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RESUM

En les darreres dècades, les exigències per unes maneres de 
governar obertes, transparents i participades han augmentat sensi-
blement. Usuaris, beneficiaris i la ciutadania en general demanen 
comptes sobre la pertinença, l’eficàcia i l’eficiència de les interven-
cions públiques. Sovint, les tradicions, les inèrcies operatives servei-
xen d’excusa per mantenir mètodes de govern que desresponsabilit-
zen els governants, els membres d’òrgans de govern i els directius 
executius.

Aquest treball aporta conceptes, mètodes, i maneres d’organit-
zar la funció directiva de Consells, juntes, patronats d’organitzacions, 
institucions, fundacions i associacions, per afavorir una Governança 
útil, clara, comprensible per a tots els concernits. També es fan pro-
postes per fer una (petita) revolució cultural en les maneres de gover-
nar: regenerar les funcions i la composició dels òrgans de govern, la 
promoció de mètodes senzills i efectius, l’empoderament dels mem-
bres de Consells, juntes i patronats; i el suport tècnic per l’ús d’eines 
de cooperació virtual.
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ABSTRACT

In the last decades, the demands for open, transparent and par-
ticipative ways of governance have increased significantly. Users, 
beneficiaries and citizens in general demand accountability on the 
relevance, effectiveness and efficiency of public management. Often, 
traditions, operational inertias serve as an excuse to keep methods of 
government that are irresponsible to governors, members of governing 
bodies and executive managers.

This work provides concepts, methods and ways to organize the 
governing function of boards of different typs of organizations and in-
stitutions, to promote useful, clear and understandable governance for 
all concerned.

Proposals are also made to make a (small) cultural revolution in 
the ways of governing: regenerating functions and composition of the 
governing bodies, promoting simple and effective methods, empow-
erment of the members of boards; and technical support for the use of 
virtual cooperation tools.

Classification JEL: M10, M40 

KEYWORDS
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1. Introducció

En les darreres dècades, els ritmes d’evolució dels factors econòmics, 
tecnològics, demogràfics, culturals, polítics, s’han accelerat de manera no-
table. La complexitat i la interdependència global entre les societats, les ac-
tituds i els valors predominants, la consciència i les exigències dels usuaris, 
l’empoderament de la ciutadania exigeixen maneres de governar més ober-
tes i transparents, més integradores de les problemàtiques en què es mouen 
les organitzacions, institucions i Administracions.
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La diversitat d’objectius, de perspectives i de motivacions dels agents 
implicats obliga a utilitzar eines i procediments més rigorosos, clars i com-
prensibles, útils, que suscitin una implicació efectiva d’aquests agents.

Les propostes d’aquest article van destinades, bàsicament, a dirigents i 
membres d’òrgans rectors, per millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència, en bene-
fici d’un ben-ser i bon-conviure general.

Per tot això, les iniciatives de millora han de començar per:

• Clarificar i consensuar els elements que configuren les maneres de 
governar.

• Definir unes eines útils, definir mètodes i procediments que facilitin i 
garanteixin l’eficàcia i l’eficiència de la governació.

• Explicitar, sobretot, les finalitats reals, la visió, la voluntat, i la capa-
citat de lideratge i d’intel·ligència operativa dels seus promotors, per 
generar credibilitat i evitar el que ara s’anomena postureig.

Millorar la governança implica canviar maneres de fer sovint arrelades, 
qüestionar funcions i atribucions, trencar corporativismes, trastocar relaci-
ons de poder, interessos i drets adquirits de molts agents, partenaires, usua-
ris i beneficiaris.

2. De què parlem?

2.1. Els elements bàsics per analitzar la Governança

Parlem de Governança per referir-nos al conjunt d’elements que inter-
venen en l’articulació dels agents i factors productius, en la seva organitza-
ció i gestió, i en el seguiment, control i avaluació dels resultats obtinguts. 
Parlem de Governança per referir-nos, en un sentit ampli, a tot allò que defi-
neix les maneres de fer, de dirigir i de governar els processos administratius, 
productius o de prestació de serveis.

L’esquema de la figura 1, el Common Assessment Framework (CAF), 
pensat per valorar la qualitat de la Governança de les Administracions pú-
bliques, pot servir per identificar tots aquests elements.

