 2006-2009

St. Feliu 2003-2009

• Diagnòstic
• Visió clara i centrada
en quatre principis
i objectius compartits
clars
• Mètode de treball
basat en projectes
• Progressivitat

síntesi

[resultat
del canvi]

• Noció compartida
de necessitat de
canvi

antítesi
[reacció
al canvi]

• Lideratge directiu
i operatiu fort

• Pla paral·lel de
formació
• Lideratge fort polític,
gerencial i tècnic
• Recursos suficients
• Reenginyeria
de processos

tat d’autonomia de les diferents unitats, la falta d’autoritat formal del
lideratge directiu, la coexistència d’altres prioritats organitzatives i la
manca de resultats visibles. De manera similar al principi newtonià que
ens diu que a tota acció correspon una reacció, tota tesi necessàriament comporta una antítesi. Tot canvi, per tant, comporta resistència.
En el cas de Sant Feliu, el canvi també es troba amb una resistència inicial. I, de fet, incorpora mecanismes per canalitzar crítiques
i reticències. La tesi incorpora, ja des d’un inici, la noció que la
síntesi final serà el resultat de la interacció entre el canvi proposat
i les veus crítiques i la cultura contrària imperant. A més, a Sant
Feliu, el canvi es basa en un lideratge i una coalició tècnica, política i gerencial molt forta, i es planteja un canvi gradual però a llarg
termini. Finalment, s’aborden projectes pilot de molt alt impacte
i relativament assolibles per mentalitzar i motivar l’organització.

• Equip neuràlgic
constant
• Canal d’atenció
a les veus crítiques
Punts
contra
el canvi
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• No existeix noció
de canvi
• Pocs recursos
• Prejudicis inicials

Hi ha diferents models de gestió del canvi per superar la resistència
de l’antítesi o —dit de manera més acurada— perquè la síntesi resultant del procés sigui més favorable als objectius inicials del canvi. El
bàsic és de Lewin (1948), que implica tres fases: la de descongelació,
la de canvi i la de congelació. És a dir, primer la situació s’ha de descongelar per fer possible el canvi. Després s’hi introdueixen els canvis
i finalment es recongela per institucionalitzar i fixar la nova situació.
Aquest esquema es pot descompondre en més subetapes, combinant-lo amb el model de Kotter (2007). En la fase de descongelació, cal establir una sensació d’urgència del canvi, formar
una coalició, i crear i comunicar visió. En la fase de canvi, cal
apoderar d’altres per fer el canvi i planificar el canvi a llarg termini, però també per generar guanys a curt termini, generar canvi i
continuar amb ells de manera consistent. I, finalment, institucionalitzar la situació canviada.

• Ambiciós

• Bloqueig per
persones clau de
l’organització

Resultat

• Abandonament
• Incorporació
d’un informàtic
a serveis generals

• Manca de
formalització dels
procediments
• Voluntat d’autonomia
• Falta d’autoritat
formal del lideratge
directiu
• Altres prioritats
organitzatives

• Selecció i planificació
de projectes de
millora
• Manca
de resultats visibles

• Alineament
amb l’estructura
• Projectes pilot d’èxit
• Reconeixement
del públic en general
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Model
de Lewin

Model
de Kotter
Establir
una sensació
d’urgència
del canvi

descongelació

Canvi

Congelació

Polinyà
2002-2003

No

Polinyà
2006-2009

St. Feliu

Sí

Sí

Formar
una coalició

No

Parcialment

Sí, coalició
política,
gerencial
i tècnica

Crear
i comunicar
visió

No

Sí

Sí

Apoderar
d’altres per fer
el canvi

No

Sí

Sí,
pla de formació

Planificar i crear
guanys a curt
termini

No

Sí, crear un
equip operatiu
transversal

Sí

Continuar
amb el canvi
de manera
consistent

No

No

Sí

—
[encara en fase
de canvi]

Sí, canvi
en l’estructura
organitzativa

No, només
Institucionalitzar
la incorporació
el canvi
d’un informàtic

La taula de dalt mostra el model Lewin-Kotter aplicat als tres casos. La taula apunta cap a les raons del resultat diferent dels tres
processos de canvi. El primer intent de canvi de Polinyà no compleix cap dels requisits que Kotter proposa. Per tant, el procés de
canvi va produir un resultat molt baix. En el segon intent de Polinyà, veiem un procés de canvi molt més treballat i preparat, que
fa front a pràcticament tots els requisits de Kotter. Segurament,
però, cal millorar i enfortir la coalició a favor del canvi. També cal
—tal com ja està fent el mateix Ajuntament— buscar alguns projectes pilot d’alt impacte però assolibles a curt termini per motivar
i “predicar amb l’exemple”. Finalment, en el cas de Sant Feliu, la
gestió del canvi i els resultats són coherents i molt positius. å
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Annexos del Cas
de Sant Feliu
de Llobregat
Àrea de Serveis
Generals i Economia	

Àrea de
Serveis Personals	

• Pressupost i comptabilitat.
• Tresoreria.
• Hisenda i Gestió Tributària.
• Estadística.
• Empadronament.
• Designació de noms de carrers i numeració.
• Contractació.
• Patrimoni.
• Registre General.
• Responsabilitat patrimonial.
• Desenvolupament del procés electoral.
• Administració i gestió del personal funcionari
i laboral. Relacions laborals
• Selecció i formació de personal.
• Sistemes d’Informació.
• Organització, processos i gestió de la qualitat.
• Gestió de la Informació de Base.
• Expedients de contractació en temes relacionats amb el seu àmbit d’actuació.
• Expedients sancionadors en el seu àmbit
d’actuació.
• Arxiu.
• Activitats comercials.
• Turisme.
• Promoció econòmica: activitats empresarials,
indústria, formació ocupacional, autoocupació, Fira Comercial i Industrial i certàmens,
Mercat d’abastament, Mercat setmanal.
• Noves tecnologies de la informació i la comunicació adreçada a la ciutadania.
• En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea competencial d’aquesta
Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació especial a un altre regidor o regidora.

• Educació.
• Cultura tradicional i popular.
• Promoció i difusió cultural.
• Esports.
• Joventut.
• Infància.
• Igualtat: Agermanaments, Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament, Programa de
la Dona, Immigració, Persones Discapacitades, Convivència i civisme.
• Participació ciutadana.
• Serveis Socials.
• Gent Gran.
• Sanitat.
• Salut pública i consum.
• Ordenança sobre tinença d’animals.
• Expedients de contractació en temes relacionats amb el seu àmbit d’actuació.
• Expedients sancionadors en el seu àmbit
d’actuació.
• Policia Local, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
• Autoritzacions de festes populars, fires
d’atraccions, activitats socioculturals, lúdiques, recreatives, etc. tant si se celebren a la
via pública com si no.
• Política Lingüística.
• En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea competencial d’aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació
especial a un altre regidor o regidora.
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Àrea de Serveis Territorials	
• Direcció de Serveis Juridicoadministratius
• Assessorament, intervenció jurídica i propostes
de resolució a òrgans de govern en els àmbits
desenvolupats a l’Àrea de Serveis Territorials.
• Convenis urbanístics, Recursos ordinaris.
• Coordinació de l’assessoria jurídica externa.
• Tramitació, seguiment i control administratiu de
tots els expedients generats al Servei de Planejament, Urbanisme i Obres i el Servei de Manteniment de la Ciutat, Medi Ambient i Via Pública.
• Tramitació de procediments
de contractació menor.
• Gestió d’execució pressupostària
(ingressos i despeses).
• Procediments sancionadors de Disciplina Urbanística, Via Pública i Activitats.
• Atenció ciutadana especialitzada.
• Suport als òrgans de govern, directius i tècnics.
• Procediments d’atorgament, sol·licitud i justificació de subvencions.
• Direcció dels Serveis de Planejament, Urbanisme
i Medi Ambient i Planejament Urbanístic:
°° Redacció, revisió i modificació de figures de
planejament general.
°° Redacció, revisió i modificació de figures de
planejament derivat.
°° Control d’execució de contractes administratius d’obra o servei.
• Gestió Urbanística:
°° Estatuts, bases d’actuació, projectes de
reparcel·lació i expropiació.
°° Canvi en els sistemes d’actuació a iniciativa
municipal o privada.
°° Aprovació d’estatuts d’entitats de conservació, llicències de parcel·lació.
°° Autorització d’usos i instal·lacions en sòl no
urbanitzable.
°° Instruments de política de sòl i habitatge.
• Intervenció administrativa en l’ús del sòl i
l’edificació:
°° Llicències d’obra major, menor i ocupació,
Comunicació prèvia d’obres, Control de
liquidació de taxes i ICIO.

°° Expedient de Declaració de Ruïna i ordres
d’execució.
°° Protecció de la legalitat urbanística.
• Projectes d’edificació i obra pública:
°° Redacció de projectes i direcció d’obres
municipals.
°° Projectes d’Urbanització (Vialitat, Mobilitat,
Infraestructures i Sanejament).
°° Control d’execució de contractes administratius d’obra o servei.
• Llicències d’activitats:
°° Autorització ambiental, Llicència municipal
(tipus A i B), Permís municipal.
°° Comunicació prèvia d’activitats innòcues.
°° Expedients sancionadors i de disciplina
d’activitats.
°°
• Direcció de Serveis de Manteniment de la Ciutat i
Via Pública, Serveis de Manteniment de la Ciutat:
°° Manteniment d’edificis públics.
°° Reclamacions per danys als béns municipals.
°° Inspecció, control d’execució de contractes
administratius de serveis, gestió de serveis
públics i subministraments energètics.
°° Disseny i gestió d’instal·lacions.
°° Gestió, conservació i avaluació dels serveis de vialitat, mobilitat, infraestructures i
sanejament.
• Ocupació i ús de l’espai públic:
°° Llicències d’Ocupació de la Via Pública que
afecten la vialitat
°° Llicències d’Ocupació de la Via Pública per
activitats econòmiques.
• Mobilitat i transports:
°° Mobilitat sostenible, Senyalització (vertical,
horitzontal, semàfors, informativa).
°° Supressió de barreres arquitectòniques,
Transport públic i de mercaderies i emergències, Aparcament públic, Itineraris bicisescolars, Talls de carrers.
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á continuació

• Gerent: Meritxell Vargas
• Secretari: Agustín Recio
• Director de Tecnologies
i Gestió del Coneixement: Mario Alguacil
• Cap de la Unitat de Gestió
del Coneixement: Ascen Moro
• Directora de l’Àrea de Serveis
Territorials: Pilar Rodríguez.
• Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà:
Ester Lahoz
• Cap de Comunicació i Protocol:
Victoria Rios
• Direcció de l’Àrea de Serveis Econòmics:
Eusebi Valldaura
• Responsable de l’àrea de noves tecnologies per als ciutadans: Pablo Muiño

Persona

Preguntes de
l’Àmbit 1

Preguntes de
l’Àmbit 2

Preguntes de
l’Àmbit 3

Preguntes de
l’Àmbit 4

Gerent:

Què ha canviat en
l’estructura de l’Ajuntament de Sant Feliu
a conseqüència de la
introducció de les TIC?

Director de
Tecnologies
i Gestió del
Coneixement:

Quins són les objectius que s’han fixat
per a l’establiment
d’una administració
electrònica? I els
beneficis esperats
del procés?

En els sistemes de presa de decisions (àmbit
polític i àmbit tècnic)

Quines són les competències clau que els
gestors han desenvolupat per a l’establiment d’una administració electrònica
(coneixements tècnics,
orientació a resultats,
transversalitat, treball
en equip, orientació
al servei i al ciutadà,
compromís amb l’organització, etc.)? Com
s’ha fomentat
l’aprenentatge?

Com ha millorat
l’acompliment de
l’Ajuntament de Sant
Feliu?

Secretari:

Quina visió existeix
de l’Ajuntament de
Sant Feliu com a
administració electrònica?

Meritxell
Vargas
Agustín
Recio

Mario
Alguacil

Esquema d’entrevistes
TIC I ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA

Persona

TIC,
COMPETÈNCIES,
ACTITUDS
I CULTURA
ORGANITZATIVA

TIC I GESTIÓ PER
ALS RESULTATS:
MILLORA DE
LA CADENA DE
GENERACIÓ DE
VALOR PÚBLIC

Preguntes de
l’Àmbit 1

Preguntes de
l’Àmbit 2

Preguntes de
l’Àmbit 3

Preguntes de
l’Àmbit 4

Determinats tipus
d’estructures organitzatives fomenten /
obstaculitzen la introducció i ús de les TIC?

Es produeixen canvis
en l’estructura de
les organitzacions a
conseqüència de la
introducció i ús de
les TIC?

Determinades competències i actituds dels
gestors i cultures de
gestió fomenten/obstaculitzen la introducció i ús de les TIC?

La introducció de les
TIC, conjuntament
amb els canvis organitzatius esdevinguts
i les actituds dels
gestors incideixen en
l’acompliment de les
organitzacions? En
quins àmbits?

Quines són les característiques de l’estructura organitzativa
de l’Ajuntament de
Sant Feliu que han
potenciat i impulsat
l’establiment d’una
administració electrònica (d’àmbit general
o en la seva unitat)? I
les que les han obstaculitzat? (palanques
de canvi i obstacles)

En els sistemes d’implementació de les
decisions

Quins són els àmbits
de millora?
Impactes negatius?

Quines són les competències que més difícilment s’han desenvolupat? Per què?
Quines són les actituds dels gestors
de l’Ajuntament de
Sant Feliu que han
potenciat i impulsat
l’establiment d’una
administració electrònica? I les que les
han obstaculitzat?
(palanques de canvi i
obstacles)
Quines són les actituds dels ciutadans
que han potenciat
i impulsat l’establiment d’una administració electrònica?
I les que les han
obstaculitzat? (palanques de canvi i
obstacles)
Com valora la implantació a Sant Feliu:
• d’una cultura de
gestió transversal i
de cooperació entre
departaments?
• d’una cultura de
transparència en la
gestió?
• d’una cultura de
gestió del coneixement?
• d’una cultura
d’adopció de la
innovació?

continua en la següent pàgina â
continua en la següent pàgina â
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Persona
Cap de la Unitat
de Gestió del
Coneixement:

Ascen Moro
Directora de
l’Àrea de Serveis
Territorials:

Pilar
Rodríguez

Cap de la Oficina
d’Atenció
al Ciutadà:

Ester Lahoz
Cap de Comunicació i Protocol:

Victoria Rios

Preguntes de
l’Àmbit 1

Preguntes de
l’Àmbit 2

Preguntes de
l’Àmbit 3

Preguntes de
l’Àmbit 4

Què ha canviat en
l’estructura de l’Ajuntament de Sant Feliu
a conseqüència de la
introducció de les TIC?

Quines són les competències clau que han hagut de
desenvolupar per a l’establiment d’una administració electrònica (coneixements tècnics, orientació
a resultats, transversalitat,
treball en equip, orientació
al servei i al ciutadà, compromís amb l’organització,
etc.)? Com s’ha fomentat
l’aprenentatge?

Com ha millorat
l’acompliment
de la seva unitat/àrea?

En els sistemes de
presa de decisions
(àmbit polític i àmbit
tècnic) (exemples)
En els sistemes d’implementació de les
decisions (exemples)
Què ha canviat en la
seva unitat/àrea/departament?
(Exemples)

Quines són les competències que més difícil han trobat desenvolupar? Per què?
Què ha canviat en la seva
cultura i actituds organitzatives amb la introducció
de les TIC?

Direcció de l’Àrea
de Serveis Econòmics:

Eusebi
Valldaura

Responsable de
noves tecnologies
per als ciutadans:

Pablo Muiño

Quines són les competències clau que han hagut de
desenvolupar per a l’establiment d’una administració electrònica (coneixements tècnics, orientació
a resultats, transversalitat,
treball en equip, orientació
al servei i al ciutadà, compromís amb l’organització,
etc.)? Com s’ha fomentat
l’aprenentatge?
Quines són les competències que més difícil
han trobat desenvolupar?
Per què?
Què ha canviat en la seva
cultura i actituds organitzatives amb la introducció
de les TIC?
Quines són les actituds dels
ciutadans que han potenciat i impulsat l’establiment
d’una administració electrònica? I les que les han
obstaculitzat? (palanques
de canvi i obstacles)
Què ha canviat en la seva
cultura i actituds organitzatives amb la introducció
de les TIC?
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Quins són els àmbits de millora?
Impactes
negatius?

Annexos
del Cas Polinyà
Síntesi del diagnòstic realitzat el 200638
Amb relació al sistema d’atenció al ciutadà i en general sobre l’organització municipal
• L’organització municipal pateix una crisi de creixement de la qual intenta sortir en els darrers anys.
• En els darrers anys la plantilla ha crescut proporcionalment més en llocs de treball tècnics, operatius i directius que en llocs administratius.
• Hi ha consciència de la necessitat, actitud i voluntat col·lectiva d’orientar la gestió municipal cap
a la satisfacció de les necessitats del ciutadà, millorant l’atenció al públic, però manca adoptar la
decisió de dotar-se dels elements que permetin fer-ho.
• L’ús de models, tècniques, mètodes i eines de reconeguda solvència o l’adaptació de bones
pràctiques d’ajuntaments líders són encara minoritaris.
• Les unitats de l’organització municipal, polítiques, directives, tècniques, administratives i operatives, són interdependents encara que segueix havent-hi una acusada tendència a treballar de
forma autònoma. Manca establir espais i dinàmiques de coordinació entre àrees, especialment
en la gestió de projectes de millora de la gestió.
• L’espai de treball és limitat i insuficient per abordar en profunditat la qüestió de l’atenció al públic.
• No existeix cap protocol ni procediment per coordinar les actuacions de l’atenció al públic i les
unitats responsables de la gestió, ni tan sols per actualitzar la informació que l’atenció al públic
fa arribar als ciutadans. La veritable atenció al ciutadà se segueix fent en les diferents àrees,
departaments i sovint la fa la persona especialitzada en un àmbit específic de competència i els
responsables tècnics o polítics de l’àmbit en primera persona.
• El treball específic d’atenció al ciutadà no està sistematitzat. Està fonamentat en una relació
personal molt directa amb el ciutadà, sovint depenent de l’experiència i memòria del personal.
• Hi ha la percepció que les queixes i els suggeriments rebuts es perden, no obtenen resposta o
no arriba aquesta a tothom que pot estar-hi interessat, especialment l’Alcaldia. Manca una sistemàtica de seguiment i assegurament de la resposta, i bona part de les demandes i incidències
que arriben a l’Alcaldia i regidories podrien ser ateses i resoltes per l’estructura tècnica.
• El web municipal, malgrat destinar un dels grans apartats a l’OAC per oferir serveis i gestions, és
un web que ofereix informació estàtica.
Amb relació al sistema de gestió per processos
• Manca una definició clara de les funcions, competències i responsabilitats de cada àmbit de
gestió i dels procediments per desenvolupar-les.
• Els procediments, la normativa i l’execució depenen de la interpretació que en facin els responsables, tècnics o administratius involucrats en la seva gestió.
• No existeix un inventari de procediments que permetin identificar i organitzar el conjunt de processos de gestió municipal. Són excepció els processos identificats amb claredat i documentats
i únicament existeixen inventaris parcials d’algunes tipologies d’expedients construïts i mantinguts, segons els criteris dels seus gestors.
continua en la següent pàgina â
á 38. Josep A. PLAZA, “Atenció al Ciutadà, organització, documents i tecnologies de la informació. Diagnòstic
i proposta d’actuació per a l’Ajuntament de Polinyà”, Kialti, abril 2006.
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á continuació

• Els tràmits que es poden fer al web municipal per Internet estan agrupats en una llista
sense estructura temàtica on destaquen els que es poden iniciar per Internet. La llista de
tràmits és molt limitada.
Amb relació al sistema de gestió documental
• El concepte expedient associat a l’obertura d’una carpeta que conté documents referits a un
afer està força consolidat dins l’organització municipal; el concepte document no està clarament determinat ni tractat en conseqüència. La veritable labor de l’arxivística i la gestió documental comença en les transferències documentals a l’arxiu municipal.

Entrevistes realitzades

Esquema d’entrevistes
Pregunta clau de la recerca: com l’estructura organitzativa interactua amb el procés d’introducció de les TIC a l’Administració local i impacta l’objectiu de millora de la cadena de
generació de valor públic?

Persona

TIC,
COMPETÈNCIES,
ACTITUDS
I CULTURA
ORGANITZATIVA

TIC I GESTIÓ PER
ALS RESULTATS:
MILLORA DE
LA CADENA DE
GENERACIÓ DE
VALOR PÚBLIC

Preguntes de
l’Àmbit 1

Preguntes de
l’Àmbit 2

Preguntes de
l’Àmbit 3

Preguntes de
l’Àmbit 4

Determinats tipus
d’estructures organitzatives fomenten
/obstaculitzen la
introducció i ús de
les TIC?

Es produeixen canvis
en l’estructura de
les organitzacions a
conseqüència de la
introducció i ús de
les TIC?

Determinades competències i actituds
dels gestors i cultures
de gestió fomenten/
obstaculitzen la
introducció i ús de
les TIC?

La introducció de
les TIC, conjuntament amb els
canvis organitzatius
esdevinguts i les
actituds dels gestors, incideixen en
l’acompliment de
les organitzacions?
En quins àmbits?

continua en la següent pàgina â
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Preguntes de
l’Àmbit 1

Preguntes de
l’Àmbit 2

Preguntes de
l’Àmbit 3

Preguntes de
l’Àmbit 4

Alcaldessa

Quina visió existeix
de l’Ajuntament
de Polinyà com a
administració electrònica?

Què ha canviat en
l’estructura de l’Ajuntament de Polinyà a
conseqüència de la
introducció de les
TIC?

Quines són les
competències clau
que els gestors han
desenvolupat per a
l’establiment d’una
administració electrònica (coneixements
tècnics, orientació a
resultats, transversalitat, treball en equip,
orientació al servei i
al ciutadà, compromís
amb l’organització,
etc.)? Com s’ha
fomentat l’aprenentatge?

Com ha millorat
l’acompliment de
l’Ajuntament de
Polinyà?

Directora de
Serveis Generals
Secretari
interventor

Quins són els objectius que s’han fixat
per a l’establiment
d’una administració
electrònica? I els
beneficis esperats
del procés?
Quines són les característiques de l’estructura organitzativa de
l’Ajuntament de Polinyà que han potenciat
i impulsat l’establiment d’una administració electrònica (en
l’àmbit general o en la
seva unitat)? I les que
les han obstaculitzat?
(palanques de canvi i
obstacles)

• Conxita Sánchez - directora de l’Àrea de
Serveis Generals
• Miquel Burrieza - director de l’Àrea del Territori
• Pepita Pedraza - alcaldessa
• Manuel Silvestre - secretari - interventor
• Responsable informàtic

TIC I ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA

Persona

En els sistemes de
presa de decisions
(àmbit polític i àmbit
tècnic)
En els sistemes
d’implementació de
les decisions

Quins són els àmbits
de millora?
Impactes negatius?