Va ser desenvolupat conjuntament per l’EFQM (European Fundation 
for Quality Management) i l’EUPAN (European Public Administration 
Network), amb el suport tècnic de l’EIPA (European Institute of Public Ad-
ministration) i de la Comissió Europea.
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Figura 1. Conjunt bàsic de nou elements que configuren els processos administra-
tius o productius de béns i/o serveis. 

La figura 1 integra un conjunt bàsic de nou elements que configuren 
tots els processos administratius o productius de béns i/o serveis:

1. L’estructuració del poder o de la funció de Direcció General (qui 
mana i com mana), els òrgans rectors o Consells de Direcció, l’orga-
nigrama general, la gerència, els objectius i valors generals de l’or-
ganització (el sentit, la missió, els valors...) i els procediments per 
decidir-los, els canals per garantir la transparència i els mecanismes 
per alertar i evitar disfuncionaments i corrupcions. 

2. Les maneres de preparar i de decidir els plans estratègics d’actuació 
(la visió...), analitzant les necessitats, problemàtiques, adoptant ob-
jectius específics i programant la millor utilització possible dels re-
cursos disponibles (personals, econòmics, tecnològics, infraestruc-
turals...), per aconseguir els objectius generals. És aquí on cal definir 
els procediments anuals de planificació i utilitzar eines com els 
DAFO o els mètodes de concepció estratègica basats en l’avaluació 
prèvia de l’impacte estimat.

3. Les iniciatives per implicar, motivar/penalitzar, formar, capacitar/
empoderar els agents o treballadors directament implicats en els pro-
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cessos i activitats, els criteris utilitzats per establir les condicions de 
treball, per mesurar actituds i comportaments...

4. Les accions per generar cooperació, coordinació, aliances, articula-
cions entre tots els eventuals partenaires concernits, socis o concur-
rents, usuaris, beneficiaris, o ciutadans... especialment les polítiques 
d’informació/comunicació/interrelació.

5. L’organització i la gestió dels processos productius o de prestació de 
serveis, el disseny dels productes o serveis a oferir, l’establiment de 
funcions, responsabilitats, tasques, càrregues i condicions de tre-
ball...

6. Els mètodes, procediments i informacions per quantificar els pro-
ductes i/o serveis ofertats (qualitat, adequació a necessitats, satisfac-
ció dels usuaris, beneficiaris o clients...), i per avaluar la productivi-
tat, l’eficàcia i l’eficiència, respecte dels objectius específics de 
producció/prestació. 

7. La satisfacció del personal i dels agents implicats, els comporta-
ments, les relacions, el clima de treball i les disfuncions: rotació per-
sonal, absentisme, conflictes, vagues.

8. La contribució dels productes i dels serveis a la millora general de 
l’entorn i de les problemàtiques socials, culturals, mediambientals 
de l’entorn i la percepció/imatge/valoració conscient que en fan els 
concernits.

9. L’avaluació de l’impacte global dels productes i dels serveis sobre la 
problemàtica a resoldre, considerant els objectius principals de l’or-
ganització.

La figura 1 explicita també les macrofuncions de la Governança:

• L’organització dels recursos, les capacitats, les competències.
• La mesura dels resultats obtinguts.
• L’avaluació de l’eficàcia/eficiència, de l’impacte.
• La rendició de comptes, que facilita redefinir, eventualment, els ob-

jectius i reorganitzar els processos.

Les maneres de fer, les polítiques i mètodes utilitzats en els diferents 
àmbits, permeten de qualificar una Governança determinada de, per exem-
ple, participativa o autoritària, de democràtica o tecnocràtica, de paternalista 
o responsable, de més o menys oberta i transparent...
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2.2.  L’aplicació de l’esquema a l’anàlisi d’algunes iniciatives 
de millora de la Governança

Per demostrar la utilitat d’aquest esquema, i per justificar les propostes 
finals, es presenten algunes iniciatives i experiències per a la millora de la 
Governança, viscudes per l’autor, en diferents contextos (Administració, or-
ganitzacions i institucions) i a diversos nivells (local, autonòmic, ministeri-
al, europeu).