Quines són les competències que més
difícilment s’han
desenvolupat? Per
què?
Quines són les actituds dels gestors
de l’Ajuntament de
Polinyà que han
potenciat i impulsat
l’establiment d’una
administració electrònica? I les que les
han obstaculitzat?
(palanques de canvi i
obstacles)
Quines són les actituds dels ciutadans
que han potenciat i
impulsat l’establiment
d’una administració
electrònica? I les que
les han obstaculitzat?
(palanques de canvi i
obstacles)
Com valora la implantació a Polinyà:
• d’una cultura de
gestió transversal i
de cooperació entre
departaments?
• d’una cultura de
transparència en la
gestió?
• d’una cultura de
gestió del coneixement?
• d’una cultura
d’adopció de la
innovació?

continua en la següent pàgina â
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Persona
Directora
de l’Àrea
de Presidència
Director
de l’Àrea
de Serveis
Territorials

Preguntes de
l’Àmbit 1

Preguntes de
l’Àmbit 2

Preguntes de
l’Àmbit 3

Preguntes de
l’Àmbit 4

Què ha canviat en
l’estructura de l’Ajuntament de Polinyà a
conseqüència de la
introducció de les TIC?

Quines són les competències clau que han
hagut de desenvolupar
per a l’establiment d’una
administració electrònica
(coneixements tècnics,
orientació a resultats,
transversalitat, treball en
equip, orientació al servei
i al ciutadà, compromís
amb l’organització, etc.)?
Com s’ha fomentat
l’aprenentatge?

Com ha millorat
l’acompliment de la
seva unitat/àrea?

En els sistemes de presa de decisions (àmbit
polític i àmbit tècnic)
(exemples)
En els sistemes d’implementació de les
decisions (exemples)
Què ha canviat en la
seva unitat/àrea/departament? (Exemples)

Quines són les competències que més difícil
han trobat desenvolupar?
Per què?
Què ha canviat en la seva
cultura i actituds organitzatives amb la introducció de les TIC?

Informàtic

Quines són les competències clau que han
hagut de desenvolupar
per a l’establiment d’una
administració electrònica
(coneixements tècnics,
orientació a resultats,
transversalitat, treball en
equip, orientació al servei
i al ciutadà, compromís
amb l’organització, etc.)?
Com s’ha fomentat
l’aprenentatge?
Quines són les competències que més difícil
han trobat desenvolupar?
Per què?
Què ha canviat en la seva
cultura i actituds organitzatives amb la introducció de les TIC?
Quines són les actituds
dels ciutadans que han
potenciat i impulsat
l’establiment d’una administració electrònica? I les
que les han obstaculitzat?
(palanques de canvi i
obstacles)
Què ha canviat en la seva
cultura i actituds organitzatives amb la introducció de les TIC?
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Sistemes
d’informació
per a la gestió
per resultats

Introducció
Aquest treball és el segon d’una recerca iniciada l’any 2008 entre
Localret i ESADE, amb l’objectiu d’explorar la vessant organitzativa de projectes de tecnologies de la informació i comunicació als governs locals de Catalunya. En el primer treball, vam
estudiar dos casos i ens vam centrar en la gestió del canvi. En
aquest estudi, hem investigat tres casos, per tal d’il·lustrar com
els sistemes d’informació ajuden a analitzar, seguir i comunicar
l’estratègia i el pressupost.
En primer lloc, proposem i descrivim el nostre marc conceptual.
Tot seguit, presentem els tres casos: sistemes als ajuntaments de
Cambrils, Sant Cugat del Vallès i Sant Boi de Llobregat. A la tercera i darrera part del document, analitzem els tres casos, en ressalten els aspectes principals i hi proposem algunes recomanacions.

Sistemes d’informació
per a la gestió
per resultats
En aquesta segona recerca amb Localret, hem volgut explorar
sistemes d’informació per a la gestió per resultats que estiguessin funcionant en organitzacions públiques locals per tal de poder fer una primera identificació dels “factors d’èxit de disseny”
i de “les contribucions i els beneficis” dels sistemes d’informació per al conjunt de l’organització.
Per poder dur a terme aquesta exploració, primer hem de definir què entenem per sistemes d’informació per a la gestió per resultats. Per fer-ho, val la pena centrar-nos primer en el concepte
gestió per resultats (GpR). Seguim Serra (2007), que defineix la
GpR com un marc conceptual i operatiu que té com a funció facilitar, a les organitzacions públiques, la direcció efectiva i integrada
del procés de creació de valor públic, amb l’objectiu d’optimitzar
aquest procés i d’assegurar la màxima eficàcia, eficiència i efectivitat en la consecució dels objectius de govern i en la millora continuada de les seves organitzacions.
En altres paraules, i de forma molt més simple, la GpR és un marc de
direcció orientat a assegurar l’assoliment d’uns objectius.
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El model
Proposem dividir la GpR en tres dimensions bàsiques, dos moments temporals i l’aspecte del mesurament.

Tres dimensions
Les tres dimensions bàsiques són l’estratègia, la producció i
el pressupost.

à
39. Otley hi afegeix una
altra dimensió, la quarta,
que té a veure amb la gestió i el comportament de
les persones involucrades
en la gestió per resultats.
És el mecanisme que
vincula els processos i els
resultats organitzatius als
objectius personals. Per
motius d’espai, no la tractarem en aquest estudi.
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burocràcia pública, amb una jerarquia limitada de l’àpex polític
sobre els tècnics de producció. L’àpex polític, que en teoria ha de
definir l’estratègia, té relativament poca jerarquia sobre els tècnics responsables de la implementació de la política, a causa de
la independència intencionada que el règim laboral atorga als tècnics. Cal ressaltar que aquesta divisió entre tècnica i política es
dissenya conscientment a principis del segle xx per despolititzar
l’Administració i fer-la més imparcial.
En segon lloc, i en relació amb aquest darrer punt, la divisió estratègia-producció es veu agreujada pel caràcter temporal dels
lideratges polítics, que contrasta radicalment amb el caràcter indefinit del personal tècnic.

La primera dimensió són els objectius dels resultats estratègics
que determinen l’orientació global de l’organització. L’estratègia —que, en el cas de les administracions locals, hauria de ser
el pla— involucra els processos de planificació i de programació
les estratègies, els objectius i les àrees clau de resultat de l’acció de govern: els objectius estratègics, el programa de govern
i les línies bàsiques d’intervenció. Els objectius estratègics es
refereixen i es concreten en els objectius de govern i fan referència a la consecució de canvis socials (outcomes). Aquests
es defineixen, fonamentalment i en la mesura que sigui tècnicament possible, en termes del canvi social desitjable (modificació de l’outcome actual/inicial).

Finalment, un altre factor que trenca la integració entre producció
i estratègia és que aquesta darrera no sol tenir en compte les obligacions de producció que es desprenen del marc competencial. Al
contrari, l’estratègia se sol centrar en els aspectes i les actuacions
especials i addicionals que van més enllà de les prestacions obligatòries de l’Administració local, com per exemple tramitacions vàries i
els serveis de recollida d’escombraries.

La segona dimensió és el pressupost, que implica la definició
de l’escenari macroeconòmic, fiscal i financer, i la gestió del
cicle pressupostari. El pressupost hauria de ser la sanció definitiva del programa de govern i, d’altra banda, no hi hauria
d’haver producte sense assignació pressupostària. El pressupost, per tant, és el que valida, en última instància, com seran
la producció i l’estratègia.

L’altra gran divisió entre dimensions és la que hi ha entre la dimensió d’estratègia i la de pressupost o, més ben dit, el tall plapressupost. Aquesta divisió és conseqüència, en part, de la divisió anterior entre estratègia i producció. Com que l’estratègia i

La tercera dimensió són els processos productius, les operacions
i les activitats que l’organització decideix implementar per assolir els objectius de resultat estratègic. Aquest dimensió incorpora els nivells de servei, producte, activitat, projecte, etc., que
concreten l’actuació pública (output) i permeten disposar dels
instruments adequats per produir el canvi social desitjat. Aquesta dimensió també inclou els objectius productius: cal fixar uns
objectius de producció a curt i a mitjà termini.39
Aquestes dimensions es veuen profundament separades i aïllades
entre si en l’Administració, per diversos motius. En primer lloc, la
divergència entre el policy-making i la implementació de les polítiques —és a dir, entre estratègia i producció— és força greu. Això
és degut a diversos factors, entre ells les característiques de la

La manca d’integració entre aquestes dues dimensions és un problema, ja que limita la direcció estratègica de l’organització i fa
que determinada informació clau, com és l’efectivitat (la ràtio entre producció i assoliment estratègic) no estigui disponible.

figura 1.

estratègia

producció

pressupost
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la producció no estan suficientment integrades i que, en darrer
terme, és la producció la que determina el pressupost, es dóna el
cas que el pressupost i l’estratègia es troben dissociats.
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figura 2.

objectius
estratègics

Ara bé, el fet que el pressupost i la producció estiguin interrelacionats no implica que estiguin suficientment coordinats. De
fet, un problema important és que la dimensió del pressupost
no està integrada amb els resultats productius, sinó amb els
processos i components productius. Això és així per dos motius, habitualment.
El primer motiu és que el pressupost públic està organitzat per
components de despesa i no per objectius. Així, el pressupost
públic capta despesa en recursos humans, contractació, subvencions i inversions. El problema sorgeix quan volem saber quan ha
costat assolir un resultat productiu determinat, com ara atorgar
una llicència. El pressupost, en general, no està pensat per facilitar aquesta informació.
Una segona raó que explica per què el pressupost es lliga amb
els components i els processos productius i no amb els resultats
és que, encara ara, la dimensió productiva sovint no treballa
amb indicadors de resultats, sinó senzillament amb informació
econòmica (despesa absoluta) i informació de recursos humans
(personal disponible). Per tant, en no disposar d’aquesta informació, resulta complex relacionar els resultats amb les despeses i, per tant, un anàlisi de costos es fa inviable.

T
objectius
productius

pressupost

resultats
estratègics

T+1
resultats
productius

resultat
econòmic

La diferència temporal
Els dos moments temporals que són importants en la gestió per
resultats són el de la projecció en el futur del que es vol fer i el de
la constatació del que s’ha fet. És a dir, el primer fa referència al
moment de pensar i determinar què es farà. És el moment de fixar
objectius, tant estratègics, com operatius i pressupostaris. Aquest
moment el podem denominar T0. Fixar objectius en el moment
T0 és fonamental per a la gestió per resultats. Sense un marc de
referència que ens indiqui què és el que l’organització pública es
planteja, resulta impossible gestionar-la adequadament. Una situació equivalent seria pilotar un vaixell sense rumb. Si no tenim
rumb, no podem pilotar.
Un cop s’han definit uns objectius, i s’han executat la producció i el
treball, cal conèixer els resultats que ens permetran pilotar, avaluar, analitzar i aprendre. En aquest moment, que podem anomenar
T1, el que ens preocupa és el resultat o els resultats, tant estratègics, com productius i pressupostaris.
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El mesurament
Aquest segon moment temporal ens porta plenament a l’aspecte
del mesurament. Els resultats, tant estratègics com productius,
s’han de mesurar per poder captar-los. (En la dimensió pressupostària els resultats obtinguts són pròpiament monetaris).
Aquesta dimensió implica la quantificació dels resultats i dels
processos i la determinació dels valors acceptables. Cal remarcar
que el problema de mesurar el resultat és central en les organitzacions públiques. Les eleccions no són un indicador, ja que es
guanyen sobre la base d’uns resultats anteriors i unes promeses
de futur; a més, en el sector públic existeix el gran problema de
l’atribució (Talbot, 2005).
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figura 3.

La informació és la matèria primera principal de la GPR: el mesurament de l’actuació i de l’acompliment, la fixació d’objectius i la
quantificació, el control de l’eficiència i dels costos de producció,
la identificació dels impactes i l’anàlisi de l’efectivitat, etc., es redueixen a informació (Serra, 2007).

indicadors
estratègics

Definim sistema d’informació (SI) per a la GpR com el conjunt d’eines i instruments que es relacionen entre si i amb les diferents
dimensions organitzatives i que contribueixen a la GpR.
Resumint, el sistema d’informació vincula i connecta les tres dimensions, la seva operacionalització en mesuraments i els dos
moments temporals. És justament el sistema d’informació per
a la gestió de resultats el que ha de superar la divisió entre les
tres dimensions que hem esmentat.

Gestió del canvi

indicadors
productius

figura 4.

Finalment, identifiquem un darrer aspecte bàsic per a l’èxit dels
SI-GpR: la gestió del canvi. Totes les reformes i les onades de
canvis cap a la gestió per resultats han estat marcades per dilemes entre el canvi radical o l’incremental i entre el lideratge
jeràrquic potent o el procés de consulta (Talbot, 2005). L’opció
òptima per resoldre aquests dilemes la determinen la conjuntura
i el context específic de cada procés de canvi.

resultats
estratègics

La cultura organitzativa juga, doncs, un paper central en el canvi,
ja sigui com a facilitador, o bé com a resistència. L’estructura organitzativa també és rellevant (Moynihan, 2008). En l’àmbit públic,
que es caracteritza pel sistema burocràtic, amb una escassa autonomia directiva, la capacitat perquè la direcció lideri els canvis
necessaris encara és limitada (Moynihan, 2006).

resultats
productius

L’aspecte relacionat amb el procés de canvi, però, ja el vam tractar
en el primer treball d’aquesta recerca, que se centrava en el procés
de canvi cap a l’adopció d’un SI-GpR.

resultat
econòmic

objectius
estratègics

objectius
productius
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Metodologia
Producte de la recerca
L’objectiu de la recerca ha estat generar casos pràctics i reals de
sistemes d’informació per a la gestió per resultats que ja funcionin
en organitzacions locals i que incloguin “factors d’èxit de disseny” i
“contribucions i beneficis del sistema al conjunt de l’organització”.

Selecció de casos
i recollida i anàlisi de dades
S’han seleccionat tres casos d’ajuntaments amb SI-GpR: Cambrils, Sant Boi de Llobregat i Sant Cugat del Vallès. Aquesta selecció s’ha basat en criteris de novetat del sistema i de representativitat territorial. Els tres casos van ser proposats per Localret i
validats per l’equip d’investigadors.
La metodologia de recollida i anàlisi de les dades s’ha basat en
documentació i en entrevistes qualitatives semiestructurades. Les
entrevistes han estat tant individuals com en grups. Amb les entrevistes s’ha pretès cobrir els tres grups següents:
• Els impulsors i els responsables del sistema: directius i tècnics informàtics
• Els proveïdors de la informació: productors de serveis públics i
de serveis de suport (a l’organització)
• Els usuaris de la informació (potencials i reals)
Les entrevistes semiestructurades han seguit l’esquema bàsic següent:
• Narració del procés de disseny i implantació del sistema: problemes i moments clau
• Narració del funcionament del sistema: problemes i aspectes clau
• Beneficis i costos del sistema
Als annexos, adjuntem el qüestionari de l’entrevista en versió íntegra.
Prèviament a l’entrevista, les persones col·laboradores de cada
projecte objecte de l’estudi de recerca van emplenar els formularis bàsics de la investigació, lliurats per l’equip de recerca. å
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Introducció:
l’Ajuntament
de Cambrils
à
40. Font: Viquipèdia
<http://ca.wikipedia.org/
wiki/Cambrils>. Data de
consulta : abril de 2010.
Font: <http://www.
enciclopedia.cat>. Data de
consulta : abril de 2010.

Característiques
del municipi de Cambrils40
Cambrils és un municipi costaner de la comarca del Baix Camp, a la
província de Tarragona. Ocupa una extensió de prop de 35,26 km2 i
la seva població actual (2008) és de 30.956 habitants. La densitat
de població és de 878 habitants per km2.
Tradicionalment, s’han considerat que està format per dos nuclis,
la vila i el port. Avui aquests dos nuclis estan plenament integrats,
gràcies al creixement urbanístic. A part de la vila de Cambrils, cap
de municipi, el territori municipal comprèn l’antic terme i poble de
Vilafortuny, a més dels nuclis de població de l’Ardiaca, el Mas d’en
Bosc, el Parc de Samà i la Llosa.
Durant molts anys, les principals activitats econòmiques del municipi van ser la pesca i l’agricultura. Tanmateix, l’apogeu del turisme des de mitjan dècada dels seixanta ha convertit el sector
dels serveis en la font principal d’ingressos de Cambrils. La combinació d’aquests dos sectors fa que Cambrils sigui una plaça
reconeguda per la gastronomia del peix i el marisc.

Estructura de l’Administració local
A l’Ajuntament de Cambrils, hi treballen en total uns 460 treballadors i treballadores.
El pressupost per a l’any 2010 és de 45.181.000 euros.
L’organigrama polític s’organitza entorn de cinc grans àrees de treball:
{Organigrama a la pàgina següent}
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ORGANIGRAMA POLÍTIC DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Recursos
interns

• Regidoria d’Hisenda i Gestió Estratègica (Intervenció General. Tresoreria. Recaptació. Gestió Tributària. Organització i Excel·lència.
Noves Tecnologies. Estudis Econòmics)

Territori

• Regidoria de Desenvolupament Urbà i Habitatge (Arquitectura. Urbanisme. Activitats)
• Regidoria d’Espai Públic, Paisatge i Medi Ambient (Obres Públiques.
Medi Ambient. Paisatge Urbà. Serveis. Compres i Contractació)

Activitat
econòmica

• Regidoria de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques (Promoció de
Ciutat. Participació Ciutadana. Cooperació i Solidaritat)
• Regidoria de Turisme i Recursos Humans (Turisme. Persones)

Seguretat
i vialitat

• Regidoria de Protecció Ciutadana i Mobilitat (Policia Local. Inspecció)

Persona

• Regidoria de Polítiques Socials i Salut (Benestar Social. Polítiques d’Igualtat. Salut Pública)
• Regidoria de Cultura, Patrimoni, Esports i Lleure (Cultura, Esports)
• Regidoria de Joventut i Festes (Joventut. Festes. OAC: Oficina
d’Atenció al Ciutadà)
• Regidoria d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació (Educació. Polítiques Actives d’Ocupació)

Amb l’objectiu clar de millorar l’eficiència i l’eficàcia dels serveis públics i assolir un canvi de cultura organitzativa basada
en l’excel·lència, l’any 2003 l’Ajuntament de Cambrils va començar a desenvolupar un sistema de gestió basat en criteris
de qualitat i excel·lència.

Els sistemes informàtics de suport
a la gestió a Cambrils
L’Ajuntament de Cambrils va iniciar l’any 2006 un procés progressiu de creació d’eines informàtiques de suport a la gestió. Aquest
procés ha passat per diferents etapes, en què cada fase ha anat
evolucionant a partir de l’experiència de l’anterior, aprenent dels
errors i reaprofitant els processos i la informació generats. S’ha
liderat des de la Regidoria d’Hisenda i Gestió Estratègica, concretament, des del Departament de Noves Tecnologies.

Dins aquest organigrama, hi ha també la figura del coordinador d’Àrea.
En una primera etapa d’aquest procés (2006-2008), les eines desenvolupades es van centrar exclusivament en l’àrea econòmica,
amb l’objectiu principal d’ajudar a obtenir informes i resums de
dades per tal de facilitar l’elaboració de les memòries i controlar
l’execució del pressupost.
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Figura 1.

Organigrama polític de l’Ajuntament de Cambrils
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41. Concretament, ara s’està
treballant, en fase de prova
pilot, en l’elaboració d’un
quadre de comandament
per a l’Àrea de Tramitació
d’Expedients, amb l’objectiu que sigui un sistema
d’informació útil per a la
presa de decisions. Aquest
projecte és part d’un projecte més ampli en el qual
col·laboren 13 ajuntaments
de Catalunya. à

En una segona etapa (2008-2009), es va fer un pas més i es va desenvolupar un quadre de comandament per a la Regidoria d’Hisenda, més
orientat a perfils directius i a la presa de decisions.
L’Àrea Econòmica de l’Ajuntament és l’usuària principal de les aplicacions desenvolupades en aquestes primeres fases. En la fase actual (any 2010), s’estan desenvolupant altres eines de suport a la
gestió ja pensades per a ser utilitzades per altres àrees de l’Ajuntament i en altres àmbits que no siguin només l’econòmic.41
Les eines informàtiques van evolucionant paral·lelament amb l’organització. Des d’una eina inicial concebuda bàsicament per a la
generació d’informes i el resum de dades econòmiques, s’ha anat
evolucionant cap a d’altres tipus d’eines basades en quadres de
comandament i d’ajuda a la presa de decisions.
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Figura 2.

Organigrama del Departament de Noves Tecnologies
(Regidoria d’Hisenda i Gestió Estratègica)
Serveis
informàtics

Telecomunicacions

Pep Budi

Joaquim Julia
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Samuel orga
Aux. Inform. Gestió
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Xavi Valles

Aux. Inform. Sistemes

Responsable Servei

Anton Marin

Aux. Inform. Sistemes

El Sistema
d’Informació
Executiu (EIS)
El Sistema d’Informació Executiu (EIS – Executive Information
System) és el sistema amb què es desenvolupen aquestes aplicacions. L’objectiu és crear un sistema d’informació transversal
integrat amb els sistemes de back-office de l’organització, que
generi informació “precuinada” i adequada per tal d’obtenir des
d’informes i documents-resum fins a quadres de comandament
que ajudin a planificar, executar, avaluar i decidir.
La plataforma informàtica utilitzada es basa en les eines de business intelligence de Microsoft i en la base de dades MS-SQL Server. Aquesta plataforma permet desenvolupar qualsevol aplicació
basada en l’explotació de dades, ja que és una plataforma d’ús
genèric molt potent i flexible.
Les aplicacions generades estan basades en la web i integrades a la intranet de l’organització. També permeten una integració fàcil amb les eines de Microsoft Office, especialment
amb els fulls de càlcul d’Excel.
La dificultat principal no ve, per tant, de les limitacions tecnològiques, sinó de la incapacitat de fer una anàlisi a fons de les
necessitats i de definir els objectius des de l’organització. Aquest
procés no és fàcil, perquè requereix un impuls polític, el consens i
87

FASE 2 | L’Ajuntament de Cambrils

FASE 2 | L’Ajuntament de Cambrils

la implicació de les àrees directives, i un canvi cultural important
en les formes i els mètodes de gestió.
L’Ajuntament de Cambrils ha anat avançant de forma progressiva en
aquesta línia, en un procés en el qual podem identificar diferents fases.

Antecedents
FASE 1. 2006-2008: Desenvolupament dels
EIS per a Recaptació i Intervenció
En un primer moment, la iniciativa va sorgir del Departament de Noves Tecnologies, que depèn de la Regidoria d’Hisenda i Gestió Estratègica, el qual, davant la demanda d’explotació d’informació massiva
per a l’elaboració de memòries anuals sobre resums de gestió i seguiment i control pressupostari, va pensar d’incorporar una eina que
automatitzés la generació i la consolidació de dades i que ajudés a
elaborar els estudis i resums econòmics i les memòries anuals que es
generen periòdicament. Es va crear, doncs, l’EIS de Recaptació.
D’aquesta manera, es van analitzar les memòries preexistents, per
tal de desenvolupar una eina que permetés generar, de forma àgil
i fàcil, la informació necessària: gràfics comparatius interanuals, indicadors de gestió, evolució de la recaptació anual, taules i valors
de consolidació i resums de gestió.