2.2.1.  L’empoderament sindical i el canvi de mentalitat em-
presarial, seguint la democratització del país a finals 
dels anys setanta

A la mort del dictador espanyol, acabaven dècades d’autoritarisme po-
lític i d’un cert paternalisme a les empreses, amb uns sindicats verticals pro-
moguts i controlats pel règim, que impedien unes relacions laborals consci-
ents, obertes i responsables i que, sense dubtes, generaven una baixa 
productivitat, males condicions de treball, manca d’implicació i conflictes. 

Treballadors i empresaris desconeixien les bases i els conceptes ele-
mentals de les relacions laborals en societats democràtiques: com analitzar 
problemàtiques, com negociar millores, com concertar mètodes i procedi-
ments. L’organització de la producció i del treball es presentava sota una 
lògica patronal tecnicista, indiscutible, científica, i els treballadors desco-
neixien les qüestions tècniques, econòmiques i jurídiques necessàries per 
discutir i negociar i pactar les millores necessàries. Hi havia una forta bata-
lla ideològica sobre la productivitat, que els empresaris vinculaven exclusi-
vament a la reducció de salaris i de l’absentisme.

Els anys grisos de la Dictadura havien generat un clima de submissió 
servil, de pors i temors que calia superar, obrint mentalitats, recuperant la 
dignitat i el respecte. Els dirigents sentien qüestionada la seva autoritat i 
menyspreaven la capacitat dels treballadors i sindicats de fer propostes. Els 
sindicats democràtics varen ser legalitzats el 1977 per la pressió democratit-
zadora (clandestina) de partits i sindicats. 

Va caldre reconstruir les estructures sindicals (serveis tècnics de su-
port, assessorament, formació...), establir la negociació col·lectiva als dife-
rents àmbits territorials i sectorials (elements 3 i 7) i modernitzar la cultura i 
la mentalitat empresarials (element 1).

Calia modificar substancialment les relacions laborals (element 3), su-
perar la desconfiança respectiva (alguns sindicalistes no miraven a la cara 
els empresaris en les taules de negociació...), interessar els treballadors en el 
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bon funcionament de l’empresa, establir processos de negociació de les con-
dicions tècniques i salarials de treball (organització del treball, ritmes, mèto-
des, primes, riscos laborals, element 5), amb els comitès d’empresa i sec-
cions sindicals. Calia promoure la productivitat a partir de millores en 
l’organització, la professionalitat i la motivació, més que la rendibilitat ba-
sada en els baixos salaris.

Eren anys difícils i calia modernitzar també les tecnologies i l’organit-
zació dels processos productius (element 5). Els estudis de mètodes i temps, 
els cronometratges, eren eines útils, però no podien ser imposats: va caldre 
també empoderar treballadors i sindicalistes en la negociació de les càrre-
gues de treball. Per mesurar la qualitat de les relacions laborals s’utilitzaven 
els indicadors clàssics de l’absentisme i la conflictivitat laboral, especial-
ment les vagues (element 7).

Importants empreses d’enginyeria oferien assessorament estratègic a 
les mitjanes i grans empreses per modernitzar la direcció (element 1), per 
obrir progressivament les polítiques de personal (element 3) a les noves rea-
litats socials, culturals i polítiques que s’albiraven, per tal de millorar l’efi-
càcia i l’eficiència, la productivitat real, de les empreses.

Els estudis i informes sobre l’economia general del país, el benestar de 
les persones, i dels factors que hi incidien (polítiques públiques, normatives, 
acords sindicals, productivitat...), servien per avaluar resultats globals, in-
terpretar-los i posar-los sobre la taula per retre comptes als empresaris, als 
accionistes, a les organitzacions sindicals i a la societat en general, i justifi-
car (raonadament) propostes per millorar (concertadament) la productivitat, 
les condicions de treball, els beneficis i els salaris (element 9).

2.2.2.  Informatització de la gestió municipal, a principis dels 
anys vuitanta

Acabada la Dictadura i aprovada la Constitució, les primeres eleccions 
municipals democràtiques del 1979 varen suposar l’entrada d’aire fresc als 
ajuntaments i un moviment de reorganització desburocratitzadora, moder-
nitzadora, de la gestió municipal. Els nous governs municipals van empren-
dre amb il·lusió i ganes (element 1) la regeneració de les Administracions 
locals, condicionats per les normatives, els procediments i hàbits funciona-
rials heretats del franquisme.