Figura 3.

Fases en el desenvolupament d’eines
informàtiques de suport a la gestió
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D’aquesta primera iniciativa, en va sorgir l’EIS de Recaptació, per a
l’obtenció d’informació de resums anuals de gestió econòmica de
la Regidoria d’Hisenda. L’objectiu era evitar l’execució de processos
llargs i massius des d’eines de gestió operativa que feien molt complexa la tasca d’obtenció dels informes finals de gestió. La usuària
final principalment era l’administrativa que feia les memòries anuals.
En Pep Budí, cap del Departament de Noves Tecnologies, explica:

“Donat que anualment s’ha d’elaborar una memòria des de
Recaptació, amb el resum de gestió de tot l’exercici, d’alguna
forma el que es va voler fer era agilitzar el fet d’obtenir aquesta
memòria, ja que s’han d’obtenir molts llistats, moltes estadístiques, etc. Es va optar per aquesta eina per a elaborar aquests
llistats de forma més automàtica. [...]”
Aquesta experiència, però, no va tenir èxit i de fet actualment no
s’està utilitzant l’EIS de Recaptació.
El problema principal d’aquesta primera aplicació ha estat sobretot d’enfocament i d’establir els objectius des del principi. Es va
promoure de forma unilateral des del Departament d’Informàtica, amb la intenció d’automatitzar alguns processos i evitar una
demanda excessiva d’explotació de dades. Es va fer un disseny a
partir dels informes previs existents, però no es va fer una anàlisi
a fons amb l’usuari, amb vista a detectar les necessitats reals i els
indicadors que calia implementar:

“Es va executar el projecte d’una forma aïllada, sense comptar
gaire amb els departaments, i després es va fer una sessió per
explicar aquesta nova eina, el que feia. Què va passar? Que s’ho
van agafar com al peu de la lletra, és a dir, s’ho van agafar com
“una altra vegada!”, com una altra eina per fer els mateixos llistats que ja es podien fer des de la recaptació, però d’una forma
molt més ràpida.” (Pep Budí)
El fet de no tenir en compte l’usuari va fer que finalment el sistema
no satisfés cap usuari, tal com ens diu en Pep Budí:

“En aquest sentit, quan ens vam embarcar en aquesta eina,
vam començar a treure tot el detall, i aquestes eines no estan
pensades per tenir el detall màxim, tal com ens dóna l’eina de
treball de diari. Són eines que t’orienten perquè puguis prendre
decisions i, més que informació antiga, s’han de fer projeccions també. I, és clar, d’alguna forma van entrar molt a perfilar
que quadrés molt el cèntim, i al final es va estancar, perquè era
temps i temps i temps, i modificacions, i són un munt de llistats
i un munt d’informes. I, al final, com a quadre de comandament
a nivell de recaptació, per prendre decisions, no calien tants
llistats. Per això, es va quedar allà mort.”
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Figura 4.

Figura 5.

Exemples de pantalles i informació generada
per l’EIS de Recaptació

Exemples de pantalles i informació generada
per l’EIS d’Intervenció

Finalment, doncs, l’eina no era operativa perquè no tenia el nivell de
detall i precisió necessaris per al dia a dia, i tampoc no servia per a
la presa de decisions, perquè tota la informació generada en forma
de llistats és excessiva per a aquest propòsit.
Actualment, l’EIS de Recaptació està aturat, en espera de redefinir els objectius, els indicadors i les dades de gestió per tal
de redreçar el projecte.

90

comunicacions. I des de la nova direcció de Serveis Informàtics
es va reprendre el desenvolupament de les aplicacions EIS, però
amb una nova orientació:

“ [El Departament d’Informàtica] es va convertir en Noves
Tecnologies, i es van crear dos departaments: Serveis Informàtics i Telecomunicacions. L’anterior responsable lidera actualment el Departament de Telecomunicacions i jo, la resta. Vaig
agafar el projecte per donar-li el tomb i integrar el que s’havia
fet, el que es volia realment, i fer participar l’usuari final en el
desenvolupament i la implantació.” (Pep Budí)

D’altra banda, en un procés gairebé paral·lel, el Departament d’Intervenció Municipal, que és qui elabora anualment els pressupostos, també es va detectar la necessitat de crear una eina informàtica que facilités l’obtenció d’informació de dades que ajudessin
a l’elaboració d’aquests pressupostos. Es va desenvolupar, doncs,
l’EIS per a Intervenció.

D’aquesta manera, per al desenvolupament de l’EIS d’Intervenció, es va
tenir en compte l’experiència anterior i es van voler incorporar aspectes
que no s’havien tingut en compte abans. En Pep Budí ho explica així:

Aquest període va coincidir també amb un canvi de lideratge en
el Departament de Noves Tecnologies de l’Ajuntament. El que
havia estat fins aquell moment el Departament d’Informàtica es
va desdoblar en dos departaments: Serveis Informàtics i Tele-

“No va ser tant emetre llistats tan al detall, sinó que va ser més
valors pel que fa als ingressos i les despeses, així de forma més
global. Diguéssim que a Intervenció va quallar més l’eina, i a
més hi va haver el lideratge de l’interventor.”
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En el desenvolupament de l’EIS d’Intervenció, per tant, sí que es
van tenir més en compte les necessitats de l’usuari i —cal destacar-ho— es va comptar amb el suport i la participació de la direcció, en aquest cas de l’interventor.
L’EIS d’Intervenció, doncs, permet obtenir, de forma ràpida, tot un
conjunt de resums i de dades agregades necessàries per a l’elaboració dels pressupostos, però en aquest cas s’ha anat una mica més
enllà i s’ha facilitat la integració amb els fulls de càlcul, en concret
el MS Excel, de forma que l’usuari, a partir de les dades precalculades, pot fer els seus càlculs, gràfics o estadístiques personalitzades.
D’aquesta manera, es pot arribar a un nivell de personalització més
gran allà on no arriba l’EIS:

“Aquelles mancances que hi havia, les poden suplir amb la in-

tegració amb l’Excel, que es vincula directament amb la business intelligence. O sigui que reaprofiten els cubs de la informació ja precuinada, precalculada, de forma que és molt ràpid
d’obtenir. Si necessiten un llistat puntual, a fer-s’ho ells amb
Excel trigarien temps. Hem donat dues facilitats: una és obtenir
coses fetes o precuinades, i l’altra és que ho puguin complementar amb l’Excel directament […]; no has d’anar al sistema
de back-office i allà anar rascant.” (Pep Budí)

Els EIS desenvolupats en aquesta primera fase estan orientats,
però, sempre a un perfil administratiu, que és l’usuari principal
del sistema. S’han basat en l’obtenció de dades “precuinades”
més o menys adaptades.
És a partir de 2009 que es planteja anar més enllà i desenvolupar
eines que serveixin realment per a la presa de decisions i orientades a un rol més de directiu.

FASE 2. 2009: Desenvolupament del
quadre de comandament per Hisenda
L’any 2009, s’inicia el projecte de desenvolupament i implantació del
quadre de comandament consolidat de la Regidoria d’Hisenda. Aquest
projecte es planteja amb un nou enfocament, ja que aquest cop sí que
es parteix d’un disseny centrat en els usuaris, tenint en compte les seves necessitats reals, i d’una orientació cap a perfils directius, ja que es
busca una eina de suport per a la presa de decisions.
L’objectiu en aquesta fase es desenvolupar un sistema d’informació
transversal, integrat també amb els sistemes de back-office, amb
informació “precuinada” i adequada per tal d’obtenir quadres de
comandament que ajudin a planificar, executar, avaluar i decidir.
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A final de 2008, la Carme Cazcarra s’incorpora a la Regidoria d’Hisenda com a col·laboradora externa i tècnica de planificació econòmica estratègica. Es buscava un perfil directiu que donés suport
en diferents aspectes a la direcció i a la planificació estratègica de
l’Àrea Econòmica: col·laboració en el procés pressupostari, definició
dels objectius operatius, implantació de la gestió per processos, definició d’indicadors a partir dels objectius estratègics, confecció de
quadres de comandament, implantació del pressupost per programes, coordinació i seguiment de projectes i implantació del model
d’excel·lència de l’EFQM.
La Carme, economista i MBA, ja tenia experiència desenvolupant
responsabilitats de gestió de serveis públics en els àmbits de la direcció economicofinancera i ja estava acostumada a treballar amb
quadres de comandament. Ella és la usuària principal del sistema
i ha estat qui ha ajudat a definir les especificacions de l’aplicació,
tal com ens diu en Pep Budí:

“Aquí vam comptar amb la col·laboració de la Carme, que ja és
un perfil més directiu que no pas administratiu, i, per tant, tenia ja més clar quins indicadors, quina informació volia extreure,
que no pas els típics llistats. I, d’alguna forma, es pot veure de
forma més esquemàtica i molt més gràfica l’evolució del pressupost, les adjudicacions, l’estat de l’execució del pressupost en
general. I llavors, des d’un nivell més alt, pots baixar més a nivells
de tributs, a saber d’IBI, d’IAE, dels tributs en general o de les
taxes, d’una manera una mica més desgranada. Quant portem
de recaptat, quant portem d’ adjudicat, i tot comparat amb el
pressupost que hi havia i amb el de l’any anterior, per saber-ne
una mica l’evolució. Però això ja és un nivell més de direcció de
gestió, pròpiament més que el que estàvem fent fins ara.”
D’aquesta manera, al llarg de 2009 es va desenvolupar el quadre
de comandament d’Hisenda, on la informació que s’obté ja no és
tant un conjunt de llistats o de resums de dades, sinó que es basa
més aviat en informació gràfica i visual:

“Comparatives de l’any actual respecte de l’any anterior, respec-

te del que s’ha pressupostat. [...] Ingressos corrents, ingressos
de capital, la part d’evolutiva, l’import adjudicat, les despeses
d’inversió... Aquestes eines estan pensades per a un rol més directiu, perquè et faci la foto en un moment donat sense haver
d’entrar en l’aplicació, conèixer l’aplicació. Una eina més de navegar i veure més gràficament com està la situació.” (Pep Budí)

Tot i que les aplicacions desenvolupades en les fases anteriors no varen tenir l’èxit esperat, sí que cal remarcar que s’ha reaprofitat molta
de la feina feta en aquestes primeres fases. El fet d’utilitzar com a base
la mateixa plataforma de desenvolupament i un sistema de base de
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Figura 6.

Figura 7.

Exemples de pantalles i informació generada
pel quadre de comandament d’Hisenda

Quadre de comandament d’Hisenda:
desglossament del pressupost per partides
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dades comú permet que la feina feta en la part de generació de dades
i informes sigui reaprofitable per a d’altres aplicacions actuals i futures. En Pep Budí ens diu: “Per això, tot i que haguem fet feina que, en
principi, no ha servit a l’usuari final, sí que reaprofitem moltes coses.”
De fet, per al quadre de comandament d’Hisenda es va partir de l’experiència anterior i els EIS desenvolupats per a Recaptació i Intervenció:

“Més que res, és una evolució del que van fer prèviament de
comptabilitat, però més al gra: menys números i més agrupació, i que després es pugui anar desplegant o consultar-hi detalls si interessa.” (Pep Budí)
La incorporació de la Carme precisament va servir per treballar
sobre el que estava fet i afegir-hi les funcionalitats necessàries
perquè realment fos un quadre de comandament útil des del punt
de vista directiu. “El que vàrem fer és afinar-lo i incorporar-hi unes
millores” , ens diu la Carme. En Pep Budí ho confirma: “[La Carme]
ens va indicar més ‘respecte a què’ generar les dades: afegir-hi
aquesta columna, afegir-hi indicadors, els primers gràfics...”

Descripció
del sistema,
funcionalitats
i prestacions
La plataforma que s’utilitza per desenvolupar les aplicacions és el motor
de la base de dades Microsoft SQL Server i les eines de desenvolupament de business intelligence. Amb aquestes eines, es treballen totes
les dades dins l’organització. Aquesta és l’eina per la qual ha apostat
l’Ajuntament de Cambrils per desenvolupar les diferents aplicacions.
La potencialitat i la flexibilitat d’aquesta eina per generar informació de qualsevol tipus i en qualsevol format a partir de les diferents
bases de dades han permès que les diferents aplicacions generades
tinguin coherència i integració entre elles, i que aquestes aplicacions siguin escalables en el futur per tal d’adaptar-se a qualsevol
tipus de necessitat de l’organització. Pep Budí ho descriu així:

“De tota la base de dades transaccional, és a dir, de tota la in-

formació, el que es fa és una extracció agrupada d’una sèrie de
dades. Se’n generen les dades intermèdies. Hi ha molta informa-
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ció agrupada, precalculada, i a partir d’aquí s’extrauen aquests
gràfics o aquests acumulats amb business intelligence.”
Tot i que l’anàlisi funcional de les aplicacions el fa el Departament
de Noves Tecnologies de l’Ajuntament, el desenvolupament del
projecte s’ha subcontractat a l’empresa que actualment és proveïdora dels sistemes de gestió de back-office de l’organització
(Audifilm ABI, SL), en conjunció amb una empresa especialitzada
en sistemes d’informació executiva (BI-Smart, SL):

“Aquí [des del Departament de Noves Tecnologies] es defineix una mica el projecte; la feina forta és definir aquest procés intermedi, què agafem i què precalculem, per després
poder reaprofitar-ho per als informes o les estadístiques o
els gràfics.” (Pep Budí)
Qui utilitza el sistema i com?
Inicialment, les eines EIS desenvolupades s’adreçaven a usuaris de
perfil administratiu per tal d’ajudar-los a elaborar estudis i resums
econòmics, i les memòries anuals.
En concret, actualment l’EIS de Recaptació no s’està utilitzant; és
un projecte aturat en espera de ser redefinit.
L’EIS d’Intervenció i el quadre de comandament sí que s’utilitzen,
però sobretot combinats amb l’Excel, per complementar aquelles
funcionalitats on no s’arribava amb l’aplicació: “A nivell d’intervenció, s’utilitza combinat amb l’Excel per complementar i per fer els
informes de l’interventor. I després també s’utilitza en un gabinet
econòmic que es fa mensualment”, diu en Pep Budí.
Amb aquestes eines, s’elabora la informació econòmica per al Gabinet Econòmic de l’Alcaldia, integrat per la Regidora d’Hisenda, el
secretari, l’interventor, la tresorera i la Carme Cazcarra, en el qual
es presenten dades agregades a nivell de direcció: “Es presenta un
quadre de comandament a partir de les dades que ens dóna l’aplicació; s’expliquen els resultats analitzats i la proposta d’accions a
seguir...”, afegeix la Carme Cazcarra.
Així doncs, sí que s’utilitza la informació generada a partir de
les eines, però habitualment no s’accedeix directament a la
intranet per fer les consultes, sinó que s’ha optat per integrar
aquesta informació en fulls de càlcul d’Excel, que és una eina
habitual en la gestió del dia a dia i, per tant, té l’avantatge que
els usuaris ja estan acostumats a utilitzar-la. D’aquesta manera, els mateixos usuaris poden treballar dinàmicament sobre la
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informació generada per l’EIS i completar-la aplicant-hi fórmules, gràfics o estadístiques específiques que ells mateixos implementen segons les seves necessitats puntuals. En Pep Budí
ens ho descriu així:

“Els Excel tenen connexió als cubs OLAP directament
i tenen les taules dinàmiques que s’actualitzen en obrir
l’Excel amb base a la font de dades. El que fan és, a part,
construir noves taules o pivotar valors entorn d’algun eix
construït al cub OLAP —basant-se en el temps, en algun
tribut, etc. Per tant, són ja memòries preconstruïdes, que
s’actualitzen en qüestió de segons. Memòries que, executant processos, trigarien molt de temps a obtenir-se... Els
Excel, se’ls construeixen a Intervenció mateix a partir de
les peticions de l’interventor.”
De fet, la Carme Cazcarra, que és la usuària principal del quadre
de comandament d’Hisenda, reconeix que normalment no accedeix a l’aplicació a través de la intranet, sinó que prefereix treballar directament sobre els fulls de càlcul d’Excel, que ja estan
enllaçats dinàmicament amb les dades generades per l’aplicació:
“Nosaltres ho tenim ja preconfigurat amb l’Excel, i ja sabem quin
tipus de consulta volem i anem directament a l’Excel. [...] A mi
m’agrada més l’Excel.”
Aquesta integració de les dades obtingudes amb les aplicacions
d’ofimàtica i, concretament, amb el full de càlcul d’Excel, és un
aspecte important que cal tenir en compte, ja que permet ampliar i personalitzar les funcionalitats de l’eina, deixant que sigui
l’usuari final qui explota i treballa les dades obtingudes segons
les seves necessitats específiques.

Com s’alimenta el sistema?
El sistema s’alimenta automàticament a partir de les bases de
dades econòmiques (comptabilitat i recaptació voluntària i executiva) que ja es treballen a l’Ajuntament, que estan totes centralitzades al servidor SQL Server.
El que es fa és generar, de forma automàtica, tot un seguit de
taules de dades, resums, estadístiques, informes ..., a petició de
l’usuari. Aquestes dades i informes es poden consultar en línia directament des de la intranet corporativa i es poden incorporar de
forma dinàmica a fulls de càlcul d’Excel.
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sumiria massa recursos del sistema i trigaria massa temps. El
que es fa és generar periòdicament un conjunt de taules intermèdies, amb dades ja agregades i consolidades, que són les
que realment alimenten el sistema. La periodicitat en què es
generen aquestes taules intermèdies depèn del tipus d’informació i de la necessitat que té l’usuari de disposar d’aquesta
informació. En Pep Budí diu:

“Tu predefineixes quin és el període de càrrega de les dades
—cada dia, cada setmana... I això també t’ho ha d’indicar una
mica el gestor, de dir: ‘No, ho has de fer cada dia’, o ‘Jo, amb
informació una setmana vista, ja en tinc prou.”
Beneficis i bondats del sistema
En general, la plataforma informàtica seleccionada per al desenvolupament
de les eines ja comporta, en si mateixa, una sèrie d’avantatges i beneficis:
• Facilitat d’ús: entorn web integrat a la mateixa intranet
• Seguretat : control d’usuari i gestió de l’accés
• Integració amb MS Office – L’eina està totalment integrada amb
les eines de MS Office, la qual cosa facilita l’exportació i l’explotació de dades sobre fulls de càlcul i taules dinàmiques.
L’eina és potent perquè permet qualsevol tipus d’explotació de
dades i, a més, s’integra fàcilment amb les eines de MS Office que
ja s’utilitzen habitualment en la gestió del dia a dia, amb la qual
cosa se’n facilita l’ús a l’usuari.
Com que tot està desenvolupat amb la mateixa plataforma informàtica, és fàcil reutilitzar processos que s’han seguit anteriorment
per tal de crear-ne de nous.
Per als usuaris, el benefici principal és, sens dubte, la velocitat i
la facilitat amb què es poden obtenir dades que abans eren més
costoses d’elaborar:

“Et permet tenir una visió comparativa molt ràpida d’aquests
exercicis. Treure-ho a mà significaria treure els llistats, passar-los a Excel, fer els gràfics i tot el ‘tinglado’. És clar, suposo que, des d’aquest punt de vista, també l’utilitzen més. És
més agrupat i no tant com un llistat.” (Pep Budí)

Les dades generades, però, no són en temps real, ja que calcular tots els agregats i les dades consolidades a l’instant con98
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Dificultats i mancances
En les aplicacions desenvolupades en les primeres fases, la dificultat principal era que l’enfocament i els objectius que s’havien perseguit inicialment no eren els correctes. Es va partir dels informes
previs existents i no es va analitzar a fons amb l’usuari, i això va
fer que finalment aquestes aplicacions inicials es percebessin com
una eina de reporting, que ajuda poc a la presa de decisions i no
és una solució per al control i la gestió econòmica.
La dificultat principal amb què es troba el Departament d’Informàtica és sobretot a l’hora de definir què es vol, precisament perquè les iniciatives fins ara han partit del mateix departament informàtic i no se n’ha fet una anàlisi global a nivell polític.
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manera de fer-ho seria partir dels que ja estan recollint alguns
departaments, per exemple l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o el
Departament d’Ensenyament, que preparen els seus indicadors, etc. Es tractaria d’integrar-los en un document únic que
donés coherència al seguiment dels resultats que esdevinguin
clau per al municipi.”
Una altra dificultat, que es pot aplicar a tots els ajuntaments, és la
complexitat mateixa de la gestió en aquests tipus d’entitats —que
són organitzacions multi-producte, multidivisionals i administracions publiques: “Perquè hi ha moltes fonts de dades diferents. És
clar, Medi Ambient demana una cosa; Serveis Socials, una altra... Cadascú té la seva problemàtica” (Pep Budí). “Si ja costa en una empresa, imagina en un ajuntament si hi pot haver complicacions...”,
afegeix la Carme Cazcarra.

Carme Cazcarra afegeix:

“Actualment [l’èxit] depèn de la proactivitat del responsa-

ble del Departament. Però no existeix una línia, una directriu en aquest sentit, sinó que hi ha departaments que són
molt més proactius, que estan més orientats al client i que ja
responen molt bé en temes com aquest. S’avança en temes
d’indicadors: Informàtica, Atenció al ciutadà, Educació...”
Des de la Regidoria d’Hisenda, sí que s’ha fet una aposta clara a
favor de l’eina i, de fet, la fase del quadre de comandament s’ha
promogut i demanat des de la Regidoria amb la incorporació de
la Carme, un cop analitzats els EIS de Recaptació i Intervenció.
Tot i així, per poder fer evolucionar les eines, caldria una reflexió
i un consens generals de l’equip de govern, per tal de definir les
necessitats i els indicadors de gestió, tal com ens diu en Pep Budí:

“L’evolució de l’eina a partir d’aquí crec que l’ha de marcar un
consens a nivell de grup de govern, per poder establir uns indicadors clau per a la gestió del municipi en general. Igualment, els
responsables tècnics han de tenir una visió clara de què es vol
mesurar i com, per poder desenvolupar l’evolució de l’eina. Sense aquests elements, serà difícil que Informàtica, per iniciativa
pròpia, promogui nous EIS unilateralment. Justament per evitar
l’exemple de Recaptació.”

Aquesta complexitat i la manca d’unes directrius globals fan
que sigui difícil fer arribar aquestes eines a tots els departaments. Des de Noves Tecnologies, han de fer molta pedagogia
d’aquest tipus de solucions perquè la gent entengui realment
què es pot aconseguir: “Puc disposar del suport total de la Regidoria d’Hisenda, però és difícil establir aquestes mateixes sinèrgies amb la resta de regidories per establir els indicadors
clau de gestió globals a la corporació. Noves Tecnologies ha
d’explicar, mostrar i visionar què es pot aconseguir, però mai
fixar els indicadors per als altres” (Pep Budí).
És clar que, en aquest cas, les mancances no provenen de les limitacions de les aplicacions informàtiques, ja que l’eina és molt potent,
sinó que de la falta d’un impuls polític general per definir els objectius i quin tipus d’aplicacions de seguiment i avaluació es volen per
a l’organització. Cal establir unes directrius polítiques en la definició
dels indicadors clau amb relació a la ciutat, la gestió i el pla de
mandat, que permetin desenvolupar i evolucionar l’EIS corporatiu.

En aquest sentit, la Carme remarca també la importància d’incorporar indicadors de gestió global perquè l’eina sigui veritablement
un quadre de comandament que ajudi a la presa de decisions:

“Serien els indicadors que es definissin amb relació als objec-

tius que es volen assolir del pla de mandat, no només els econòmics o de compliment del pressupost, sinó també els d’activitat, de satisfacció del ciutadà, de processos, etc. Una altra
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Conclusions
L’experiència del Departament de Noves Tecnologies en el desenvolupament d’aquestes aplicacions ens porta a una conclusió bàsica: si no es parteix d’un disseny centrat en l’usuari, que parteixi
de les necessitats de l’usuari i col·labori estretament amb ell, els
esforços que es facin per desenvolupar eines no seran suficientment útils i ni eficients.
Aquesta és una de les lliçons principals que hem après amb l’experiència i marca la línia que es vol seguir en el desenvolupament
d’aplicacions informàtiques: desenvolupar a mida, d’acord amb les
necessitats reals dels usuaris.
Per aconseguir-ho, però, és important que hi hagi un suport dels
polítics i un lideratge ferm dins l’organització, que impulsi aquest
tipus de projectes. La manca d’aquest lideratge és una de les dificultats amb què s’ha trobat l’Ajuntament de Cambrils a l’hora de
desenvolupar les aplicacions informàtiques.
És clar que tenir els recursos tecnològics adients no és suficient
per desenvolupar eines útils per a la gestió: cal la implicació i una
col·laboració estreta dels propis gestors, que són els qui han de
marcar les necessitats reals que l’eina ha de cobrir.
D’altra banda, cal destacar la visió integradora que té el Departament de Noves Tecnologies respecte als sistemes informàtics que
utilitza, ja que totes les dades de l’Ajuntament estan centralitzades
en un sistema de bases de dades SQL Server, i tota l’explotació de
les dades i de les aplicacions relacionades es desenvolupa amb les
eines de business intelligence, que permeten, a més, la integració
amb les eines ofimàtiques que els usuaris utilitzen habitualment.
Gràcies a això, s’ha pogut reaprofitar molta de la feina feta en fases anteriors i el que s’ha fet fins ara podrà servir com a base per
desenvolupar noves eines en el futur.
Per tant, podem dir que l’Ajuntament de Cambrils disposa dels
recursos tecnològics adients per desenvolupar qualsevol tipus
d’aplicació informàtica, però li manca un projecte liderat des de la
direcció que impulsi i promogui el desenvolupament d’eines informàtiques de suport a la gestió i a la presa de decisions. å
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Introducció:
l’Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat

s’organitza entorn de quatre grans àrees de treball, que es correlacionen amb l’organització de l’estructura tècnica:
• Àrea de Governança i Ciutadania. Inclou el Servei de Planificació
i Avaluació de Polítiques Públiques (Departament de Participació
Ciutadana i Proximitat; UAPA-Unitat d’Assistència a la Planificació
i Avaluació; Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau), el Servei Local de Seguretat i el Departament de Promoció de la Ciutat.
• Àrea de Territori i Ciutadania. Inclou el Servei de Gestió d’Inversions, el Servei de Medi Ambient i Agricultura, el Servei d’Urbanisme i els Serveis Municipals.
• Àrea de Benestar i Ciutadania. Inclou el Servei de Benestar Personal i Comunitari (salut, atenció familiar i social, igualtat, joventut), el Servei de Ciutat Educadora (educació) i el Servei de
Cohesió Social i Territorial (esports i cultura).
• Àrea de Serveis Generals. Inclou el Servei d’Economia i Hisenda,
el Servei de Recursos Humans, el Servei de Secretaria i Serveis Jurídics, el Servei de Sistemes d’Informació (informàtica, informació
del territori i població, atenció a la ciutadania) i el Departament
d’Organització i Qualitat.

Característiques del municipi
de Sant Boi de Llobregat
Situat dins l’àrea metropolitana de Barcelona, a 6 km de l’aeroport, 9 km del port i 15 km de Barcelona, Sant Boi és un dels principals nuclis de població de la comarca del Baix Llobregat i un punt
estratègic en el sistema de comunicacions al sud de Barcelona.
Sant Boi de Llobregat ocupa una extensió de prop de 22 km2, gran
part dels quals es troben sobre el terreny planer del delta, al marge
dret del riu Llobregat, i una altra part als vessants de la serralada Litoral. Limita amb Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, el Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí.
La població actual és de 81.269 habitants, que es distribueixen en sis
districtes. La densitat de població és d’uns 3.700 habitants per km2,
però la distribució és desigual. Hi ha zones d’alta densitat edificatòria, com ara Ciutat Cooperativa o algunes zones de Marianao, i d’altres de baixa densitat, com Camps Blancs o els barris de muntanya.
La població de Sant Boi és força jove (el 35% de la població té
menys de 30 anys, enfront del 14,6% de més de 65 anys).
L’agricultura és de secà i regadiu, amb predomini d’hortalisses,
fruiters i garrofers. La indústria és principalment metal·lúrgica,
que coexisteix amb la tèxtil, la de la confecció i el calçat i l’alimentària, tot i que l’activitat empresarial principal està constituïda
pel comerç i pels serveis. El 61,1% de la població ocupada treballa
al sector dels serveis; el 28,7% treballa a la indústria; el 10%, a la
construcció, i el 0,2% restant, al sector primari.

Estructura de l’Administració local

Figura 1.

Organigrama de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
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A l’Ajuntament de Sant Boi, hi treballen uns 650 treballadors i treballadores en total.
El pressupost de l’any 2010 és de 78.986.504 euros.

Servei de
Serveis
Municipals

Direcció
de l’Àrea
de Serveis
Generals

Servei de
Sistemes
d’Informació

L’organigrama polític està integrat per 25 regidors i regidores, i
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Evolució de la planificació, informació
i seguiment dels plans municipals
L’inici de la legislatura 2003-2007 marca un canvi d’orientació
en la manera de planificar i fer seguiment de les actuacions municipals de l’Ajuntament de Sant Boi: es comencen a incloure en
la planificació criteris més estratègics (incorporant-hi la visió,
les missions, els objectius estratègics i els objectius operatius)
i, alhora, es vol establir un mecanisme que permeti fer el seguiment de l’estratègia planificada i que faciliti la transparència de
cara a la ciutadania.

à
42. El Pla d’actuació
municipal (PAM) és el
document que sorgeix de
la voluntat de les forces
polítiques que componen
el govern municipal i que
recull els eixos del pacte
de govern. El PAM estableix els grans objectius
del mandat, determina i
concreta les línies d’actuació i les accions principals que s’executaran
durant el mandat.

D’aquesta manera, l’any 2003, davant la necessitat d’explicar el
grau d’execució del Pla d’actuació municipal (PAM),42 es promou des de l’alcaldia i la gerència la creació d’un sistema que
faciliti la planificació inicial i el seguiment posterior del pla.
Amb aquest objectiu, es crea l’Oficina de Seguiment del PAM,
que permetrà el disseny, la construcció i la implementació d’un
primer sistema que ajudi a fer el seguiment de l’estratègia planificada, sobre la base de tot un seguit d’indicadors de gestió, i
que per primer cop mostra tot el procés a la ciutadania a través
de la web municipal.
A final de la legislatura 2003-2007, es fa una avaluació del sistema per tal de detectar-hi mancances i possibles punts de millora.
D’altra banda, el nou alcalde fa la petició de dissenyar el nou PAM
2007-2011 a partir de l’aplicació ja desenvolupada, i així s’inicia el
procés que portarà a crear la Unitat d’Assistència a la Planificació i
Avaluació (UAPA), integrada dins del Servei de Planificació i Avaluació de Polítiques Públiques, que és qui s’ha encarregat de desenvolupar el sistema actual de planificació (PlaGEP), informació i
seguiment dels plans municipals (SisPAM).
Aquesta unitat, dirigida pel Llorenç Fernàndez, és la que ha impulsat i ha dut a terme el desenvolupament del sistema informàtic de seguiment i avaluació, i és l’encarregada de donar suport a la planificació, l’avaluació i el seguiment de les polítiques
públiques, les dades estadístiques de la ciutat i la comunicació
interna de l’Ajuntament.
Actualment (any 2010), aquesta eina ja està integrada a tot l’organigrama de l’Ajuntament, amb més o menys intensitat d’ús i, tot i
que encara no cobreix el 100% de les necessitats de l’organització
i que les seves possibilitats estan per explotar al màxim, ha representat un pas endavant molt important i ha implicat una modificació cultural significativa en el procés de canvi cap a un sistema de
gestió orientat a resultats.
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El sistema informàtic
de planificació,
informació i seguiment:
PlaGEP i SisPAM
Dades generals del projecte
L’objectiu principal en una primera fase era establir un sistema
de planificació, seguiment i avaluació del Pla d’acció municipal
(PAM) i que, a més, fos transparent per a la ciutadania. Posteriorment, aquest objectiu s’amplia per poder aplicar el mateix
sistema a qualsevol pla i a qualsevol nivell.

Antecedents
El sistema va néixer de la necessitat d’explicar el grau d’execució del
PAM de la legislatura 2003-2007. Els promotors del pla van ser l’alcaldessa del municipi Montserrat Gibert i el gerent municipal Miquel
Àngel Jansà. La creació de l’Oficina del PAM va permetre el disseny,
la construcció i la implementació de la primera versió del sistema.
Durant el període 2003-2007, es va desenvolupar la primera versió de l’eina. En col·laboració amb el Departament d’Informàtica,
es va crear una primera aplicació específica per al PAM 20032007, que incorporava eines que facilitaven l’execució de les actuacions derivades dels objectius operatius.
Per tirar endavant el disseny, el desenvolupament i la implementació
d’aquest sistema, es va crear l’Oficina de Seguiment del PAM, d’acord
amb un model d’orientació estratègica. La implementació es va anar
fent de forma progressiva i continuada, recollint suggeriments i adaptant-los a les necessitats detectades durant tot el procés.
Es va començar a treballar a final de 2003, i es va constituir una comissió de treball formada per un representant de l’Àrea d’Acció Ciutadana
(que ja feia servir un sistema de seguiment per objectius), un representant del Departament d’Informàtica i el representant de l’Àrea de
Disseny i Promoció de la Ciutat (àrea que ja treballava segons el context
de “gestió per projectes”). Llorenç Fernàndez, cap de la UAPA, explica:

“El [sistema] es posa en marxa a finals del 2004... Vam tenir
un any i escaig de desenvolupament, d’anàlisi i de creació del
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sistema. I durant tota la legislatura es van introduir millores
en el sistema, que estàvem adaptant a les necessitats dels
diferents treballadors, i en aquell moment teníem la disponibilitat del Departament d’Informàtica.”
Per al desenvolupament del projecte, es van tenir en compte
alguns aspectes clau:
• L’aplicació s’havia de desenvolupar sobre un entorn web,
per tal de facilitar l’accés de tothom, tant per via interna
com per als ciutadans.
• S’havia d’aconseguir la implicació clara i precisa dels caps d’àrea,
per tal d’evitar les lògiques reticències dels caps de departament.
• Calia tenir en compte la naturalesa netament transversal del
projecte, ja que afectava a totes o a quasi totes les àrees de
l’organigrama tècnic municipal.
• Calia veure i analitzar els sistemes de seguiment i control que
feien servir els diferents departaments.
• El sistema havia de relacionar cada actuació amb els corresponents actors implicats amb capacitat de decisió, els líders polítics i tècnics, i garantir que tots els compromisos de
l’agenda política quedessin reflectits i assignades les responsabilitats de forma clara.
• Calia assegurar que el ciutadà disposés, en temps real, d’una
informació verídica i de qualitat, i facilitar la seva participació
en assumptes públics.
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litzant una eina semblant a la que ja existia, perquè se’n valorava
la transparència, la credibilitat i el compromís envers la ciutadania,
com també el fet que fos un sistema participatiu.
El disseny del PAM 2007-2011 va comportar una sèrie de canvis
respecte a l’anterior.
En primer lloc, s’incorporava, per primer cop, la dimensió econòmica a la planificació, de forma que el procés de decisió i aprovació del pla es va fonamentar en la seva viabilitat.
En segon lloc, es va fer de forma més col·laborativa: van participar en la definició del PAM totes les àrees de l’Ajuntament,
conjuntament amb els tècnics de l’Oficina del PAM, de l’Agenda
21. Això va fer que la gent se sentís més implicada i més identificada amb els objectius definits. Ferran Martos, tècnic de Planificació i Avaluació de la UAPA, apunta:

“El més beneficiós era fer partícips del producte els tècnics,
que això és també el que es va detectar en el pla anterior
com un tema a corregir: la major incorporació dels tècnics... I
aquest treball de camp va significar també que, en el moment
en què et poses a treballar de forma conjunta, consensues,
dónes coherència i tothom, més o menys, configura els objectius amb la mateixa filosofia.”
Llorenç Fernàndez, cap de la UAPA, afegeix:

D’aquesta manera, es va crear la primera versió de l’aplicació, que es va
implementar l’any 2004 i que permetia fer el seguiment de l’estratègia
planificada, a partir de tot un seguit d’indicadors de gestió i que, per
primer cop, mostrava tot el procés a la ciutadania a través de la web
municipal, cosa que facilitava la participació i la transparència del pla.

2007-2009:
Millores i evolució del sistema
Durant tota la legislatura 2003-2007, s’hi van anar fent millores,
amb el suport del Departament d’Informàtica. Abans de finalitzar
la legislatura 2003-2007, es va fer una avaluació del sistema i s’hi
van detectar mancances que calia resoldre en una futura edició:
calia millorar la definició de la planificació i els objectius, incorporar-hi la dimensió econòmica, disminuir la dependència del Departament d’Informàtica, fer l’aplicació més amigable.
D’altra banda, l’any 2007, la primera petició del nou alcalde, en
Jaume Bosch, fins i tot abans de muntar la nova estructura de
l’Ajuntament, va ser demanar tirar endavant el PAM 2007-2011 uti108

“Quan es va acabar el pla anterior, vam fer una enquesta molt

àmplia i bastant complexa, en què vam detectar que s’havien
sentit exclosos en la part de la creació del pla; per tant, era un
error que ja resolíem en l’actual legislatura. I coses com la ponderació i totes les millores que hem implementat en el sistema
han estat fruit, la majoria, d’aquell treball de camp que es va fer
amb la resta de companys de la casa.... Jo crec que tot el procés de creació i generació del pla de manera participada amb
polítics i tècnics, a les mateixes taules, en els inicis de la legislatura, quan no es coneixien, quan no estava l’estructura feta...,
tot allò va ajudar molt a cohesionar els grups posteriors.”

Així ens ho confirma també la Maria Salinas, cap del Departament
de Planificació i Habitatge:

“La redacció dels objectius operatius, les actuacions i les acci-

ons (i fins i tot els objectius estratègics) es va fer tenint en compte les nostres propostes, i també els tècnics vam assistir a les
sessions de participació per a l’elaboració del PAM. És a dir, el
procés va ser tant bottom-up com up-bottom, des del punt de
vista tant polític-tècnic com polític-ciutadania. [...] La diferència
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és, al meu entendre, molt important: la legislatura anterior va ser
una definició molt menys participativa, a tots els nivells.”

es van detectar, no tan sols en el sistema informàtic en si mateix,
sinó també respecte a la forma de planificar el PAM.

Fruit d’aquesta col·laboració inicial, es va crear la Unitat d’Assistència
a la Planificació i Avaluació (UAPA), agrupant els diferents tècnics
que van participar en la creació del primer sistema de seguiment
del PAM 2003-2007. La necessitat de crear una unitat d’avaluació
ja s’havia plantejat al final de la legislatura anterior i es va aprofitar
aquesta experiència per plantejar el projecte i tirar-lo endavant.

Resumim en aquest quadre els principals problemes i mancances
detectats, i com es van intentar resoldre en aquesta nova etapa:

Un dels inconvenients que s’havien de vèncer respecte al sistema anterior era la dependència del Departament d’Informàtic de
l’Ajuntament. Per desenvolupar la nova versió, es va contractar
una empresa informàtica externa. Aquest pas era necessari per
tenir més independència i flexibilitat a l’hora de crear un producte més complet, més usable, segur i amigable, tal com ens
explica el mateix Llorenç Fernàndez:

“La sort de contactar amb una empresa externa... és que la rigi-

desa que ens trobàvem amb el nostre Departament d’Informàtica aquí es trenca. El nostre Departament d’Informàtica té una dimensió determinada, però té unes prioritats: quan està prioritzat
que es dediquin a desenvolupar una eina d’aquestes característiques, el tens al costat, però lògicament davant d’una incidència
o d’un canvi jo no puc dependre d’ells. Per tant, s’havia de crear
quelcom suficientment ampli perquè nosaltres tinguéssim autonomia des de la unitat... Una empresa informàtica en qüestió
d’hores t’ho fa. Si hagués depès del meu Departament d’Informàtica, potser hauria tingut més problemes i hauria hagut d’usar
més influències des de Gerència per què realment deixessin de
fer altres temes per dedicar-se a això exclusivament.”

És conjuntament amb aquesta empresa que es varen crear les
eines de planificació (PlaGEP), informació i seguiment (SisPAM)
que s’utilitzen actualment i que han servit tant per fer la planificació i el seguiment del PAM de la legislatura 2007-2011, com
per elaborar altres plans municipals, ja que el sistema s’ha pensat
perquè es pugui utilitzar per fer la planificació i el seguiment de
qualsevol pla municipal, a qualsevol nivell:

“Aquí dins [el sistema] hi pots posar qualsevol pla. El fet que tin-

guem aquí un pla de comunicació interna ja vol dir alguna cosa.
Però si tu et planteges un projecte, per petit que sigui, també
podries utilitzar-lo per a ús particular teu i per al seu seguiment
posterior. Qualsevol dels plans que tu hi incorporis està associat
automàticament a un sistema de seguiment d’informació.”

Partint de l’experiència anterior, en aquesta segona fase es van
intentar resoldre alguns dels problemes i de les mancances que
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PAM 2003-2007
problemes i mancances

PAM 2007-2011
solucions

• Aplicació pensada específicament per al PAM
2003-2007 i difícilment reutilitzable per a
plans posteriors.

• Es crea una eina que serveixi per planificar i
fer el seguiment de l’activitat municipal.

• No hi estava inclosa la dimensió econòmica.

• La dimensió econòmica s’inclou a la nova
aplicació, amb la possibilitat de quantificar
els plans pel que fa a les actuacions i establir
diferents escenaris pressupostaris.

• Manca de quantificació i periodificació de les
accions dels plans.
• Manca d’una definició correcta dels objectius.
• Duplicitat en algunes àrees de sistemes i
programació, resistència a abandonar aquells
que s’utilitzaven de manera habitual.
• Poca identificació de la gent amb la planificació del PAM.
• Necessitat d’un decidit impuls polític i tècnic.

• Diferents línies de gestió: gestió per programes, gestió per objectius, gestió per resultats,
gestió per projectes..., impulsades per diferents directius, impedien poder tirar endavant
una estratègia única de gestió.
• Resistència al canvi de bona part de
l’organització.
• L’“obligació” d’informar el sistema evitava
que el sistema fos rebut de forma constructiva per part de la majoria dels implicats amb
la informació.

• Específicament per al PAM, però també per a
qualsevol altre pla.

• El PAM 2007-2011 es va elaborar amb la participació de directius i tècnics de totes les àrees de l’Ajuntament i es va dur a terme d’una
forma molt col·laborativa. La gent es va sentir
més identificada amb la planificació que amb
el pla anterior, que no es va fer de forma tan
participativa i la gent se’n va sentir exclosa.
• Encara continua havent-hi duplicitat en
alguns processos, ja que el canvi a una gestió
global integrada és difícil, tot i que es treballa
per aconseguir-ho en el futur.
• Aquests problemes no ha estat resolts del
tot, ja que requereixen un canvi cultural a
tota l’organització que costa i que es va
assolint a poc a poc.
• Es reconeix que s’està produint el canvi cultural a tots nivells, però la resistència d’alguns
sectors al canvi és difícil de solucionar.
• Aquesta sensació encara és present en aquelles persones que han d’informar el sistema,
però cada cop la gent és més conscient de la
necessitat d’informar i, sobretot, de ser transparent de cara als ciutadans.
• Si bé és cert que la complexitat creixent del
sistema fa que cada cop costi més mantenirlo actualitzat de forma contínua.
continua en la següent pàgina â
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á continuació
• No s’avalua la implementació de cap pla; no
tenim antecedents relacionats amb el seu
impacte o la seva eficàcia.
• No tenim un sistema d’indicadors que en mesuri l’eficiència, la satisfacció, la pertinència ...

El PlaGEP permet definir una planificació a quatre nivells. Eix, àmbit, objectiu i actuació són els nivells establerts en el PAM, però es
podrien definir altres nomenclatures per adaptar-lo a d’altres plans.

• S’ha creat un sistema d’indicadors que vol
agrupar la majoria dels elements de mesurament de què disposa l’organització per
mesurar la seva activitat, però encara no s’ha
normalitzat ni s’ha implementat, sinóque està
en fase de proves: el camí és difícil.

• Inexistència de ponderació de les diferents
línies, objectius i actuacions.

• S’ha creat un sistema complet de ponderació
a tots els nivells: eixos, àmbits, objectius i
actuacions.

• Poca utilitat dels resultats del seguiment, o
bé s’utilitzava per prendre decisions.

• S’ha intentat millorar la qualitat dels informes
obtinguts per l’aplicació, que són consultables
en temps real i s’envien periòdicament als
directius.

Per a cada pla, es defineix inicialment un sostre econòmic, que
determina el pressupost màxim total del pla.
Dins el pla, es defineixen, en primer lloc, els eixos (grans missions estratègiques), als quals s’assigna un responsable polític i una ponderació.
Posteriorment, cal definir els àmbits (objectius estratègics)
que estaran associats a cadascun dels eixos. Per a cada àmbit,
també s’estableixen un responsable i una ponderació respecte
a la resta d’àmbits.
Els objectius operatius poden estar associats a un sol eix o àmbit, però també, de manera transversal, a d’altres eixos o àmbits
del mateix pla o d’altres plans existents. Aquesta transversalitat és
una de les bondats que permet el sistema i facilita la reutilització
d’informació que, d’altra manera, caldria duplicar.

• Si bé els informes generats per l’aplicació no
són suficients per a prendre totes les decisions, sí que és cert que en molts casos són un
veritable quadre de comandament estratègic.
• Dependència del Departament d’Informàtica
de l’Ajuntament

• Aquesta dependència es va trencar amb la
contractació d’un proveïdor informàtic extern,
que dóna més independència i flexibilitat en
el desenvolupament.