Informatitzar era la gran solució, però l’oferta de solucions tècniques 
era limitada. Les noves tecnologies, els ordinadors, tot just començaven a 
popularitzar-se: els PC no varen consolidar-se fins a mitjans dels anys vui-
tanta. Les solucions dels grans ajuntaments (màquines enormes i costoses, 
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grans equips humans, processos lents d’anàlisi i programació...) no servien 
per als petits i mitjans. 

La voluntat decidida i el suport continuat de l’alcalde i del regidor 
responsable varen ser determinants en l’èxit de les reformes (element 1). 
Els plantejaments estratègics (solució individual/solució col·lectiva), el ri-
gor i la transparència en la presa de decisions tècniques van ser decisius 
(element 2). La disponibilitat d’una solució estàndard elaborada anticipa-
dament per una empresa amb visió estratègica (participada per l’INI), que 
va optar per lògiques col·laboratives (basades en un paquet estàndard de 
programes), en comptes de les grans i costoses instal·lacions tradicionals 
dels grans ajuntaments (element 4), va permetre una implantació efectiva 
en terminis extremadament curts i organitzar grups de treball ajuntaments/
desenvolupadors i comissions d’usuaris entre ajuntaments (una vintena a 
Catalunya, uns setanta a tota Espanya), per assegurar un desenvolupament 
consensuat dels programes.

La cooperació (buscada) dels funcionaris més motivats i competents 
(element 3) va permetre trencar moltes de les inèrcies burocràtiques i les 
rutines heretades i demostrar que la informatització no era (només) un pro-
blema tècnic (més capacitat de procés, maneres més racionals i eficaces de 
tractar la informació, element 5). Era, és, també, un procés cultural i orga-
nitzatiu.

Els ciutadans van valorar positivament els canvis: es pagaven els tri-
buts i taxes, però sabent anticipadament el què i el perquè, i sense errors. Les 
iniciatives per implicar i associar els ciutadans i els media als treballs d’in-
formatització municipal varen tenir un èxit espectacular: més de 5.000 per-
sones van tocar per primera vegada un ordinador i van verificar la seva cor-
recta inscripció en el nou Padró d’Habitants. Els periodistes, reticents a 
l’inici (estarem controlats, deien!), van aprofitar exhaustivament les valuo-
ses informacions que l’ajuntament facilitava. L’enfoç sociotècnic de la in-
formatització va demostrar que era pertinent (element 6).

El funcionariat, progressivament, va assumir l’ús de les eines informà-
tiques com a lògic i fins i tot prestigiós (element 7). Els resultats en termes 
d’efectivitat administrativa van ser molt significatius: amb quatre clics s’ob-
tenia la informació puntual que abans necessitava recerques penoses en 
muntanyes de papers. La gestió informatitzada dels padrons va fer augmen-
tar l’eficàcia general, especialment la tributària. I les estadístiques socials i 
demogràfiques van permetre unes decisions més ajustades a les problemàti-
ques reals del municipi (element 9).
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3. Els conceptes i les eines per governar millor 

Després de clarificar i consensuar els elements que configuren la Go-
vernança, cal analitzar també les eines per ben governar: mètodes i procedi-
ments útils, clars i comprensibles, que facilitin l’eficàcia i l’eficiència de la 
governació.

No és possible fer-ne un inventari, però podem fer algunes consideraci-
ons per justificar les propostes finals, referides, bàsicament:

• Als òrgans de govern: estatuts, composició, funcions, maneres de tre-
ballar... (element 1 del CAF).

• Als conceptes i mètodes de planificació estratègica (element 2).
• A les maneres d’avaluar resultats i impacte (elements 6, 7, 8 i 9), de 

retre comptes i de reorientar els processos: el cicle de planificació.

3.1. Els òrgans de govern

A les Administracions, els òrgans de govern (element 1) estan relativa-
ment ben formalitzats. Analitzar-los i avaluar-los escapa de les finalitats 
d’aquest article. Per contra, en organitzacions, associacions, institucions i 
fundacions, la problemàtica dels Consells Rectors, juntes de govern i patro-
nats és més senzilla.

3.2. Les eines de planificació estratègica

3.2.1.  La gran reforma operativa dels Fons Estructurals Co-
munitaris

Espanya havia entrat a la CEE el 1986. El 1988, Felipe González i Jac-
ques Delors (líders convençuts i coratjosos) varen pactar la gran reforma 
dels fons estructurals: doblar el pressupost per promoure la cohesió social i 
econòmica de la Unió, com a compensació de l’establiment del mercat únic 
europeu.