Figura 2.

Exemple de pantalles del PlaGEP. Formularis
de definició de la planificació a nivell d’eixos

El sistema
El sistema que estem comentant s’explica com un sistema de planificació, informació i seguiment de l’activitat municipal, especialment
del PAM, però que es fa extensiu a molts altres plans.
S’ha desenvolupat amb el suport d’una empresa externa (CICLE
Serveis informàtics). L’avantatge d’un proveïdor extern és que no
té la rigidesa del departament intern, ofereix més flexibilitat i permet ser més autònoms, tal com ens ha explicat el cap de la UAPA.
S’han creat, de forma paral·lela i totalment interrelacionada, dues eines complementàries: el PlaGEP, que permet fer la planificació politicopressupostària de qualsevol pla, i el SisPAM, que és el sistema que
permet fer el seguiment dels objectius i de les actuacions definides
en els plans, i que també hi pot accedir la ciutadania des de la mateixa web de l’Ajuntament de Sant Boi <http://sispam.santboi.cat>.
Totes dues eines estan basades en la web, la qual cosa en facilita
l’accessibilitat des de qualsevol ordinador que disposi de connexió
a Internet i un navegador.
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Per a cada objectiu, es poden definir la descripció, els responsables, els indicadors, la planificació temporal i la quantificació econòmica (despeses i ingressos).

El sistema permet definir un sostre econòmic per a tot el pla i, a partir d’aquí, establir diferents escenaris pressupostaris d’una forma molt
àgil, la qual cosa és molt útil per a la planificació i la presa de decisions.

Finalment, per a cada objectiu operatiu, s’especifiquen una sèrie
d’actuacions, per a les quals es pot definir la informació de forma
similar a com es fa per als objectius.

Per elaborar el sistema pressupostari de l’aplicació, es va parlar amb
els economistes de la casa, amb els tècnics del pressupost, per intentar que fos el més semblant possible als sistemes que utilitzaven
ells per fer pressupostos, tal com ens expliquen des de la UAPA (LF):

Aquesta planificació en nivells permet fer-ne un seguiment individualitzat, ja que es disposa de la informació a temps real dels
eixos, els àmbits, els objectius operatius i les actuacions respecte
als diferents graus d’execució i les dificultats existents.
Respecte a la dimensió econòmica, que s’ha incorporat en aquesta nova versió de l’aplicació, per a cada pla es poden definir tant
les despeses com els ingressos, i es poden temporalitzar especificant, per a cada acció, les dates d’inici i final.

Figura 3.

Exemple de pantalles del PlaGEP: formularis de definició
de la planificació a nivell d’àmbits i d’objectius

“Els pressuposts anuals s’han treballat sempre amb fulls de
càlcul... Doncs, no vam fer res més que replicar aquí un sistema semblant, però sense que hagués d’anar treballant amb
fulls de càlcul. Tu aquí les fórmules i ja les apliques. Pots fer
les aplicacions de manera agregada per eixos i àmbits, o pots
baixar al nivell d’objectius. Això és una facilitat brutal a l’hora
de prendre decisions, i prendre decisions en una sala on tens
polítics i necessites rapidesa. Agafes, rebaixes i ja portes un
llistat. Ja saps com està quedant aquell pressupost en aquell
moment. És clar, això sincerament ajudava moltíssim.”
L’aplicació també permet incorporar les despeses del capítol I,
però la realitat és que actualment no s’utilitza, per motius culturals: l’organització encara no està preparada, perquè introduir
aquesta informació en el sistema requereix calcular el percentatge de dedicació del personal de cada àrea, i ara per ara això
encara no es fa. Llorenç Fernàndez (UAPA) ens en diu el perquè:

“El

sistema està integrat directament amb les aplicacions de recursos humans, i es té en compte el cost de cada
persona... El problema és que les àrees haurien d’informar
d’una forma molt detallada de què feien les seves persones.
Aleshores, se sentien controlades.”

Això fa que l’aplicació no permeti saber amb exactitud quan costa
una actuació determinada, tot i que està previst incorporar-ho en
el futur. Cal donar temps a l’organització perquè maduri més en
aquest sentit. Des de la UAPA (LF), ho reconeixen:

“No puc dir: ’aquesta actuació costa tant íntegrament…’

Falta informació i faltarien altres elements, que no hi estan contemplats.”

Segons Ferran Martos, tècnic de Planificació i Avaluació de la
UAPA, per arribar a captar els costos, cal un canvi cultural: “[Per]
implementar els costos, és requereix un període de maduració. En
aquesta cultura, això no es pot fer de la nit al dia.”
Qualsevol dels plans que es defineixi amb el PlaGEP està automàticament associat al sistema de seguiment i informació, que
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Figura 4.

Figura 6.

<http://sispam.santboi.cat>

<http://sispam.santboi.cat>
Web oberta al públic en general, que
permet als ciutadans fer un seguiment de les actuacions municipals
i participar-hi de
forma activa. Exemple de pàgina principal de seguiment
del PAM 2008-2011,
amb els diferents
eixos i el grau d’execució global.

Figura 5.

<http://sispam.santboi.cat>
Exemple d’informació que mostra
el percentatge
d’execució en cada
nivell: eix estratègic,
àmbit, objectius i
actuacions. Per a
cada actuació, es
pot accedir a una
fitxa amb informació detallada.

Exemple de fitxa de
detall d’una actuació concreta, amb
informació sobre la
seva execució, els
terminis, els responsables, etc.

és l’aplicació SisPAM <http://sispam.santboi.cat>. Aquesta aplicació, també basada en la web, és la que s’utilitza per fer el seguiment dels plans i la que poden consultar des d’Internet els
ciutadans de forma transparent. Des d’aquesta aplicació, es pot
consultar el grau d’execució dels plans a qualsevol nivell (eix, àmbit, objectiu o actuació): permet veure un resum dels objectius,
com estan, en quina situació es troben, quina repercussió tenen
sobre el total del pla, i la mateixa informació sobre les actuacions. A més, a la fitxa de les actuacions, també es pot consultar
d’altra informació específica: dates previstes d’execució, responsables, documentació adjunta, etc.
D’entre les funcionalitats del sistema, cal destacar també la possibilitat
de representar gràficament en un mapa la distribució de les diferents
actuacions en els diferents districtes. Llorenç Fernàndez argumenta la
utilitat que el sistema estigui georeferenciat.

“En qualsevol pla, també considerem molt interessant que hi
hagi la distribució territorial. Actualment, tenim sis districtes aquí
a Sant Boi, i interessa [saber] què ens estem gastant per habitant en un districte determinat... A l’hora de fer anàlisis, aquests
gràfics són molt senzills, però ens parlen molt: la veritat és que
ens ajuden una barbaritat.”
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Qui utilitza
el sistema i com?
Es tracta d’una aplicació transversal, que utilitzen de forma global
els polítics, els directius i els tècnics (caps d’unitat, caps de programa, caps d’àrea) de tot l’Ajuntament.
La fan servir bàsicament per fer el seguiment dels plans, sobretot del PAM, però també d’altres plans, com l’Agenda 21
(que està relacionada directament amb el PAM i l’actualització
és simultània), el Pla de millora integral (PMI) de Casablanca o
el Pla de millora integral (PMI) de Ciutat Cooperativa, que es
va desenvolupar íntegrament amb aquesta eina. També s’utilitza per a d’altres plans específics, com el Pla de comunicació
interna del propi Ajuntament o el Pla director participatiu de
la societat del coneixement.
D’altra banda, també és un sistema pensat per als ciutadans, els
quals, d’una banda, poden consultar i fer el seguiment del PAM o
de qualsevol altre pla que es faci públic a través de la web i, d’altra
banda, poden participar-hi fent comentaris o suggeriments, que són
gestionats i derivats des de la UAPA. Hi havia molt d’interès que això
fos així, que el sistema pogués ser consultat per la ciutadania de forma transparent i participativa. Des de la UAPA, ens diuen (LF):

“Tu, com a ciutadà, estàs al dia del que s’està fent, com s’està
fent i si hi ha dificultats o no n’hi ha. I no hi ha vergonya. Això és
importantíssim: que la casa no tingui vergonya a l’hora de dir:
‘Tinc problemes per fer això’.”
Nivell d’utilització del sistema
per part dels usuaris
Tot l’Ajuntament fa servir el sistema, amb més o menys intensitat.
La idiosincràsia i les característiques de les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament són molt variades, i això fa que sigui molt
difícil que el nivell d’utilització sigui el mateix a tota la organització. Des de la UAPA, reconeixen:

“Hi ha gent que utilitza el sistema amb més profunditat que
altra. Hi ha gent que hi posa moltes fotos, que hi posa molta
documentació i que treballa molt bé els indicadors. D’altres, es
limiten a introduir-hi un indicador textual i para de comptar.”
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La realitat és que aquelles àrees o departaments que estan més
acostumats a treballar per projectes o per objectius utilitzen amb
més intensitat el sistema, ja que estan acostumats a la terminologia
i a la forma de treballar fent seguiment mitjançant indicadors. N’és
un exemple clar el Departament de Planificació i Habitatge, en què
la Maria Salinas, la seva cap, utilitza el sistema en el dia a dia per fer
el seguiment dels objectius i de les actuacions, i alimentar el sistema
amb la informació necessària:

“El seguiment de les actuacions del PAM no el faig diàriament, sinó que les dades les vaig aportant a mesura que
detecto que les actuacions van avançant i que els valors dels
indicadors poden haver canviat.”
Tots els tècnics l’utilitzen: aproximadament, uns 80 en total. De
fet, han rebut formació específica sobre la utilització del sistema.
Ferran Martos ens explica la política de formació interna:

“Es va fer formació als diferents tècnics en un moment pun-

tual, en el punt de partida del PAM. Cada tècnic/a que s’hi
incorpora també ha fet una sessió específica. I també es va
fer formació específica a tot l’equip polític i a tot l’equip directiu sobre quins informes tenen... I ens consta que estan fent
aquest tipus de seguiment.”

Al nivell de direcció, tots els directors d’àrea l’utilitzen, amb
més o menys intensitat. Tots els directius reben periòdicament
els informes corresponents a la seva àrea amb els resums dels
nivells d’execució dels objectius i les actuacions. Aquests informes, que també poden consultar a la web quan vulguin, els
permeten fer el seguiment de l’execució, detectar on hi ha dificultats i veure quins indicadors no estan actualitzats.
Normalment, entren a l’aplicació informàtica si detecten algun
problema en l’informe enviat, com ens diu en Llorenç Fernàndez:

“L’experiència ens diu que si no els l’enviem, no s’ho miren...
Ara, quan ho fem i veuen que la seva àrea té alguna dificultat, se’n van a aquest altre apartat i els seus tècnics miren
quins problemes tenen.”
Inicialment, a la primera versió, la idea proposada des de l’alcaldia i la gerència era que fos obligatori per a tothom, i es va
establir un sistema de control per obligar la gent a actualitzar i
emplenar les dades amb la periodicitat establerta, i que generava avisos que s’enviaven als interessats i als seus caps quan hi
havia dades pendents d’actualització. La realitat, però, és que
actualment aquest sistema d’avisos no està activat per evitar el
rebuig de l’organització.
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Tot i que s’hauria d’actualitzar cada dia, es nota que hi ha moments en què l’activitat s’intensifica. Ferran Martos ho descriu així:

incorporen els indicadors de gestió i els actualitzen de forma
contínua/periòdica.

“Tot i que és un seguiment en què cada dia hauries d’incorporar aquesta informació, de moment, en la nostra cultura
i amb la nostra filosofia, es va alimentant d’una forma més
intensiva quan hi ha fases de rendició de comptes..., quan hi
ha reunions a nivell polític.”

Els indicadors són visibles a partir de l’edició d’informes (en obert) i
a partir de la visualització de la fitxa de l’actuació (també en obert).
Des de la part interna (back office) es gestionen tots els indicadors.

Llorenç Fernàndez afegeix: “De fet, cada sis mesos hi fem una empenta. Cada vegada requereix menys, perquè la gent en va adquirint la cultura, però al cap de sis mesos vas veient els grans salts.”

Com es treballa?
Qui defineix la planificació?
Com es defineixen els objectius?
El PAM es defineix, des de la darrera legislatura, de forma col·laborativa.
Hi participen els polítics, els directius i els tècnics de les diferents àrees.
Es treballa amb quatre nivells d’informació: eixos, àmbits, objectius i actuacions.
El nivell d’eixos, que correspondria a les grans missions estratègiques, és definit per l’alcalde, i el nivell d’àmbits, que correspondria
als grans programes o objectius estratègics, és definit pel tinent
d’alcalde. Són els dos nivells superiors del pla.
El objectius operatius i les actuacions relacionades són definits,
respectivament, pels directius i pels tècnics de les diferents àrees.

Qui i com es defineixen els indicadors?
Els indicadors es poden definir per objectius i per actuacions. A
nivell d’eixos i àmbits, atès que es refereixen a la missió i als objectius estratègics, aquests són més generals i els seus objectius
es refereixen al context.

El sistema permet introduir-hi qualsevol tipus d’indicador (valor
numèric, taula, fórmula, text...) a partir d’unes plantilles i definir
la periodicitat en què s’ha d’actualitzar i la seva ponderació. Llorenç Fernàndez ho explica:

“[Es pot] crear un indicador nou des d’una plantilla que dóna
deu opcions de tipus d’indicador diferents, des d’evolucions
fins a comparar diferents dimensions. La veritat és que, des
d’aquest sistema, amb aquestes plantilles, donem cobertura a
un 99 % de possibilitats d’indicadors dels tècnics.”
El SisPAM conté, en total, 1.873 indicadors d’actuacions, tot i que
la majoria són textuals.
El PlaGEP, específicament per a la planificació del PMI de Ciutat
Cooperativa, conté un total de 193 indicadors d’objectius.
També es poden assignar indicadors d’altres plans, amb la qual
cosa es poden aprofitar els indicadors ja introduïts anteriorment
i evitar així duplicar la feina. Ferran Martos especifica: “La idea és
no desgastar [els tècnics] amb aquesta comanda excessiva d’indicadors... Si es poden aprofitar, es donen una vegada i ja està.”
Els indicadors es revisen i es milloren periòdicament. Són conscients que encara cal treballar-hi. Actualment, la major part dels
indicadors són de tipus tècnic i caldria introduir-hi d’altres tipus
d’indicadors, com per exemple indicadors d’impacte:

“La veritat és que Déu n’hi do la informació que hi ha dins
el sistema... La majoria d’aquests indicadors són indicadors
tècnics. Hi falta tota la part d’impacte, que no és aquí dins.
Alguns tècnics —els d’Ocupació, per exemple— sí que tenen
en compte la satisfacció, la reinserció dels cursos de formació
que estan donant, si realment tenen feina o no tenen feina,
i sí que els introdueixen aquí com a indicadors d’impacte.”
(Llorenç Fernàndez)

Els indicadors són definits pels tècnics de cada àrea, amb el
suport de la UAPA. Des de la UAPA, en fase de planificació
s’incorporen els indicadors d’’objectiu (de forma categoritzada) i, en fase de seguiment, són els tècnics referents els qui hi
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El sistema de ponderació

figura 7.

S’ha establert un sistema de ponderació per calcular, de forma molt
més acurada, el tant per cent de compliment de cada objectiu/acció.
L’objectiu és disposar d’un mecanisme que permeti prioritzar inicialment, d’entre totes les polítiques recollides al PAM, aquelles línies d’actuació en què es fa més èmfasi o que es prioritzen per sobre d’altres.

Sistema d’introducció d’informació
relacionada amb la planificació (PlaGEP)

En les versions anteriors, es donava el mateix pes a tot. Ara és molt
més realista, perquè es té en compte el pes real, econòmic i polític de
cada nivell: els eixos són ponderats per l’alcalde; els àmbits són ponderats pel tinent d’alcalde; els objectius són ponderats pels regidors,
i les actuacions són ponderades pels tècnics. Ferran Matos afegeix:

“Hi ha un exercici de ponderació previ a tots els nivells per
part de l’alcalde, per part dels diferents tinents d’alcalde, per
part dels caps d’àrea, per part del mateix tècnic, que prioritza, per exemple, d’entre tres o quatre actuacions, quina té
més importància. Darrere hi ha una filosofia.”

UAPA

Tècnic d’area

SISTEMA

percentatges d’execució de les actuacions que inclou, sinó que es
calcula tenint en compte també el pes que té assignat cada actuació dins d’aquell objectiu funcional.

Llorenç Fernàndez ens explica per què van haver de ponderar:

“A la versió inicial que vam desenvolupar nosaltres, tots els
objectius, totes les línies estratègiques valien el mateix, tenien el mateix pes. I ens trobàvem amb coses tan absurdes
com que valia el mateix en aquest pla d’arranjar el jardí d’una
placeta determinada que desenvolupar una gran política
d’integració d’immigrants. El mateix pes no era lògic... No es
tenia en compte ni el pes econòmic ni el pes real. Quan es
crea i es modifica el sistema [...], com que ja s’havia detectat
aquesta incidència, ja es marquen sistemes per poder ponderar tots i cadascun dels nivells.”
Segons el mateix Llorenç Fernàndez, la ponderació també seguia
una lògica de reducció de la manipulació:

“Hi havia [...] directius que pensaven que el fet que el tècnic

sigui el propietari del sistema pot provocar que es manipuli el
resultat total del pla. Amb el joc de ponderacions, és impossible que un sol tècnic pugui incidir de forma directa en el resultat final. Abans sí que era més fàcil la manipulació. D’aquesta
forma, és molt difícil que ho puguis manipular.”

Amb aquest sistema de ponderacions, el percentatge d’execució
de cada eix es calcula a partir dels percentatges d’execució dels
àmbits que inclou i dels pesos que aquests tinguin assignats, el de
cada àmbit a partir de l’execució dels objectius operatius i aquests,
a partir de les actuacions. Per tant, el percentatge d’execució, per
exemple, d’un objectiu funcional no és la mitjana aritmètica dels
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Com s’alimenta el sistema?
Pel que fa al sistema PlaGEP, actualment és la UAPA la que s’encarrega d’introduir-hi la planificació i els indicadors.
Tot i que l’aplicació permet que ho faci qualsevol usuari, cal un
temps d’adaptació de l’organització perquè la gent s’acostumi
a utilitzar el sistema. Així doncs, durant aquest període d’adaptació, és la UAPA la que ha assumit la tasca de recollir els indicadors dels tècnics corresponents i introduir-los en el sistema,
davant del fet que, inicialment, els treballadors no estaven prou
formats ni acostumats a aquest sistema de treball (LF):

“Si en aquell moment entregàvem el sistema als treballadors, que eren prop de 80 persones, ens trobàvem amb veritables problemes de formació, de canvi cultural. Necessitàvem que entressin dins una filosofia en que sí que havien
participat alguns, però no tots.”
Tot i així, cal destacar l’experiència que es va tenir amb la definició
de Pla de millora integral (PMI) de Ciutat Cooperativa, en què van
intervenir una vintena de tècnics, que varen treballar la planificació i els indicadors de manera autònoma.
La generació de llistats i informes és totalment automàtica i a
temps real. La gestió dels diferents nivells dels plans també està
automatitzada i es va readaptan a qualsevol modificació o canvi.
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Pel que fa al sistema d’informació i seguiment dels plans (SisPAM), la informació i el manteniment dels indicadors de gestió,
les fitxes descriptives, la documentació associada, la galeria multimèdia, etc., ho fan íntegrament els tècnics referents de cada
actuació (prop d’un centenar de gestors de totes les àrees de
l’Ajuntament). En aquest cas, la UAPA es limita a fer un rol de
suport, assistència, canvis, correccions o modificacions, a més
d’administrar el sistema. També es fa de manera manual, tot i
que existeixen automatismes que faciliten la transversalitat entre
plans i que, amb una sola introducció de dades, donen cobertura
de seguiment a tots els altres plans vinculats. Els indicadors de
gestió contenen plantilles que calculen, de manera automàtica,
els resultats de les dades incorporades als indicadors.

Com es vincula la planificació
amb el pressupost?
Tot i que el sistema està preparat per introduir-hi la pressupostació del PAM o de qualsevol pla, la realitat és que, ara per ara, no
s’està utilitzant amb aquest objectiu.
L’entitat va haver de decidir si continuava utilitzant el sistema
de pressupostació vigent (el SICAL) com a eina per elaborar els
pressupostos, o bé canviava i utilitzava el sistema de pressupostació que permet l’aplicació PlaGEP. El que no era possible
era utilitzar dos sistemes diferents, com explica Llorenç Fernàndez: “Fer que la gent treballi aquí [PlaGEP] les seves partides
pressupostàries fa que, a més d’aquí, les hagin de treballar en
un altre entorn [SICAL].”
I no és només un problema de duplicitat de tasques; també hi
ha la dificultat d’implementar canvis en la forma i en “els temps”
d’elaboració i discussió pressupostària, de fer el salt d’un pressupost incrementalista o decrementalista a un pressupost orientat a resultats.
Així, doncs, la decisió va ser continuar utilitzant l’eina SICAL de
TAO (T-Systems) per gestionar el pressupost (escenaris, gestió
i seguiment pressupostari), però el propi SICAL ofereix sortides
que permeten enllaçar-lo amb les eines de planificació i confeccionar els indicadors corresponents.
SisPAM s’integra totalment amb SICAL per mostrar en temps real
els moviments i els saldos de les diferents partides que estan
relacionades per actuació amb els objectius del PAM o del pla
en qüestió. La integració és en la visualització; en cap cas no es
podria fer gestió des de l’entorn SisPAM.
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El SisPAM sí que controla la diferència entre el pressupost previst
inicial i el pressupost executat, i es mostra a través dels informes
del sistema, d’una banda, i mitjançant l’enllaç directe, de l’altra. El
pressupost previst inicialment s’incorpora en fase de planificació
com a objectiu operatiu i s’estableix un sostre econòmic que no
pot sobrepassar el desplegament posterior d’actuacions (el qual
es fa un cop el pla s’aprova).
La intenció, en el futur, és fer la migració cap a un sistema únic i
integral de gestió i pressupostació.