Els Estats donants van exigir reconvertir els processos d’intervenció 
estructural per garantir més racionalitat, eficàcia i, sobretot, més control. La 
reforma exigia professionals amb experiència per contribuir a la mise en 
oeuvre dels nous procediments.

El repte era transformar la lògica del saupoudrage, la regadora/reparti-
dora de desenes de milers de petits projectes, sense gairebé cap possibilitat 
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d’incidència estratègica de la Comissió en les polítiques dels Estats mem-
bres. Calia desenvolupar una nova lògica concertada d’intervenció, basada 
en marcs comunitaris de suport, plans, programes i mesures, reconvertir el 
personal de la Comissió i de les Administracions nacionals i regionals, i 
consensuar els mètodes concrets de planificació i avaluació entre funciona-
ris i experts dels 12 Estats membres, tasca difícil a causa de les diferències 
culturals, socials i acadèmiques i científiques.

Amb totes les seves limitacions, la reforma dels fons estructurals va 
funcionar, fortament impulsada i liderada per la Comissió Delors amb la 
complicitat dels Estats membres (element 1). Va suposar un canvi radical en 
les maneres de planificar (element 2), la necessitat d’implicar els agents i 
reconvertir les seves funcions (element 3), generar dinàmiques mai vistes de 
concertació partenarial (element 4), millorar procediments (sovint forma-
listes i burocràtics...) per gestionar uns recursos extraordinaris (element 5), 
esforços notables per mesurar resultats (element 6) i l’impacte sobre els ma-
teixos agents, sobre els beneficiaris i les regions destinatàries (elements 7, 8 
i 9), amb sistemàtiques activitats per retre comptes de l’eficàcia i eficiència 
de les intervencions.

3.2.2. La crisi de la Comissió Europea: la nova governança

A finals dels anys noranta, les corrupteles de l’equip de la comissària 
Cresson i un munt de disfuncionaments generals, denunciats per un volunta-
riós i sacrificat (i després reconegut) whistleblower (denunciant anònim), 
van provocar una gran crisi a la Comissió Santer, el 1999, que va veure’s 
obligada a dimitir en bloc, cosa mai vista en la història comunitària.

La nova Comissió Prodi, gràcies a la visió i voluntarisme del comissari 
Kinnock (UK), va promoure una ambiciosa reforma de la Comissió, dient 
que calia «une véritable révolution dans la façon de travailler: un mécanis-
me de planification politique, la définition des priorités et la gestion par 
activités...», per garantir «la correspondance nécessaire entre objectifs, ac-
tions et ressources...».

Kinnock va aprofitar l’ocasió per impulsar la cultura administrativa 
anglesa: més pragmàtica, senzilla, clara i comprensible. Molt diferent del 
formalisme burocràtic i procedimental que els francesos havien establert 
des dels inicis. Les mesures varen ser consultades sistemàticament a tot el 
personal, aprofitant les possibilitats que començaven a oferir les xarxes 
internes d’intercomunicació. Assemblees, informes, debats, amb molt de 
rigor i transparència, malgrat les resistències corporatistes i reaccionàries 
de la majoria de sindicats... i de bona part de la jerarquia: «maintenant, il 
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faut faire semblant qu’on est transparents»... va dir el DG d’Educació i 
Cultura.

La reforma incorporava mesures per afavorir i estimular la complicitat 
dels funcionaris (element 3): millores en l’estructura de categories i salaris, 
mecanismes transparents (i un xic pesats) de promoció professional, basats 
en mecanismes de concertació individual d’objectius i d’avaluació anual de 
resultats.

La Comissió va fer un esforç notable per promoure un llenguatge me-
todològic comú. Els conceptes bàsics harmonitzats (figura 2), que semblen 
senzills i evidents, van suposar un canvi cultural notable i van facilitar una 
estructura més coherent i simple dels informes i propostes.

Els conceptes, el llenguatge metodològic 
 Què és una estratègia, una política, una inicitativa, una proposició...

Un conjunt coherent i articulat d’objectius, 
de procediments, de responsabilitats,
de recursos, d’activitats,
… per fer front a una problemàtica determinada.

( we need to do better atbuilding public support ) 
( we need to report our progress credibly and verifiably ) 





A single common  framework of concepts: 

Ressources  Outputs      Results        Outcomes 
 the product  initial,  ultimate,  
 delivered by  immediate  longer term 
 the Commission          impact 
 services 
 en relació als  en relació als  respecte dels
 Objectius  Objectius  Objectius  
 operatius  específics  globals

 Les objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire:  - Specific, 
 - Measurable or verifiable, 
 - Accepted by all involved, 
 - Realistic, 
 - Timed ( with deadlines ) 

  

Font: Comissió Europea.

Figura 2. Llenguatge metodològic comú.

Especial significat va tenir la metodologia obligatòria per a l’elabora-
ció de polítiques, anomenada pels anglesos d’Impact Assessment. Era l’apli-
cació intel·ligent, ordenada i sistemàtica del bonsens (figura 3): 

Revista de contabilidad 25 CAT.indb   135 19/01/2018   12:06:48



136 P. Molsosa: Consideracions i propostes per millorar la Governança...

1. Quin és el problema?
Per què s’ha d’actuar o intervenir?

2. Quins han de ser els objectius globals?
Què s’hauria d’aconseguir?
Què s’hi pot fer?, amb quines finalitats?

3. Quines diferents estratègies d’actuació són possibles?
Com es poden aconseguir aquests objectius?

4. Quins son els resultats i impactes estimats de cada estratègia possible?
Quins avantatges i/o inconvenients pot tenir cadascuna?

5. Quina faisabilité té cada opció estratègica?
Quines dificultats i/o problemàtiques per gestionar-les i avaluar-les?

6. Què en pensen els concernits, els agents i gestors implicats,
… els beneficiaris?

Estratègia
CEstratègia

BEstratègia
A

objectius,
activitats,
recursos,

La concepció de noves iniciatives i polítiques

Font: Comissió Europea.

Figura 3. Impact Assestment.

Aquests nous procediments i mètodes varen capgirar la pesada lògica 
avaluadora ex-post, sovint inútil. Els plans i programes eren mal concebuts 
i, per avaluar-los, calia intentar reconstruir intuïtivament la lògica d’inter-
venció subjacent. Els resultats arribaven dos o tres anys després que el pro-
grama avaluat hagués finalitzat, i quan el nou programa ja en feia un o dos 
que funcionava! Les avaluacions ex-post servien, de fet, per sostenir ga-
binets d’experts avaluadors, sobretot anglesos (80%).

L’avaluació prèvia de l’impacte estimat permetia introduir-hi elements 
d’experiències anteriors en la planificació futura. La funció d’avaluació a 
les diverses DG, reconvertida en suport a la planificació, va esdevenir prio-
ritària.
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3.3.  El balanç de resultats, la rendició de comptes, les reorien-
tacions... el cicle (anual) de planificació

3.3.1. A la Comissió... i a Catalunya

A partir d’aquesta nova metodologia de planificació, i la gestió d’acti-
vitats (conjunt d’accions amb una finalitat comuna amb recursos ben defi-
nits), la Comissió va poder concertar de manera més transparent amb el Par-
lament Europeu les prioritats, els resultats a obtenir i els recursos disponibles.

La complexitat de les institucions comunitàries, la necessitat de con-
certar perspectives amb els Estats membres feia que els cicles fossin en rea-
litat de tres anys. Detallar aquí totes les fases i documents utilitzats seria 
excessivament pesat. En qualsevol cas, respectar visions i concertar interes-
sos condiciona la flexibilitat i agilitat de tot procés de govern.

El 2006, el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, a la 
iniciativa del conseller Castells, va promoure una metodologia inspirada en 
l’europea. La DG de Pressupostos va promoure una programació pressupos-
tària, però amb una metodologia menys ambiciosa i més senzilla, argumen-
tant que «la planificació estratègica i el pressupost són components integrats 
de la gestió orientada a resultats. Els plans estratègics assenyalen l’orienta-
ció, i el pressupost proveeix recursos per poder implementar els plans. Un 
pla estratègic deslligat del pressupost no té sentit, com tampoc no el té un 
pressupost sense orientació estratègica».

3.3.2. La governança europea: el llibre blanc

A més de simplificar i millorar la governança interna, la Comissió ne-
cessitava recuperar legitimitat externa, davant la ciutadania europea i per 
això, el 2001, va publicar un llibre blanc sobre la governança europea.