Beneficis i bondats
del sistema
Segons la UAPA, el sistema ha provocat un canvi cultural a l’organització. Ara sona més bé parlar d’eficàcia/eficiència, d’indicadors. Es veu la necessitat d’informar-ne els ciutadans i ser transparent. La gent entra en contacte amb les eines de seguiment i
de rendició de comptes (LF):

“A vegades, [abans] quan parlaves dels outputs, els inputs,
els outcomes i tot això, la gent et mirava rar. Ara, cada vegada que parles d’això no tanquen els ulls; com a mínim, els
sona. Veuen la necessitat d’explicar al ciutadà què s’està fent
i per què no s’està fent; per tant, això és un pas de gegant.”
Aquest canvi cultural es reflecteix també en la valoració que en fa
la Maria Salinas, com a tècnica i usuària del sistema:

“Suposa un pas endavant, tant l’eina en sí, com el concepte d’avaluació i seguiment. La forma com ens ho fem nostre les persones responsables d’utilitzar-la i de dotar-la de
contingut crec que passa, d’un costat, per entendre quin
objectiu té l’eina i molt més, per entendre per què cal fer
el seguiment i l’avaluació i per què cal posar a l’abast de la
ciutadania aquesta informació. [...] D’altra banda, hem de
veure que s’hi van desenvolupant millores. Entenc que per
a això són necessàries les aportacions de tothom, també
les dels ciutadans.”
El fet d’actuar a diferents nivells (eix, àmbit, objectiu i actuació) ha permès treballar de forma més participativa, políticament i tècnicament. A més, s’ha millorat ostensiblement el
grau d’homogeneïtat de la terminologia utilitzada, la qual cosa
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facilita els processos d’avaluació i de mesurament de l’assoliment dels objectius posteriors.
Rapidesa a l’hora de planificar, sobretot a l’hora de definir els
pressupostos (tant el PAM com, per exemple, el PMI de la llei de
barris). Els canvis s’actualitzen en línia, en temps real. Hi ha un salt
qualitatiu important de treballar amb fulls de càlcul a utilitzar el
nou sistema: per als tècnics, representa un estalvi considerable en
hores dedicades. Segons el Llorenç Fernàndez:

“Tens

resums constants i en directe. Pensa que aquestes
actuacions es fan normalment amb equips tècnics i polítics
que constantment van rebaixant metres quadrats, rebaixant
despeses o apujant-les […]. I en qualsevol moment s’acaba
la reunió i ja te’n vas d’allà amb un PDF o amb un enllaç, o ho
mires directament al sistema.”
Com a exemple, podem citar el PAM 2007-2011, que es va fer en quatre o cinc mesos, o el PMI de Ciutat Cooperativa, que es va fer en un
mes i mig, en un temps rècord. En Llorenç Fernàndez recorda: “L’alcalde ens va dir el mes de juny que volia que féssim el PAM, i el mes
de novembre en teníem l’aprovació inicial. Més o menys.” En Ferran
Martos afegeix: “Com a bondats, destacaria també el fet que l’experiència del PMI va permetre que un grup de tècnics treballés, preparés,
implementés i llancés un pla en un mes i mig, un temps rècord.”
La Maria Salinas, que va ser la persona encarregada d’elaborar el
PMI de Ciutat Cooperativa, valora l’experiència positivament:

“La valoració és molt i molt positiva. Moltes persones po-

den treballar en el sistema alhora; la informació està sempre actualitzada i a l’abast de tothom, i no vam tenir gairebé errades del sistema.”

Transparència. Les dades introduïdes són públiques i es poden
consultar des de la web. Els ciutadans poden opinar i enviar comentaris. Es dóna molta importància a aquest fet i el sistema és
molt transparent en aquest sentit.
El sistema de gestió de continguts, el back-office. és molt potent: tot es pot canviar i configurar des de l’aplicació (usuaris, indicadors, fórmules, distribució territorial...). Això, segons Ferran
Martos, dóna molta independència i flexibilitat a la UAPA a l’hora
de treballar amb l’aplicació:

“En destacaria el back-office, la no-dependència, la gran potencialitat de gestionar-ho tot des de la unitat; qualsevol canvi,
un tècnic, una unitat, un canvi administratiu, etc., el podem introduir immediatament.”
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Aquesta potencialitat del sistema, que permet diferents formes
de configuració, fa que es valori especialment la bona relació
cost/utilitat del sistema. El profit que es pot treure a l’eina en
el futur és molt; no s’han exhaurit, ni de lluny, totes les seves
possibilitats. En paraules de Llorenç Fernàndez: “Som totalment
lliures d’ìntroduir-hi la informació com vulguem i quan vulguem…
La relació entre el que ens ha costat aquesta aplicació i la utilitat
que en podem arribar a treure no té preu, realment.”
Es genera molta informació i ben estructurada. I tota és accessible en
línia, des de qualsevol lloc, amb un ordinador i connexió a Internet.
És un sistema que pot ajudar a prendre decisions, tot i que encara
hi ha molt camí per fer en aquest sentit. “El PAM, per exemple, es
va aprovar amb el sistema, amb la quantificació econòmica i la
priorització. Per tant, per al PAM, va servir per prendre decisions.
Amb el PMI de Cooperativa va servir per prendre decisions”, ens
diu en Llorenç Fernàndez.

Dificultats
i mancances
Tot i que s’apropa a la realitat, amb relació a la presa de decisions
encara falta un pas perquè el sistema sigui útil. Encara li falten coses perquè sigui realment una eina de suport a la gestió per resultats.
“L’alcalde hi entra; l’alcalde l’utilitza com a quadre de comandament,
però no per prendre decisions. Perquè només mirant aquest quadre
de comandament no n’hi prou perquè ell pugui prendre decisions”,
ens diu Llorenç Fernàndez. I ell mateix en ressalta una altra mancança:

“La voluntat, quina era? Fer un pla de govern junt amb tota

la gestió municipal. Llavors sí que s’utilitzaria això com a
única eina de gestió. Ara, què et trobes? Que ara hi tens tot
el que políticament s’ha prioritzat, en el pla d’actuació municipal o en un pla determinat. Però, escolta’m, la majoria
de les tasques que estan fent els serveis municipals no són
al pla d’actuació municipal.”

De fet, en principi, l’eina informàtica ho pot suportar, i podria ser
una bona eina per a la presa de decisions, però encara no hi ha
suficient cultura a l’organització.
Una altra dificultat que cal superar, un dels handicaps més importants, és la duplicitat de processos que hi ha actualment. En
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algunes àrees, hi ha resistència a abandonar aquelles eines que
s’utilitzen habitualment. Segons en Llorenç Fernàndez:

“Jo crec que les duplicitats que s’estan provocant a la
casa són el handicap més important… Estem a final d’any
i cada àrea ha fet la seva memòria. Sí que també estem
treballant des de la unitat, més aviat des del servei. S’està
treballant per estandarditzar la memòria a una única. Però
encara tenim aquesta cultura que cada àrea fa les seves
memòries. És clar, la memòria va per una banda; passem
comptes per una altra…”
En Ferran Martos afegeix: “El mal és que encara continuem convivint amb productes: fer el seguiment, fer la memòria. Tot això seria
bo d’integrar-ho, que la memòria potser recollís la informació de
tot allò que s’ha fet l’any passat.”
D’altra banda, la resistència al canvi de bona part de l’organització és una de les dificultats principals que cal anar treballant, segons en Ferran Martos: “De tota manera, no tot és positiu, no tot
són avantatges. Ja hem apuntat una mica que aquesta filosofia,
aquest canvi cultural, aquest període de maduració, costen. No
ens enganyem. Això també respon una mica a les necessitats del
tècnic o la tècnica o el cap d’àrea, i al perfil que tingui. O la seva
història, com ho veu. Si ho fas servir, ho veus d’una forma més
receptiva però, si no, ho veus com una imposició... És una lluita
que nosaltres tenim i ens costa.”
En aquest sentit, és important fer-ne difusió i comunicar-ho a
tota l’organització. I potser, en aquest cas, hi ha hagut una certa
manca d’informació: “Possiblement, el sistema ja està preparat
perquè l’utilitzi aquella persona que hi troba a faltar coses, però,
d’altra banda, ha de saber que existeixen. Potser hi ha una manca
d’informació. Bé, potser caldrà explicar-ne totes les altres funcionalitats” (Llorenç Fernàndez).
Per tant, el sistema encara continua convivint amb altres productes
de seguiment, com les memòries. Cada àrea continua fent les pròpies
memòries. S’hauria de tendir a una única línia de seguiment i control.
Tot i que l’eina és útil, cal perfeccionar-la i fer una reflexió sobre
si cobreix les necessitats reals de l’organització i sobre si hauria
de ser un sistema més flexible: “Estem utilitzant el sistema —i
aquesta és una de les queixes a les quals jo personalment estic
prestant més atenció— per planificar temes molt diversos, des
de polítiques de caràcter social fins a polítiques de caràcter territorial… L’enginyer que està portant tot el tema de les inversions
diu: “A veure…, no és el mateix el meu projecte que un programa
social. Per tant, els criteris haurien de ser diferents”.
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En aquest sentit, la Maria Salinas fa una reflexió sobre si l’estructura definida en el PAM és realment la que hauria de ser,
especialment de cara al ciutadà: “La distribució és molt similar molt a les àrees i departaments de l’Ajuntament. Això em
sembla poc entenedor per al ciutadà. Tot i així, aposto per un
sistema mixt, és a dir, potser no totes les actuacions de l’Ajuntament són prou importants per explicar-se i fer-ne el seguiment i
l’avaluació de manera integrada (per projecte o actuació acomplerts, independentment de les àrees tècniques i polítiques que
hi intervenen), però potser algunes sí que ho són, i, d’aquesta
manera integrada, la informació arribaria d’una manera més entenedora a la ciutadania.”
S’està treballant conjuntament amb Recursos Humans per assegurar processos de formació orientats a la gestió per resultats,
però encara s’està lluny de poder dir que en aquest ajuntament
s’està treballant amb aquesta perspectiva.

Conclusions
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té una experiència acumulada de més de set anys, des de l’any 2003, en el desenvolupament de processos i eines informàtiques per donar suport
a la gestió, en un procés en què s’han incorporat criteris estratègics i s’han establert mecanismes que permeten fer el seguiment de la planificació.
Com a resultat d’aquest procés, s’han desenvolupat els sistemes
PlaGEP i SisPAM, dues eines informàtiques molt potents que permeten cobrir bona part de les necessitats de planificació i seguiment de les actuacions municipals.
Tot i així, el sistema no té resoltes encara totes les necessitats
de l’organització amb vista a disposar d’un sistema complet de
gestió orientada a resultats. El sistema, de moment, no inclou el
nivell de producció —és a dir, indicadors de serveis produïts— i,
per tant, no pot calcular els costos. Tampoc no incorpora la vessant financera i, en conseqüència, no pot proporcionar informació de despesa en temps real. Està previst d’anar-hi incorporant i
ampliant aquestes funcionalitats en el futur.
Tot i que el desenvolupament d’aquestes eines ha comportat
un esforç d’anàlisi, desenvolupament i implementació molt important i continuat al llarg dels anys, les dificultats principals
d’aquest procés no han estat informàtiques, sinó que provenen
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de la mateixa organització: el canvi cultural que requereix el nou
model de gestió orientat a resultats i la resistència a aquest canvi
dins l’organització són dos dels esculls principals.
Precisament, l’experiència d’aquests anys ha evidenciat que l’elaboració i implementació d’un nou model de gestió és una tasca
molt complexa, sobretot tenint en compte que tot ajuntament
ja de si comporta una gestió complexa. El canvi cultural que es
necessita dins l’organització és molt lent i costós. Cal que l’organització maduri per assumir segons quins processos.
La duplicitat de processos s’ha manifestat com un dels handicaps
principals a l’hora de tirar endavant un projecte d’aquest tipus, i
és el motiu que genera més resistència al canvi dins l’organització. La sensació que moltes gestions s’han de fer per duplicat i la
resistència a abandonar els antics processos són dos problemes
importants per resoldre.
Davant la magnitud de tot el procés, el fet que s’hagi constituït
una unitat específica per a temes d’avaluació, la UAPA, que dóna
servei i suport a tota l’organització de forma transversal, és probablement un pas necessari per tirar endavant el projecte.
El suport i el lideratge des de la direcció també són un factor
molt important i imprescindible quan es planteja un canvi de
model de gestió d’aquestes característiques. Cal que hi hagi lideratge i una aposta clara per part de la direcció tècnica i, sobretot, de la política, per facilitar la transició i la gestió del canvi
i mantenir viu el sistema. å
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Característiques del municipi de Sant
Cugat del Vallès43
Sant Cugat del Vallès és un municipi de la comarca del Vallès
Occidental, que s’estén pel vessant nord-occidental de la serra
de Collserola fins a l’inici de la depressió vallesana. Inclou l’entitat municipal descentralitzada de Valldoreix i els districtes de
Mira-sol, la Floresta i les Planes. Ocupa una extensió de prop
de 48,24 km2.
La població actual és de 79.253 habitants i la seva densitat de població se situa al voltant dels 1.642 habitants per km2.
Ha crescut molt els últims anys a causa de la seva alta taxa de
natalitat, una de les més elevades de Catalunya, i de l’arribada de
nouvinguts. Pel que fa a l’edat, Sant Cugat és un municipi jove,
en què la mitjana se situa en gairebé 45 anys. Els menors de 35
anys representen el 29% de la població, mentre que els majors de
50 anys en són el 35%.
A Sant Cugat, la majoria dels indicadors socioeconòmics presenten uns nivells elevats. Així, es podria dir que les mitjanes estadístiques indiquen que la població santcugatenca té un nivell
elevat de renda, estudis i inquietuds culturals, amb tot el que se’n
deriva. La meitat dels santcugatencs tenen estudis universitaris
de primer o segon cicle. En canvi, les persones amb estudis elementals o sense estudis representen el 10% de la població.
El sector d’activitat principal és el dels serveis, amb prop d’un
72,6% de la població ocupada.

FASE 2 | L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Figura 1.

Organigrama de gestió de l’Ajuntament de Sant Cugat
Àmbits de
Gestió

Gerència

Direccions

OOAA
i societats
mercantils

Secreteria
Intervenció

Gerència
adjunta
Gabinet de
Premsa
i Comunicació

Tresoreria

Esports

Gabinet
d’Alcaldia

Cultura,
Esports,
Educació
i Joventut

Patronat
d’Educació
OAMCC
Economia i
Planificació
Estratègica

Control de la
Contractació
Administrativa
Pública
IGEPESI

OAMCIC
Polítiques
Socials
Seguretat
Ciutadana
Serveis Interns
i Innovació
Innovació i
Tecnologia
Serveis Urbans
i Manteniment
de la Ciutat

Brigades
d’Obres i
Manteniment

Territori
Mobilitat
Medi
Ambient
PROMUSA

132

133

FASE 2 | L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

FASE 2 | L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Estructura de l’Administració local

Gràcies a aquest model, la cultura tradicional de la despesa d’aquest
municipi s’està reconvertint en una cultura de costos. Aquest projecte pretén que tant els polítics com els gestors públics orientin
els seus esforços en la mateixa direcció i que tinguin els mateixos
valors, la qual cosa repercuteix en una millora de les polítiques.

A l’Ajuntament de Sant Cugat, hi treballen uns 600 treballadors i
treballadores, en total.
El pressupost de l’any 2010 és de 150.376.911 euros.
El Ple Municipal està format pels 25 regidores i regidors escollits en
les últimes eleccions municipals i és presidit per l’alcalde. És l’òrgan
municipal bàsic que adopta les principals decisions de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, integrada per l’alcalde i un terç del
nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l’alcaldia, dóna compte al Ple.

à
45. <http://www.
epsa2009.eu/>. Data de
consulta: maig de 2010.
à
46. <http://eipa.eu/>. Data
de consulta: maig de 2010.

Amb la finalitat de desenvolupar el programa polític de govern i assolir
la màxima eficàcia i eficiència en la prestació de serveis, l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès s’estructura internament mitjançant un model de gestió gerencial, encapçalat per la figura del gerent municipal.
En aquest model, es distingeix clarament l’estadi polític del tècnic de
gestió. El nexe entre l’estadi polític (alcalde, tinences d’alcaldia i regidories delegades) i el tècnic és la figura del gerent. Del gerent municipal
depenen els directors dels diferents àmbits de gestió tècnica municipal.

El PACTE de Sant Cugat:
el Pla d’alineació
i competitivitat
estratègica
Un model innovador de gestió pública
à
44. <http://www.pacte.
santcugat.cat/>. Data de
consulta: maig de 2010.

El Pla d’alineació i competitivitat estratègica (PACTE)44 de l’Ajuntament de Sant Cugat és un nou model de gestió i pressupostació
basat en mapes estratègics i quadres de comandament a tots els
nivells directius de l’organització.
Aquest nou model de gestió es basa en la definició d’estratègies que estableixen les prioritats i els objectius municipals
d’una legislatura. S’ha construït un sistema d’indicadors que
permeten avaluar l’acompliment d’aquests objectius en diversos períodes de la legislatura.
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Precisament amb aquest nou model de gestió, l’Ajuntament de Sant
Cugat ha estat un dels guanyadors dels Premis del Sector Públic
Europeu 2009 (EPSA),45 guardons que atorga l’Institut Europeu del
Sector Públic.46 Concretament, ha estat guardonat en la categoria
“Lideratge i gestió de canvi”. Els premis EPSA reconeixen els actors
millors, més eficients i innovadors del sector públic europeu. L’objectiu d’EPSA, com a primera plataforma europea per a l’aprenentatge
de l’Administració pública, és fer que totes aquestes experiències tan
valuoses estiguin disponibles i siguin utilitzables i transparents.
Aquest guardó se suma al fet que l’Ajuntament de Sant Cugat és
el més transparent de l’Estat espanyol, segons l’Índex de transparència dels ajuntaments (ITA) realitzat els anys 2009 i 2010 per la
ONG Transparència Internacional Espanya.47 D’acord amb l’estudi
realitzat per aquesta organització, l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès és el més clar de l’Estat en la seva gestió, la informació a la
ciutadania, la contractació dels seus serveis, la situació econòmica
financera, l’urbanisme i les obres públiques.
Un exemple d’aquesta transparència és que qualsevol persona pot
informar-se i fer un seguiment de l’execució del PACTE a través de
la web municipal <http://www.pacte.santcugat.cat>, des de la qual
es pot visualitzar, en qualsevol moment, l’estat del pressupost i dels
indicadors de cadascun dels objectius definits en el pla estratègic.

Dades generals del projecte
El PACTE és un model de gestió que afecta, de forma transversal, tot l’Ajuntament.
El projecte es va iniciar l’any 2008 i s’encarrega de desenvolupar, gestionar i donar suport al model l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció
Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), organisme autònom
que agrupa aquestes tres estructures. Des de l’Oficina de Gestió Estratègica, es planifica i es controla la despesa, i es treballa amb indicadors, que permeten avaluar el grau d’acompliment dels objectius que
marca l’equip de govern. L’Institut ha de permetre planificar millor la
gestió pública, més enllà del dia a dia, implantant una nova cultura de
la gestió pública, basada en la innovació i l’eficàcia. Es pretén simplificar l’estructura administrativa, fer més transparent la gestió i augmentar l’eficàcia i l’eficiència de l’Administració, amb l’objectiu d’optimitzar
135

FASE 2 | L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

la gestió dels recursos municipals, vetllar per la sostenibilitat financera
de la ciutat i impulsar la societat del coneixement.

Objectius del projecte

L’objectiu principal del projecte és resoldre el ‘gap’ o buit importantíssim que existeix entre el pla estratègic i el pressupost. Pablo Baquero, responsable d’Informació i Avaluació de l’lGEPESI, explica:

“Un

pla estratègic no pot estar desvinculat del pressupost.
Per, exemple a Sant Cugat tenim un objectiu estratègic que diu
‘Una ciutat segura’. Si aquest objectiu no és recolzat pel fet que
la policia pugui disposar dels mitjans necessaris per fer la seva
feina (vehicles, uniformes, material, etc.), posar aquest objectiu
no servirà per a res; el pla estratègic serà només màrqueting.
És imprescindible vincular els objectius al pressupost.”

D’aquesta manera, el PACTE s’ha definit com un nou model de
gestió que possibilita:
• Definir l’estratègia a l’inici de la legislatura i vincular-la al programa electoral.
• Alinear l’organització a través de la vinculació d’objectius entre
la direcció política, el Consell de Direcció i les direccions d’àmbit
• Vincular l’estratègia amb els recursos econòmics i garantir el seguiment del grau d’acompliment.
• Definir responsabilitats i transparència (accountability).

Antecedents

Promotors del sistema. Qui fa la petició? D’on parteix la demanda?
El PACTE neix de la voluntat de la direcció política de l’Àrea d’Economia, de la direcció de l’Ajuntament i de la gerència de fer uns
mapes estratègics que englobin tot l’Ajuntament.
El procés s’inicia l’any 2006, quan neix l’Institut de Gestió Estratègica, i el primer pas és crear-ne els mapes estratègics:

“El 2006 neix l’Institut amb la voluntat de donar servei a

Inicialment, es parteix del programa electoral del partit que va
guanyar les eleccions i, a partir d’aquest programa, s’elabora el
mapa estratègic de l’Ajuntament. Segons l’opinió de Josep Solà,
adjunt a la gerència:

“Els objectius definits als mapes són una traducció dels ob-

jectius descrits al programa electoral. Òbviament, al programa
electoral no van aparèixer estructurats de la mateixa manera.
De la relació d’objectius del programa electoral, alguns varen
ser considerats estratègics; d’altres tenien a veure amb la gestió, i alguns altres, els que menys, amb l’acompliment d’alguna
funció específica. En el procés d’elaboració dels mapes, es va
anar ‘col·locant’ cada un dels objectius del programa en el
mapa corresponent. No va quedar cap objectiu del programa
electoral que no quedés reflectit en els mapes.”

Pablo Baquero afegeix:

“Parteixen de la idea que el programa electoral del partit

que guanya ha de ser el principi del pla estratègic, és a
dir, si els polítics deien en el programa electoral: ‘Nosaltres
volem una ciutat més segura’, doncs que quedi reflectit en
algun lloc, no? Llavors, quan nosaltres comencem el 2008
amb el mapa estratègic de l’Ajuntament, s’agafa el programa electoral, en aquest cas de Convergència, que va guanyar les eleccions, i es fan els mapes estratègics en funció
d’aquest programa electoral.”

El mateix 2008 s’elabora també l’aplicatiu que dóna suport al
PACTE, i que es pot consultar de forma pública a la web municipal:
<http://www.pacte.santcugat.cat>.

Implicats

Els principals implicats i els responsables del desenvolupament
del PACTE són la Junta de Govern, el Consell de Direcció i l’Institut de Gestió Estratègica.

l’Ajuntament. Una de les seves primeres tasques és elaborar
el seu mapa estratègic […]”

La Junta de Govern en defineix les prioritats polítiques i els objectius estratègics, el Consell de Direcció en desenvolupa l’estratègia competitiva i l’Institut monitoritza l’estratègia i dóna
suport a la seva implantació:

L’any 2008 és quan es desenvolupa el mapa estratègic de l’Ajuntament, en un treball conjunt de col·laboració entre la Junta de Govern, el Consell de Direcció i el propi Institut. Pablo Baquero ens diu:

“Nosaltres estructurem en tres nivells, que són l’estratègic, el

“El 2008, després de reunions i la col∙laboració de tots els
departaments, es fan els mapes estratègics de l’Ajuntament,
el Pla d’alineació i competitivitat estratègica (PACTE)...”
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de gestió i el funcional. L’estratègic és la Junta de Govern, el de
gestió és el Consell de Direcció —l’Ajuntament de Sant Cugat
és gerencia— i, per sota, el funcional, que són els directors de
cada àmbit i els seus caps de servei. Amb això es pretén què
tota l’organització estigui vinculada.” (Pablo Baquero)
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Figura 2.