Especialment interessants varen ser les propostes referides a les con-
sultes públiques, a la utilització ordenada de l’expertesa i al diàleg sistemà-
tic i estructurat amb les autoritats regionals i locals. El llibre blanc va siste-
matitzar doncs la participació de tots els grups interessats (element 4), i va 
suposar una reorganització significativa del treball de gestió i administració 
interna (element 5).
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Font: Comissió Europea.

Figura 4. Objectius del llibre blanc sobre la governança europea. 

3.3.3. Les tradicionals memòries i pressupostos

Aquí i en altres contextos, la manera més freqüent de governar organit-
zacions i institucions consisteix a presentar una memòria d’activitats al final 
del període anual, a informar sobre l’execució del pressupost adoptat a l’ini-
ci i a presentar un nou pressupost pel període següent.

En general, no es parla d’objectius a aconseguir, ni, per tant, al final del 
període, de si s’han aconseguit o no. Els directius/executius informen de les 
activitats realitzades, sense considerar si han estat efectives per resoldre les 
problemàtiques implícites a l’inici del període. És com si es parlés de kilò-
metres recorreguts sense verificar si eren en la bona direcció.

Establir objectius a l’inici suposa assumir responsabilitats i retre comp-
tes al final. Limitar-se a presentar activitats pot servir per amagar eventuals 
disfuncionaments o ineficàcia estratègica. Un cicle senzill, efectiu i útil po-
dria ser aquest:

• Iniciar el cicle establint els objectius i les orientacions estratègiques 
pel futur, tenint en compte les problemàtiques, els recursos disponi-
bles, les condicions de l’entorn i l’experiència de cicles anteriors.

• En acabar l’any, els gestors presenten un balanç provisional dels re-
sultats obtinguts, amb les activitats realitzades, respecte dels objec-
tius i orientacions inicials.
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• Els òrgans de govern analitzen i interpreten aquests resultats, avaluen 
el perquè dels bons o mals resultats, i, si cal, redefineixen els objec-
tius i les orientacions estratègiques pel període següent.

El balanç de resultats ha de ser una eina de treball, no un document le-
gal o formal. La seva finalitat és facilitar la presa de decisions, abans de fi 
d’any (del període), i establir objectius, orientacions i pressupostos per l’any 
següent. La memòria detallada d’activitats i els comptes legals de tancament 
de l’exercici precedent es poden elaborar a primers d’any, amb dades ja con-
solidades. Esquemàticament, el cicle anual podria tenir els elements de la 
figura 5. 

Memòria 
activitats  
2017 

Comptes
2017 

 8102 7102 6102
 
 
 
 
 
 
 

  ACTIVITATS

 
orientacions
/ 2017 

 

- activitats
- calendari 
- responsabilitats
- recursos 

 

 
2017 

orientacions 
/ 2018 

- activitats 
- calendari 
- responsabilitats
- recursos 

2018 

de RESULTATS
 

- activitats 
- recursos 
- resultats
- explicacions 
- conclusions 
- i propostes... 

 

Objectius i

Pressupost

Objectius i

Pressupost

Balanç anual

ACTIVITATS

Figura 5. Esquema del cicle pressupostari anual.

4. Conclusions i propostes per governar millor

De les experiències presentades, es pot concloure que hi ha bons mo-
dels per racionalitzar i simplificar la composició i atribucions dels òrgans de 
govern, per promoure la utilització de mètodes de planificació estratègica 
comprensibles i útils i per formar sistemàticament els agents implicats i la 
ciutadania en general en les eines i procediments d’una governança clara, 
comprensible i efectivament democràtica.

Caldria, doncs, promoure una petita revolució cultural en les maneres 
col·lectives de governar consorcis, fundacions i associacions, consells mu-
nicipals, consells escolars, comunitats de veïns, etc. De fet, és en aquests 
nivells on millor es pot aprendre a Bon Governar: aquests organismes/insti-
tucions haurien de ser escoles de democràcia.
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Aquesta iniciativa política i cultural podria ser promoguda pels ajunta-
ments, pels governs, per les universitats i escoles de management, o per or-
ganitzacions socials/ciutadanes (indignades), i podria articular-se entorn 
d’aquests eixos estratègics:

1. Promoure la simplificació i la clarificació de funcions i atribucions 
dels òrgans de govern (Consells Rectors, juntes de govern, patro-
nats...), impulsant la revisió de la seva composició, la seva represen-
tativitat, les motivacions i interessos dels seus membres. Han de tenir 
coratge voluntariós per assumir les seves responsabilitats, per aplicar 
bon sentit i intel·ligència estratègica a la presa de decisions. No han 
de ser juristes o economistes: han de ser ciutadans capaços de plante-
jar-se les bones qüestions i de consensuar solucions raonables.