Figura 3.

L’organització i els responsables principals del PACTE
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El mapa de la ciutat

Per assolir l’objectiu de cobrir el buit existent entre el pla estratègic
i el pressupost, s’ha estructurat el mapa de la ciutat en tres nivells:
• Mapa polític, en què es defineixen els objectius estratègics a partir del programa electoral i de govern, amb una durada de quatre
anys. És la Junta de Govern qui defineix aquests objectius.
• Mapa directiu, en què es defineixen els objectius de gestió, també amb una durada de quatre anys. És el Consell de Direcció qui
defineix aquests objectius.
• Mapa funcional. Al nivell de l’execució de l’estratègia, es defineixen els objectius funcionals, en aquesta cas amb una previsió a un any vista. Són els directors de cada àmbit i els caps de
servei els qui defineixen aquests objectius.
Josep Solà ho explica:

“Hi ha una relació entre cada un dels mapes: el mapa polític, el

mapa directiu i el mapa funcional. El mapa polític presenta els
objectius estratègics; el mapa directiu defineix els objectius de
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á continuació

donar forma al mapa de gestió definint els objectius de gestió a partir dels estratègics, donant cobertura a la demanda
de la Junta de Govern. Després, en una segona fase, cada un
dels directors d’àmbit hem construït amb els nostres tècnics,
a partir del mapa de gestió, els nostres mapes funcionals i les
accions pressupostàries corresponents.”

MAPA de CIUTAT

(Duració: 4 anys)Objectius
de Estratègics

MAPA Directiu

Per tant, la Junta de Govern estableix una estratègia global, política, de forma transversal, per sobre dels interessos dels diferents
àmbits. S’estableixen prioritats.

(Duració: 4 anys)Objectius
de Gestió

Mapa Funcional Àmbit
Cultura, Esports,
Educació i Joventut
(Duració: 1 any)
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit
Economia i Planificació
Estratègica
(Duració: 1 any)
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit
Innovació i Projectes
(Duració: 1 any)
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit
Polítiques socials
(Duració: 1 any)
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit
Recursos Humans
(Duració: 1 any)
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit
Gerència / Seguretat
Ciutadana
(Duració: 1 any)
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit
Serveis Urbans
i Manteniment
de la Ciutat
(Duració: 1 any)
Objectius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit
Territori
(Duració: 1 any)
Objectius Operacionals

El Consell de Direcció estableix l’estratègia competitiva i es compromet amb l’estratègia política. S’estableix un acord politicotècnic.
Totes les direccions funcionals s’alineen amb vista a l’assoliment de
l’estratègia competitiva i s’estableix un compromís del directiu de
l’àrea amb el Consell. Els objectius funcionals es vinculen al pressupost.
El que es pretén és que totes les accions que es desenvolupin a
l’Ajuntament estiguin enquadrades dins aquest mapa estratègic i
tinguin la seva partida pressupostària corresponent. Es vol evitar
que a l’Ajuntament es duguin a terme accions que no es corresponguin amb cap dels objectius estratègics. Segons Pablo Baquero:

Mapa Support de
l’Estratègia
Institut de Gestió
Estratègica
(Duració: 1 any)

“Pot arribar un moment en què el treballador estigui fent
unes sèrie d’accions que no estiguin vinculades a cap objectiu estratègic; amb el PACTE, es poden detectar totes aquelles feines que no estan alineades, directament o indirectament, amb l’estratègia de l’organització.”

gestió, i el mapa funcional porta associats els objectius funcionals.
D’aquests objectius funcionals, se’n deriven unes accions, i cadascuna d’aquestes accions porta associat un pressupost. El pressupost de les accions és el total del pressupost municipal i té el seu
reflex corresponent en cada un dels objectius estratègics.”

El mapa estratègic d’enguany, el corresponent a la legislatura
2008-2011, està format per 49 objectius estratègics, que s’han estructurat en 9 grups principals:

Pablo Baquero constata:

“El mapa de la ciutat, o mapa estratègic, que és una transla-

ció del programa electoral, té una durada de quatre anys; el
mapa directiu també té una durada de quatre anys, però els
mapes funcionals, que són de cadascun dels àmbits, ja són
d’un any. Per què? Perquè tenen per sota el pressupost. Cada
any es fa un nou pressupost i, per lògica, també es farà un
mapa funcional que donarà cobertura a aquest pressupost.”

L’elaboració d’aquest mapa estratègic s’ha fet de forma col·
laborativa entre tots els implicats. Segons Valentí Feixas, director
de l’Àmbit de Cultura, Esports, Educació i Joventut:

“La Junta de Govern ens va fer arribar el mapa estratègic fruit
de les seves reunions. Nosaltres, el Consell de Direcció, vàrem
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Beneficiaris

1. PERSONES Ciutat saludable, propera i cohesionada socialment
2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS SOCIALS I CULTURALS
Implicació de la societat civil
3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES DE CONEIXEMENT
Progrés i competitivitat

Estructura

4. L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL Qualitat de vida, ciutat verda i accessible
5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS - Habitatge públic i
equipaments per a les noves centralitats
6. EL TERRITORI, EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS - Fluïdesa
en el trànsit i el transport públic

Recursos

7. EL PRESSUPOST De la cultura de la despesa a la cultura del cost
8. GOVERN, DIRECTIUS i ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Gestió estratègica i de resultats
9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
Innovació continuada
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Figura 4.

Aquesta aplicació es va posar en funcionament l’any 2008 i s’ha
desenvolupat basada en la web per tal de facilitar-ne la consulta.
De fet, és accessible de forma pública des de la web municipal
<http://www.pacte.sancugat.cat>:
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Figura 5.

Exemples de pantalles de la web del PACTE
<http:// www.pacte.santcugat.cat>

Descripció del sistema,
funcionalitats i prestacions
Per donar suport al PACTE, s’ha desenvolupat en paral·lel una
aplicació informàtica que permet introduir-hi, i consultar posteriorment, tota l’estructura del pla estratègic i els corresponents
indicadors econòmics i de gestió.
Els indicadors econòmics s’extreuen directament del programa de
comptabilitat, de forma que, per a cada objectiu, es pot consultar
el pressupost assignat i l’executat fins aquell moment.
Els indicadors de gestió els introdueix l’Institut de Gestió Estratègica, que s’encarrega de fer la recopilació dels diferents indicadors. Una part d’aquests són indicadors de percepció que provenen d’una enquesta que es fa periòdicament als ciutadans i una
altra part són indicadors interns del propi Ajuntament. Des de
l’aplicació, es pot consultar el valor i el grau de compliment de
cadascun d’aquests indicadors.
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La definició dels indicadors, a tots els nivells, es fa amb el suport de l’Institut de Gestió Estratègica. L’Institut ajuda a cercar i
a definir els indicadors més adients que permetin avaluar el grau
d’acompliment dels objectius que l’equip de govern ha marcat.
La majoria dels indicadors estratègics són de percepció, ja que
s’extreuen de les enquestes que es fan a la ciutadania mitjançant una empresa externa. La resta són indicadors interns del
propi Ajuntament. ”Els objectius estratègics, els indicadors que
té per sota, gairebé tots són de percepció. I aquesta percepció
ve donada per unes enquestes que es fan telefònicament… Són
800 en concret. No ho fem nosaltres; ho fa una empresa privada”, segons Pablo Baquero.
L’Institut revisa constantment els indicadors utilitzats, per intentar
millorar-los. No és una tasca fàcil, sobretot pel que fa als objectius
estratègics, que són molt oberts:

“S’han fet dues revisions dels indicadors dels mapes estratègics.
La nostra voluntat és trobar uns bons indicadors perquè aquesta
és la forma d’aconseguir un bon mesurament de l’efecte que tenen les accions vinculades als objectius.” (Pablo Baquero)
Qui i com es defineixen els indicadors?

El pla estratègic s’estructura en cinc nivells i en cadascun d’ells hi
ha un responsable de definir els indicadors corresponents:

9

Grups o grans
objectius
estratègics

49

Objectius
estratègics

149

Objectius de
gestió
Objectius
funcionals
Accions
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En aquest nivell, tant els objectius com els indicadors corresponents
són definits per la Junta de Govern.

Per a la valoració dels objectius estratègics l’any 2008 es varen
crear 143 indicadors. D’aquests, 42 han estat informats internament a l’Ajuntament i 101 han estat informats per l’empresa DEP,
a partir de les enquestes.
Fruit de diverses reunions, s’ha elaborat una segona versió dels indicadors, que intenta avaluar els objectius estratègics de forma més
simplificada i acurada. Dels 143 indicadors inicials s’ha passat a 94,
dels quals 40 són valorats per l’Ajuntament (6 de nous respecte als
inicials) i 54 per l’empresa DEP mitjançant una enquesta (3 de nous).
En Valentí Feixas diu:

Els objectius de gestió i els indicadors associats són definits pel Consell de Direcció.

Els objectius funcionals i les accions són definits pels directors de cada
àmbit i pels caps de servei corresponents. En aquest nivell, hi ha indicadors econòmics, la part del pressupost que s’ha executat, però encara no hi ha indicadors de gestió associats. Està previst incorporar-los
en el futur.

“Això ha estat un procés. […] Una part dels indicadors va ser
un treball conjunt; l’altra part ha estat proposada d’alguna
manera pels mateixos companys de l’lGEPESI, que són els
qui ens fan de suport. D’altres, també, han estat aportacions
dels propis tècnics. És un procés dinàmic.”
Els indicadors es defineixen fins al nivell d’objectius de gestió; de
moment, no hi ha indicadors al nivell d’objectius funcionals ni accions. No s’han incorporat encara indicadors en aquests nivells,
perquè el volum d’informació i el grau de detall que es requereixen són molt grans: “A partir dels objectius de gestió, ja no hi ha
indicadors. Ni als objectius funcionals ni a les accions. Ja no hi
ha indicadors al mapa, però això no significa que cadascun dels
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departaments, en les accions que fa, tingui els seus indicadors;
simplement, que no són al mapa”, ens dui en Pablo Baquero.
Per tant, al nivell d’objectius funcionals i accions, cada departament
té els seus indicadors de gestió, que han d’estar alineats amb el pla
estratègic, però no estan integrats dins el PACTE. Està previst, però, incorporar-los-hi progressivament en el futur, tal com diu en Josep Solà:

“Els

objectius funcionals, els indicadors funcionals, de moment són només econòmics. […] Hem començat aquí, continuem aquí, anem treballant amb el mapa directiu, però encara
ens queda treballar tot el seguiment d’indicadors en aquest
nivell, el tercer nivell.”

El sistema de seguiment i ponderació

Per poder fer el seguiment dels objectius i dels indicadors, s’ha
establert un sistema de ponderació i un sistema de codificació de
colors, que permeten, d’una banda, assignar un pes proporcional
a cada objectiu dins del pla i, de l’altra, facilitar el seguiment de
l’execució i el compliment de forma visual.
Els pesos corresponents a cada objectiu els assigna qui defineix
l’objectiu. És a dir, la ponderació dels objectius estratègics és determinada per la Junta de Govern i la ponderació dels objectius de
gestió és determinada pel Consell de Direcció.
Respecte a la codificació de colors que ajuda visualment a fer-ne
el seguiment, en el cas del pressupost apareix una icona de color
verd, si el pressupost executat està per sota de l’assignat, o de
color vermell, en cas que s’hagi sobrepassat el pressupost.
En el cas dels indicadors, per a cada indicador s’assigna un valor
de referència, que marca l’objectiu que s’ha d’assolir, i un nivell de
tolerància (percentatge). Si el valor actual de l’indicador ha assolit el
valor de referència, apareix una icona de color verd al costat de l’indicador (puntuació 1); si està per sota però dins els marges de tolerància, n’apareix una de color taronja (puntuació 2). I, si està per sota
dels marges de tolerància, n’apareix una de color vermell (puntuació
3). Si l’indicador no ha estat informat, apareix una icona de color blau
(puntuació 4). Aquests valors de puntuació determinen el grau de
compliment general de l’objectiu en qüestió, de forma que, com més
baixa sigui la puntuació, més a prop s’està d’assolir l’objectiu.
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Com s’alimenta el sistema?

Manualment i automàticament. Els indicadors de gestió els introdueix manualment l’Institut i els indicadors econòmics s’extrauen
directament del programa de comptabilitat; per tant, l’aplicació
està lligada al pressupost.
Com que el nombre d’indicadors no és molt elevat, es va decidir
que els introduiria en el sistema l’Institut directament, de manera
que aquesta opció no està oberta a d’altres usuaris. És l’Institut
qui s’encarrega de demanar les dades a la persona responsable de
cada indicador. En Pablo Baquero ho justifica així:

“És que és un problema de número... Jo prefereixo ficar-los jo
els 150 o 180 indicadors que muntar un sistema que requereixi
mesures de seguretat, formar les persones que han d’introduir
les dades al sistema... No estem parlant de 2.000 indicadors.”
S’està pensant, però, implementar en el futur un sistema que permeti que els indicadors no els introdueixin les persones sinó que
s’agafin directament de les bases de dades disponibles. Però això,
segons en Pablo Baquero, és un procés molt lent:

“La idea és que algun dia volem tenir un sistema per apli-

car-hi una business intelligence per sota. Llavors, tots
aquests indicadors no me’ls ha de donar ningú, sinó que
s’agafen directament de la base de dades. […] Això s’està treballant, però és un procés molt lent, perquè és molt
complicat. Els ajuntaments de cadascun dels municipis,
vulguis que no, estan sempre entre les 5-10 empreses més
grans del municipi. És clar, estem treballant en una empresa
de 700 empleats, amb un pressupost de 150 milions, amb
un munt de dades, molt disperses, i és realment complicat.
Però s’hi ha de treballar.”

Qui l’utilitza i com?
El PACTE és una eina que utilitzen els polítics i els directius de
l’Ajuntament per fer el seguiment dels objectius i com a suport a
la presa de decisions.
D’altra banda, també està pensat per als ciutadans, perquè qualsevol ciutadà pugui consultar des de la web el pla estratègic, tots
els indicadors, el nivell de compliment dels objectius i l’execució
del pressupost. L’adreça web és pública i de lliure accés per a tothom: <http://www.pacte.santcugat.cat>.
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Des del punt de vista estratègic s’utilitza molt, sobretot perquè
molts dels indicadors són de percepció dels ciutadans, a partir de
les enquestes, i és informació important per prendre decisions.

“Aquests indicadors que es treuen a partir de l’enquesta són
els que tenen els polítics per valorar si aquell objectiu realment
s’està complint […]. A més, el sistema informàtic que tenim al
darrere, com que està publicat a la web, permet associar aquest
objectiu amb el seu pressupost corresponent i, per tant, si no es
compleixen ni l’objectiu ni el pressupost, això pot posar vermell
o no el polític. O sigui, que tot això, a més a més, és transparent
per a la gent.” (Josep Solà)
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Malgrat això, s’intenta que totes les accions que es desenvolupen a
l’Ajuntament estiguin encaixades dins el pla estratègic. En aquest
sentit, cada any es fa una entrevista a cadascun dels treballadors,
l’entrevista de desenvolupament, en la qual cada treballador defineix els tres objectius generals que ha d’acomplir aquell any a títol
personal. Aquests objectius han d’estar relacionats amb alguna de
les accions definides en el PACTE, amb la qual cosa els objectius
personals queden lligats amb el PACTE:

“Al final, un treballador, dels tres objectius que té segons la
seva entrevista de desenvolupament que fa anualment, sap per
a quin dels grups [d’objectius] treballa.” (Pablo Baquero)

En Valentí Feixas afegeix:

“Periòdicament, fem un seguiment del mapa pel que fa als in-

dicadors. Ho fem també quan, en un moment determinat, hem
d’explicar o plantejar algun tema de l’àmbit. Per exemple, a les
comissions informatives pròpies de l’àrea de cultura, moltes vegades utilitzo l’eina per explicar o justificar determinades accions. Procurem sempre referir les accions concretes que anem
fent als mapes de ciutat.”

A nivell de gestió, s’utilitza, en part, per conèixer diferents indicadors i obtenir-ne informació. Els diferents departaments acostumen a consultar-lo per veure indicadors d’altres àrees / departaments que abans no tenien tan a l’abast.
Per exemple, un dels usuaris habituals és el director de l’Àmbit de
Cultura, Esports, Educació i Joventut, que, per la seva trajectòria
anterior en el sector privat, ja està familiaritzat amb quadres de
comandament i amb la gestió per resultats i, per tant, li resulta
còmode treballar amb un model com el PACTE:

“Jo hi crec en el sistema. Jo vinc del món de la gestió privada;

he treballat en temes de mapes estratègics, de quadres de comandament. Tinc una certa predisposició positiva davant del
fet. Crec que, en aquests moments, és una eina que té moltes
possibilitats i que, generalment, anirem fent servir també a tota
l’organització a mesura que aquesta idea vagi quallant més.
Això és un canvi conceptual fort, sobretot per a molta gent
que porta molts anys a la casa. Passes de veure les coses d’una
manera determinada a veure-la d’una altra.”

Per sota, el PACTE encara no és una eina per a les accions ni per
als objectius funcionals i, de fet, cada àrea i cada departament
disposen dels seus propis sistemes d’indicadors de gestió i de les
seves eines informàtiques, normalment fulls de càlcul.
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Com es vincula la planificació
amb el pressupost?
L’aplicació web està vinculada directament amb les dades de
comptabilitat per poder saber el nivell d’execució del pressupost
en tot moment i en temps real.
En Josep Solà afegeix que s’ha hagut de modificar l’aplicació de
gestió comptable que utilitza l’Ajuntament per tal d’adaptar-la a
aquest nou model de gestió:

“L’aplicació de comptabilitat, de tota la vida estava estructurada
a través de partides pressupostàries. Aquestes partides pressupostàries anaven lligades a cada àmbit (o a l’estructura que tingui
cada ajuntament, àmbit o àrea, servei o departament, secció, etc.).
Vàrem demanar la modificació del programa de comptabilitat a
l’empresa externa que el va desenvolupar, de manera que ara qualsevol pressupost té vinculat el número d’acció, d’objectiu funcional,
d’objectiu de gestió i d’objectiu estratègic. És a dir, el pressupost a
la comptabilitat ja té aquesta estructura de mapes… Les partides
pressupostàries, si mires el programa de comptabilitat, no només
tenen el número corresponent d’orgànica, econòmica i funcional,
sinó també el número de projecte, el número d’objectiu.”
De tota manera, amb aquest sistema es pot conèixer la despesa
directa de cada acció i objectiu, però no les despeses indirectes.
Les despeses del capítol 1 de moment no estan desglossades per
accions, sinó que les despeses de caràcter ordinari i de personal
estan englobades dins els grups d’objectius 7 (Pressupost) i 8
(Govern, directius i Administracions Públiques) del pla estratègic. Està previst incorporar aquesta informació en el futur per conèixer el pressupost real, directe i indirecte, de cada acció, però
ara per ara l’organització no està preparada per a això, perquè
requereix un esforç molt important, ja que cal distribuir el pres149
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Figura 6.
Exemples de pantalla de l’aplicació comptable, amb la doble classificació per partides (orgànica, funcional i econòmica) i per objectius estratègics (codi PAM)
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hi ha hagut un canvi perquè ha hagut d’estar enllaçada amb el
pressupost. Nosaltres sempre acabem el pressupost l’octubre
o el novembre de l’any anterior. […] Sempre s’ha intentat fer
que s’aprovés a l’últim o al penúltim Ple de l’any anterior. […] El
2008, però, que és quan comencem els mapes estratègics, no
es va aprovar fins al maig, perquè es va voler que estigués en
el mateix format que els mapes estratègics.” (Pablo Baquero)

Beneficis i bondats del sistema
El benefici principal del projecte —i que n’era l’objectiu principal— és
que s’ha aconseguit eliminar el buit existent entre el pla estratègic i
el pressupost, de manera que totes les accions i els objectius presents
en el pla tenen la seva partida pressupostària. Josep Solà opina:

“Bàsicament, el PACTE ha ajudat a tenir molt clar quin és el
perfil de l’Ajuntament, quin és el model, què prioritza l’Ajuntament. I que aquesta priorització quedi reflectida en un
pressupost al darrere és bàsic. Que tot objectiu tingui clarament un reflex numèric en el pla. Això, en principi, s’ha aconseguit. Aquest n’és el benefici principal.”
supost ordinari i del capítol 1 entre les diferents accions i els objectius estratègics del pla. En Pablo Baquero ens ho explica així:
“El fet que despeses de les perspectives d’estructura i recursos
(grups 4 a 9) no estiguin vinculades amb el pressupost dels
grups 1 a 3 (beneficiaris) implica, per exemple, que a Joventut (objectiu 1.3) hi hagi un pressupost directe per al 2010 de
1.200.000 euros (aproximadament), però que la despesa que
es faci per a aquest col·lectiu sigui més gran, pel fet que les
partides indirectes (inversions en infraestructures per a joves,
capítol 1 dels treballadors de l’Ajuntament adscrits al Departament de Joventut, etc.) no estan vinculades a l’objectiu 1.3, sinó
a un objectiu dels grups 4 a 9.”
Això s’està treballant amb el Departament de Costos, que és qui
té la informació, però ara per ara és un tema massa complicat per
incorporar-lo en el PACTE, segons en Pablo Baquero.
Amb això està treballant el Departament de Costos; és un procés
lent, pel fet que s’han d’adequar els costos a l’estructura dels mapes estratègics. El lligam entre el pla estratègic i el pressupost és,
de fet, l’objectiu principal que s’ha d’assolir amb aquest projecte
i, de fet, cal destacar que, per fer els pressupostos de 2008, es va
voler esperar que estigués definit el pla estratègic de l’Ajuntament:

“Aquesta eina ha creat un canvi cultural de la gent i, sobretot,
150

Un altre benefici important és que aquest nou model ha permès
iniciar un canvi des de la cultura de la despesa cap a la cultura
dels objectius, cosa que està significant un canvi conceptual i cultural important a tota l’organització. Segons Valentí Feixas:

“Passes de veure les coses d’una manera determinada a una
altra. […] A l’Administració, tal com jo ho veig, està molt arrelada
la cultura de la despesa […], on l’objectiu és gastar tot el pressupost que tenim. És igual com ens el gastem, de quina manera...
En canvi, ara cal analitzar si és convenient o no fer una despesa
en funció dels objectius. És una eina que dóna una altra visió.”
Pablo Baquero afegeix:

“Jo puc fer-te el pressupost dient: ‘Haig de fer la cavalcada de
Reis’, vaig a buscar un objectiu funcional... I vaig a mirar l’objectiu de gestió amb què haig d’encaixar-ho. O em puc mirar
un objectiu de gestió, fer una sèrie d’objectius funcionals per
a aquest objectiu de gestió i, al fina,l deduir d’aquest objectiu
funcional que puc fer una cosa que es diu ‘cavalcada de Reis’.”
Per als darrers pressupostos de 2008, es va esperar a tenir el mapa
estratègic per definir el pressupost. Es podia fer amb partides pressupostàries, com sempre s’havia fet, però es va voler esperar per
fer-ho com a mapa estratègic. Això va ser un canvi importantíssim
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en la percepció de les persones de com havien de fer el pressupost.
I va ser un canvi gens fàcil:

“Jo crec que ha fet veure a la gent que fer el pressupost no és

apujar un 2 % respecte del que vaig fer l’any passat. El pressupost
no és pujar un 2, un 4, un 3. També penso que s’ha tret bastant
el concepte de: ‘Estem a desembre i només he executat un 25 %;
vaig a gastar-me els calés perquè, si no, el proper any no em donaran tant’. Aquesta concepció crec que s’ha tret bastant. I torno
al mateix: portem tres anys. Quan això en porti 15, possiblement
els conceptes estaran molt més arrelats.” (Pablo Baquero)

D’altra banda, aquest projecte ha comptat amb el suport de tots
els polítics i els directius, i, segons Pablo Baquero, això ha fet possible que s’implantés a l’Ajuntament un model de gestió innovador
i que afecta, de forma global, tot l’Ajuntament:

“Aquí s’ha tingut el suport de gerència i s’ha tingut —molt im-

portant— el suport de l’alcalde. Si no hi ha aquest suport, és
molt difícil implementar una eina tan gran dins un ajuntament
que mai no ha tingut una eina així, o semblant.”

En aquest sentit, Josep Solà creu que una de les bondats del PACTE és
haver aconseguit la implicació de tots els directius i la seva alineació:

“Tothom ha participat en la definició dels objectius municipals

que s’han incorporat als mapes. Els representants del govern
municipal han dedicat moltes hores a traduir els objectius electorals en els 49 objectius estratègics que finalment s’han incorporat en el mapa polític. Igualment, els membres del Consell de
Direcció vàrem dedica molts esforços a plantejar els objectius
de gestió que havien de donar resposta als objectius estratègics plantejats. Així mateix, cadascun dels directius i tècnics
de cada àmbit de gestió va haver d’integrar, en la seva cultura de gestió, un nou sistema que comporta definir uns objectius d’àmbit (funcionals) des de la posició del mapa directiu
i, a més, integrar-hi les accions i associar-hi el pressupost. Un
treball dur i llarg, tant perquè suposava un canvi en la metodologia de treball com perquè resultava de la pròpia definició dels
objectius concrets de l’àmbit en el conjunt de tots els objectius
municipals. Van ser necessaris la implicació i el compromís de
tothom, tant polítics com directius i tècnics municipals.”

Comparant els objectius definits els anys 2008, 2009 i 2010, cada
cop estan més ben definits. Per a Pablo Baquero, cada vegada
s’està pensant millor com definir els objectius:

“La gent ha d’anar acostumant-s’hi, i cada vegada va treballant
millor. […] No val penjar les accions i després pensar un objectiu

152

FASE 2 | L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

funcional i buscar un objectiu de gestió on encaixi. Sinó que
cal pensar quin objectiu funcional faig i quina és l’acció adient,
que potser és la mateixa que vaig fer l’any passat, però potser
no. Això és un procés que trigarà; no podem fer-ho en un any.”
És una eina de futur que té recorregut. Josep Solà opina que
l’eina ja està arrelada a l’organització, que cal perfeccionar però
que té molt de potencial:

“És un sistema que ja està implantat; que està validat; que, pel
que fa a l’arquitectura interna, és molt potent, però que s’ha de
perfeccionar. Queda temps per reflexionar. Això exigeix molta
maduresa i molta minuciositat. […] Ara s’ha de començar a destriar; s’ha de revisar si està del tot ben definit […]. Ara ja tenim
una eina i provarem d’afinar-la més.”
Pablo Baquero hi està d’acord:

“És una eina de futur que té recorregut. I jo crec que cada
vegada està més arrelada, amb la qual cosa als propers que
entrin els costarà desarrelar-la. Jo diria que, quan es va començar el 2008, es va arribar a acords durant la negociació
perquè això continués. Si demà entra qui sigui, que agafin el
projecte com un projecte interessant.”
Transparència. En tot moment, s’ha buscat també la transparència del sistema. El fet que es publiquin a la web els indicadors i el
nivell de l’execució del pressupost és un exercici de transparència,
com també ho és fer públics a la web municipal tant la memòria
de costos com el resum executiu dels costos municipals.

Dificultats i mancances
El PACTE és un projecte complex, que engloba tot l’Ajuntament i que afecta prop de 600 empleats, amb totes les dificultats que això comporta:

“És un projecte que engloba tot l’Ajuntament, que, com a tal,
és una empresa de 700 empleats, amb totes les dificultats
que et puguis imaginar d’empreses o entitats amb tants empleats. És clar que, fer un canvi organitzatiu com aquest, si la
direcció, tant sigui de gestió com política, no està per la labor,
és francament difícil, per no dir impossible.” (Pablo Baquero)
La dificultat principal és el canvi cultural que provoca, forçosament, la implantació d’un model de gestió com el PACTE. Valentí Feixas opina:
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“La dificultat més gran radica en el profund canvi conceptual
que suposa el model. Això provoca ritmes molt diversos d’implementació real en els diferents sectors de l’organització.”
Josep Solà afegeix:

“Cal que tots aquests indicadors es vagin integrant en la

presa de decisions, tant directives com tècniques. No estan
perfeccionats; s’han de perfeccionar, s’han de validar. Però,
a més, s’han d’incorporar en la presa de decisions. És un
canvi que costa. Perquè és un canvi cultural. […] No estem
acostumats a funcionar per indicadors, i és una bona base
a l’hora de prendre decisions.”

Quant a les mancances, a l’Ajuntament són conscients que encara
hi ha molta feina per fer. La incorporació d’indicadors de gestió
al nivell funcional i a les accions concretes, d’una banda, i el desglossament de les partides de despesa ordinària i del capítol 1 per
objectius i accions, de l’altra, són, segons Josep Solà, dues de les
mancances que es volen resoldre en el futur:

“És un sistema que ja està implantat, que està validat, que
pel que fa a l’arquitectura interna és molt potent, però que
s’ha de perfeccionar. [La] minuciositat s’ha de treballar perquè, bàsicament, s’han de prendre decisions. És a dir, podem disminuir el temps d’espera? És un objectiu? Sí. Quin
reflex pressupostari té? Aquest. Es pot fer amb menor cost?
Sí. Què hem de fer? Hem de treballar en aquest sentit, i tot
això és molt laboriós.”
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Conclusions
Amb el PACTE, l’Ajuntament de Sant Cugat ha fet una aposta molt important per implantar un nou model de gestió i pressupostació basat
en mapes estratègics.
En dos anys, aquest procés ha significat un canvi organitzatiu molt important i es considera que aquest nou model de gestió ja està arrelat a
l’organització i marca la línia que es vol seguir en el futur.
La fita principal que s’ha aconseguit ha estat vincular el pla estratègic
amb el pressupost. Eliminar el buit existent entre l’estratègia i el pressupost era un dels objectius principals del PACTE i una de les mancances principals amb què es troben la majoria d’ajuntaments.
L’eina informàtica que dóna suport al PACTE, que es pot consultar a la
web, permet veure, de forma transparent, els mapes estratègics i fer
el seguiment, en temps real, tant del nivell d’execució del pressupost
com dels indicadors de gestió.
Tot i l’èxit aconseguit, l’Ajuntament reconeix que el que s’ha fet fins
ara ha estat molt important però no suficient i que encara tenen molta
feina per fer. De fet, el PACTE s’està aplicant, a la pràctica, als nivells
directiu i estratègic, ja que està adreçat específicament a la Junta de
Govern i al Consell de Direcció, però manca desenvolupar i integrar en
aquest projecte el nivell de producció i el treball dels tècnics. També
manca integrar-hi totes les despeses del capítol I per poder conèixer
exactament els costos de cada acció, tant directes com indirectes.
Així, doncs, s’ha fet molta feina, però cal perfeccionar i anar incorporant en aquest projecte tot el nivell funcional i de les accions concretes.
Aquesta tasca no serà fàcil, perquè significa anar molt més al detall,
i treballar cada objectiu funcional i acció. Significa també treballar els
sistemes de bases de dades existents a l’Ajuntament per integrar-los, de
manera que serveixin per obtenir els indicadors necessaris en cada cas.
D’altra banda, el canvi cultural que implica un projecte d’aquest tipus
és un dels esculls que cal tenir en compte. Si al nivell de la direcció
aquest canvi cultural ja costa, quan el projecte es vagi incorporant al
nivell tècnic i funcional la resistència al canvi possiblement serà una de
les dificultats principals.
En aquest sentit, el suport dels polítics i del Consell de Direcció és una
condició necessària perquè el projecte pugui tenir èxit.
Sant Cugat ha assentat les bases d’un nou model de gestió orientada
a objectius, acceptat i validat per l’organització, però cal continuar treballant-hi per consolidar-lo i fer-lo extensiu a tots els nivells. å
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Anàlisi
i conclusions
finals

Les dimensions
i els objectius dels
sistemes estudiats
Els tres casos presentats descriuen tres SI-GpR molt diferents.
A l’Ajuntament de Cambrils, el quadre comandament d’Hisenda implantat l’any 2008 té com a objectiu construir, a partir dels sistemes
d’informació de back-office, quadres de comandament que ajudin
la Regidoria d’Hisenda a planificar, executar, avaluar i decidir.
A Sant Boi, l’Ajuntament va crear l’any 2007 dos sistemes complementaris: el sistema de planificació dels plans municipals (PlaGEP)
i el sistema de seguiment dels plans municipals (SisPAM). Aquests
sistemes volen ser capaços d’explicar el grau d’execució del PAM,
facilitant-ne la planificació inicial i el seguiment posterior.
L’Ajuntament de Sant Cugat va crear el 2008 el Pla d’alineació
i competitivitat estratègica (PACTE) per tal de resoldre el ‘gap’
entre el pla estratègic i el pressupost i, per tant, garantir que l’estratègia es reflecteixi plenament al pressupost. O, dit d’una altra
manera, que el pressupost segueixi l’estratègia.

Lideratge
i tecnologia
dels sistemes
El QC Hisenda de Cambrils és liderat per la Direcció de Serveis Informàtics de l’Ajuntament, mentre que la Regidoria d’Hisenda n’és
l’usuari principal. Tecnològicament, el sistema està desenvolupat
externament (per una empresa proveïdora) a partir de la plataforma de base de dades Microsoft SQL Server i les eines de business
intelligence que aquesta plataforma incorpora. El fet que utilitzi
l’estàndard MS SQL fa que el sistema es pugui alimentar de les
bases de dades de comptabilitat que l’Ajuntament utilitza.
En el cas de Sant Boi, el sistema el van demanar l’alcaldia i la gerència, però l’operacionalització i el lideratge els porta la Unitat
d’Assistència a la Planificació i Avaluació, la UAPA. Els usuaris són
157

FASE 2 | Anàlisi i conclusions finals

l’alcaldia, la gerència i els ciutadans, ja que la informació és accessible a través de la web. L’aplicació (web) és produïda a mida per
l’empresa externa CICLE sobre la plataforma tecnològica eBD. El
sistema l’alimenten manualment des de la UAPA, que demana els
indicadors als tècnics de les diferents àrees.
A Sant Cugat, els impulsors del sistema d’informació han estat la
direcció política de l’Àrea d’Economia i l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI).
Els usuaris són el mateix IGEPESI, la Junta de Govern, el Consell de
Direcció i els ciutadans, ja que la informació és pública. L’aplicació
web està desenvolupada a mida per una empresa externa. El sistema l’alimenta manualment l’IGEPESI, que hi introdueix els resultats de l’enquesta de percepció ciutadana (realitzada per l’empresa
DEP) i els indicadors de gestió que li faciliten les diferents àrees. El
sistema també s’alimenta automàticament dels indicadors econòmics, ja que està vinculat amb el programa de comptabilitat.

Beneficis i dificultats dels sistemes
El PlaGEP i el SisPAM permeten a l’Ajuntament de Sant Boi accedir
ràpidament a la informació de seguiment i ser més transparent en
l’execució dels seus plans, ja que la informació és pública. Com a
iniciativa, ha començat a promoure un canvi en la cultura organitzativa, en situar la planificació i el seguiment com a centre d’atenció.
A Sant Cugat, amb el seu PACTE, també declaren que hi ha hagut un
canvi cultural cap al mesurament i l’assoliment d’objectius i resultats.
Es valora la transparència que aporta el PACTE, ja que la informació
és accessible des d’Internet. L’impuls i el suport polític i directiu també
són molt visibles. Però l’avantatge més gran és que el sistema uneix,
almenys parcialment, la dimensió pressupostària i la de planificació.
Els beneficis i els avantatges del QC Hisenda de Cambrils —a banda
de l’avantatge obvi de poder analitzar i visualitzar ràpidament informació comptable— tenen a veure amb la tecnologia que utilitza,
basada en el MS SQL Server. Això fa que estigui plenament integrat
amb el sistema comptable, que també es basa en SQL Server. A
més, és plenament compatible amb les eines de Microsoft Office.
Com a mancances i problemes principals de tots els sistemes, trobem la
resistència de l’organització al canvi i una cultura organitzativa poc orientada a resultats. En aquest punt, cal recuperar els aprenentatges i les
lliçons que es deriven del primer treball d’aquesta recerca, centrat en la
gestió del canvi. Així mateix, a Cambrils el sistema no ha rebut tot el suport polític necessari per poder adoptar els quadres de comandament
a totes les àrees. Un altre aprenentatge que es desprèn del cas de Cam158
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Ajuntament

Cambrils

Sant Boi
de Llobregat

Sant Cugat del
Vallès

Quadre de comandament Sistema de planificació
d’Hisenda
dels plans municipals
(PlaGEP) i sistema de
seguiment dels plans
municipals (SisPAM)

Pla d’alineació i competitivitat estratègica
(PACTE)

Inici

(2006) 2008

(2003) 2007

2008

Explicar el grau d’execució del PAM, facilitant-ne
la planificació inicial i el
seguiment posterior

Resoldre el ‘gap’ entre
el pla estratègic i el
pressupost

Objectiu

Desenvolupar un
sistema d’informació
transversal, integrat
amb els sistemes de
back-office, adequat per
obtenir quadres de comandament que ajudin
la Regidoria d’Hisenda
a planificar, executar,
avaluar i decidir.
Pressupost

Estratègia (parcial)

Estratègia
i pressupost

Direcció de Serveis
Informàtics

(Alcaldia i gerència) i
Unitat d’Assistència a la
Planificació i Avaluació,
UAPA

Direcció política de l’Àrea
d’Economia i Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica i
Societat de la Informació
(IGEPESI)

Regidoria d‘Hisenda

Alcaldia i gerència,
i ciutadans

Junta de Govern, Consell
de Direcció, IGEPESI i
ciutadans

Base de dades Microsoft
SQL Server (incloses
les eines de business
intelligence), desenvolupament externalitzat

Aplicació web produïda a
mida per l’empresa externa CICLE sobre la
plataforma eBD

Aplicació web produïda a
mida per una
empresa externa

Base de dades
Microsoft SQL Server

Manualment la UAPA,
que demana els
indicadors als tècnics de
les diferents àrees

1) Manualment l’IGEPESI:
a) enquesta de percepció
ciutadana (realitzada per
l’empresa DEP); b) indicadors de gestió.
2) Automàticament (del
programa de comptabilitat): indicadors econòmics

Nom del
SI-GpR

Dimensió
que aborda

Lideratge

Usuari
principal

Tecnologia

Alimentació
del sistema

continua en la següent pàgina â
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á continuació

Beneficis

Dificultats

• Facilitat d’ús: integrat
a la intranet. Integració
amb MS Office.
• Utilitza la mateixa
plataforma informàtica que la resta de
processos informàtics
de l’Ajuntament

• Canvi cultural
• Rapidesa en l’accés
a la informació
Transparència

• Manquen indicadors de
producció
• Lideratge feble per part
de les àrees usuàries
• Cal un suport polític
més fort

• Manca de nexes amb el
pressupost
• Resistència cultural

• Relacionar pla
estratègic i pressupost
• Canvi cultural cap a la
direcció per objectius
• Lideratge polític
i directiu
• Transparència
• Manca de nexes
amb la producció
• Resistència cultural

brils és que la demanda del sistema ha de provenir dels usuaris ja que,
si els SI-GpR els creen des de les àrees d’informàtica, tindran poc èxit.
Finalment, tal com comentem tot seguit, els sistemes no integren
prou l’organització ja que cap dels casos estudiats comprèn la dimensió productiva i només Sant Cugat intenta integrar dues dimensions organitzatives —l’estratègica i la pressupostària.

La integració
de les dimensions
organitzatives
Volem dedicar una atenció especial al potencial integrador —infrautilitzat, segons el nostre punt de vista— de les TIC al govern local.
En aquest sentit, utilitzant les dimensions que hem presentat en
el nostre marc conceptual al principi d’aquest document, els tres
casos són clarament diferents entre si.
El QC Hisenda de Cambrils resol una manca de informació i
d’anàlisi pressupostària.
El PlaGEP i el SisPAM de Sant Boi, en canvi, pretenen enfortir la
planificació estratègica i el seguiment de la implementació de l’estratègia —tot i que només aborden part de l’estratègia, l’especificada en el PAM, i no tota l’estratègia, més enllà del PAM.

Per tant, el PACTE supera justament la divisió clàssica pressupostpla. A més, Sant Cugat incorpora tota l’estratègia, i no només la que
es deriva del PAM.

48. Cal assenyalar que
l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès produeix
memòries de costos per a
totes les seves àrees, però
no amb el PACTE. à

Els tres casos evidencien la compartimentalització i l’estanquitat de les tres dimensions mencionades. Només el PACTE cerca
d’encreuar informació pressupostària amb estratègica, i cap dels
sistemes no incorpora la dimensió productiva. L’absència de la dimensió productiva és, sens dubte, important. Cap dels sistemes
estudiats no pot produir costos o càlculs d’eficiència, en no disposar de dades de producció.48
Segurament, part de la causa que no hi hagi dades productives
és que algunes no es tenen i d’altres no estan sistematitzades.
Aquesta informació, en aquells casos on existeix, està en el domini del treballador de primera línia o del seu supervisor, sovint
en un Excel artesà.
El coneixement i el control a fons de la dimensió productiva i la interrelació entre les tres dimensions són la gran assignatura pendent
dels governs locals. Podem dir, amb quasi tota seguretat, que cap
ajuntament no disposa, avui dia, d’un sistema d’informació que forneixi informació en temps real de la producció, de l’assoliment estratègic i de la despesa.
Els sistemes d’informació tenen un potencial enorme, en aquest
sentit. De fet, amb la complexitat productiva i organitzativa dels
ajuntaments actuals, aquests només poden ser coordinats i integrats en la seva totalitat amb sistemes d’informació. Per poder
aprofitar aquest potencial, però, cal que:
Es treballin amb rigor les tres dimensions per separat i no pas, com
succeeix sovint, únicament la dimensió pressupostària, de despesa.
2. S’identifiqui i s’accepti la divisió enorme que hi ha entre aquestes tres dimensions organitzatives.
3. Els sistemes d’informació s’orientin a sistematitzar l’estratègia, la
producció i el pressupost, i, sobretot, a cobrir les tres dimensions.

1.

Nomes d’aquesta manera podrem parlar de sistemes d’informació
per a la gestió per resultats: és a dir, podrem parlar de SI-GpR quan
siguem capaços de saber quins resultats socials volem i obtenim,
què produïm per assolir-los i quins recursos hi dediquem. Els sistemes estudiats són un pas valuós —però només un primer pas— en
aquesta direcció. å

Finalment, el PACTE de Sant Cugat pretén justament integrar i coordinar aquestes dues dimensions: la d’estratègia i la de pressupost.
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Àmbits per explorar
L’entitat que s’ha de
gestionar i controlar
Tot sistema de GpR i CdG implica, necessàriament, una entitat que s’ha de gestionar o controlar. Una entitat és el conjunt
d’unitats organitzatives relacionades entre si per processos organitzatius que produeixen una sèrie d’outputs o productes:
• Quina és l’entitat controlada?
• Què produeix l’entitat? Quin pressupost té?
• Quines unitats organitzatives hi estan
relacionades? L’estructura de l’entitat.
• Com estan relacionades les unitats?
Descripció breu dels processos.
• Quins actors (externs a l’entitat o a l’organització) juguen un paper rellevant
en el procés productiu de l’entitat?

El sistema de GpR	
L’aproximació al sistema de GpR es basa
en quatre conceptes: estratègia, producció, mesurament i fluxos d’informació i
interconnexió.
• Quins són els objectius clau bàsics per
a l’èxit global futur de l’entitat? Com
s’avaluen? 1, 2
• Quines activitats implementa l’entitat
per assolir els objectius clau? Com avalua i mesura aquestes activitats? 1, 2
• Quin nivell d’actuació necessita aconseguir l’organització en cada una de
les àrees esmentades (objectius clau i
activitats)? 1, 2
• Quines recompenses obtindran els gestors si assoleixen aquests nivells d’actuació (o, al contrari, quines sancions tindran si no poden aconseguir-los)? 1, 2

• I tu, quin paper hi jugues, en l’entitat? 2
• Quins fluxos d’informació (feedback,
feedforward) són necessaris perquè
l’organització es pugui assabentar de
la seva actuació, i adaptar-hi el seu
comportament? 1, 2
• I tu, quin paper hi jugues, en el sistema de GpR? 2

La construcció
i la creació del sistema	

Valoració
(per part de ’entrevistat)
del sistema de control

Aquest apartat busca entendre d’on surt
i com es va crear el sistema de GpR i,
possiblement, com el procés de construcció del sistema va afectar el disseny
de la seva implementació.

Aquest apartat és valoratiu de la percepció de l’entrevistat.

• Qui és l’impulsor i el promotor del
sistema?

• L’entitat en general i els seus treballadors com veuen el sistema de GpR? 2

• Per què es va impulsar el sistema? 2

• S’utilitza la informació generada? Com? 2

• Com es va implantar? Descriu-ne el procés de creació: actors, temps, etapes.

• Quins són els beneficis del sistema? Tenim proves d’aquests beneficis? 2

• Es va utilitzar algun model de referència? 2

• Estan més alineats les activitats i els
objectius estratègics? Com? 1, 2

• Quins en van ser els problemes principals? Com es van resoldre?

• S’han trobat activitats sense objectius
estratègics, o objectius estratègics sense activitats? Quins? Per què? 2

• La teva entitat està orientada a resultats? Per què? 2

• Els recursos es poden vincular amb
objectius estratègics per mitjà d’activitats? Algun exemple? 1, 2
• S’han trobat objectius sense recursos, o
recursos sense objectius?
• Com afecten les mesures/els indicadors a les activitats i als objectius
estratègics? 2
• Té costos o inconvenients el sistema?
Què en milloraries? 2

[Preguntes relacionades amb les referències següents: 1=Otley; 2=Moynihan]
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