2. Caldria revisar les lleis de fundacions i associacions, les de transparèn-
cia, accés a la informació pública i Bon Govern, i recuperar les reflexi-
ons i propostes de l’Informe sobre Bon Govern i Transparència (2005).

3. Millorar l’articulació entre les atribucions i funcions dels òrgans de 
govern i els gerents o directors generals executius. Cal evitar la go-
vernança tecnocràtica i el gerencialisme il·lustrat i corporativista i 
considerar els resultats de les iniciatives d’ordenació de la direcció 
pública professional.

4. Dotar els òrgans de govern de conceptes i mètodes de treball útils, 
clars i transparents. Cal superar la lògica tradicional basada en les 
memòries d’activitats i l’aprovació de pressupostos. Consells, patro-
nats i juntes haurien d’adoptar maneres de governar com les suggeri-
des en el punt 2.3.3, basades en un cicle senzill i comprensible d’ob-
jectius, activitats, recursos i resultats.

5. Donar suport a aquestes iniciatives amb la difusió d’un model d’es-
tatuts renovadors, que puguin ser referents per a les organitzacions i 
institucions. Caldria proposar la neteja de juridicismes obsolets, in-
cloent-hi conceptes elementals i clars de direcció estratègica, meca-
nismes bàsics de govern i de rendició de comptes, mecanismes per 
garantir la transparència i prevenir disfuncions i derives corruptes.

6. Organitzar activitats de formació i d’empoderament dels membres 
dels òrgans de govern, per capacitar-los en la utilització d’aquestes 
eines de governança. Cal superar actituds estrictament reivindicati-
ves, sindicalistes, fomentant mentalitats propositives, de govern. Cal 
considerar els mètodes i tècniques de les empreses privades divulgats 
per les escoles de negocis, però evitant-ne una aplicació mimètica: 
estan orientades, implícitament, a aconseguir beneficis competitius i 
a consolidar posicions dominants, sense prioritzar l’interès general.

Revista de contabilidad 25 CAT.indb   140 19/01/2018   12:06:48



Revista de Comptabilitat i Direcció. Vol. 25, any 2017, pp. 125-142 141

7. Facilitar eines de cooperació virtual: els correus electrònics i els 
whatsaps són útils, i les reunions periòdiques presencials són absolu-
tament necessàries per generar un clima de confiança i complicitat. 
Però calen eines que facilitin l’intercanvi virtual, sistemàtic i fàcil 
d’opinions i propostes entre els membres dels òrgans de govern. Cal 
promocionar l’ús efectiu de recursos flexibles i friendlys com els 
blogs, Facebook, LinkedIn... o plataformes com ara e-Catalunya. Cal 
pensar en gestors/animadors/moderadors que ofereixin suport tècnic 
a les maneres virtuals de treballar, complementaris dels anomenats 
comunity managers.

8. Impulsar mesures per racionalitzar i simplificar les organitzacions i 
institucions duplicades. Sovint es poden trobar, a diferents nivells, 
organitzacions amb objectius, finalitats o àmbits d’actuació molt 
semblants o coincidents, difícilment justificables des de la perspecti-
va de l’interès general. Fusionar-les, integrar-les, millorar-ne l’arti-
culació o coordinació, pot millorar l’eficàcia i l’eficiència de les se-
ves intervencions disperses i facilitar la transparència i comprensió 
davant usuaris i ciutadans. Complementàriament, aquesta iniciativa 
podria reforçar-se amb altres mesures com ara potenciar centres 
d’expertesa que puguin aportar un suport tècnic i metodològic rigo-
rós: IVàlua, IGOP de l’UAB, l’IIG, la mateixa Escola d’Administra-
cio Pública de Catalunya o aprofitar l’experiència de les xarxes SI-
NAPSE i Capacity4Dev de la Unió Europea.
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