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RESUM

Amb aquest article pretenem donar a conèixer un dels eixos estra
tègics que han guiat la gestió a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
en els darrers 10 anys. Es tracta d’una màxima senzilla, a vegades 
oblidada, moltes vegades, tant per les organitzacions públiques com 
per les privades: ésser molt prudents en finances i en la gestió econò
mica i, per altra banda, fer de la innovació permanent en els serveis 
el motor de canvi, tenint molta ambició per fer les coses de manera 
diferent i aprofitar els avenços de la tecnologia per donar més i millor 
servei. Nosaltres ens centrarem aquí en aquest lema de «Prudència  
en Finances», que creiem, amb tota modèstia, que ha facilitat que una 
ciutat amb molt verd urbà, una ciutat extensa i no densa ni compacta, 
difícil de mantenir però amb gran qualitat de vida, estigui superant la 
situació econòmica crítica actual amb certa solvència.

En un article d’opinió fa un parell d’anys escrivíem: Contra la Crisi, 
una Administració Eficient. Si es persegueix l’eficiència com a màxima 
de conducta, sempre, també en moments de bonança econòmica, les 
crisis s’afronten millor i fins i tot poden esdevenir una oportunitat.
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ABSTRACT 

With this case study we pretend to put forward one of the strategic 
lines that have guided the management of the Sant Cugat del Vallés city 
council in the last 10 years. It is a general principle sometimes forgotten, 
both by public and private entities: be very conservative in finance and 
management and, in the meanwhile keep innovation as one of the main 
objectives of the organization, trying always to make things different and 
making use of technologies to provide citizens with the most and the 
best services. The paper focuses in the «conservatism in finance» aspect 
as we believe, modestly, that in a city with a lot of green areas, a big 
city not too compact, hard do maintain but with a high quality of life, is 
overcoming the crisis quite well. In an article some years ago we wrote: 
against the crisis, an efficient administration. If we target efficiency al
ways, things are easier to confront when times become harder. 
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1. Introducció

Durant molts anys s’ha cregut que el millor gestor públic era aquell que 
executava tot el seu pressupost, ja que era pràctica assumida que en futurs 
exercicis se li assignaria un pressupost incremental respecte al gastat 
l’exercici anterior. Aquesta creença ha estat molt perversa, ja que el que en 
principi pot semblar eficaç, significa realment malbaratament i gastar per 
gastar, perquè el pressupost no ha tingut històricament associats objectius 
quantificats. Mai no ha estat un veritable pressupost per programes ni s’ha 
exigit responsabilitat per una gestió no correcta.

La veritable revolució pendent en l’Administració Pública és el pas de 
la cultura de la despesa a la del cost. Aquest és el camí de millora en el qual 
al gestor públic (polític i tècnic) se li exigeix tenir un comportament efi-

REVISTA 13 CATALAN.indd   208 07/03/12   12:50



209Revista de Comptabilitat i Direcció, Vol. 13, any 2012, pp. 207-224

cient (és a dir, aconseguir els objectius amb el mínim cost possible o obte-
nir a partir d’uns costos fixos donats el major rendiment possible).

En un entorn de major complexitat, amb ciutadans (clients però també 
accionistes: són els que aporten els diners amb els impostos) més formats, 
informats i exigents, amb un marc jurídic i pressupostari moltes vegades res-
trictiu, el principal objectiu del gestor públic ha de ser el d’incorporar un canvi 
radical, aquell que permeti passar de la cultura administrativa de la despesa a 
la consciència de cost, i a la preocupació per la productivitat i la qualitat en la 
provisió de béns i serveis. En aquest sentit, les tècniques de gestió del sector 
privat són un punt de referència obligat per a la gestió pública, tenint en comp-
te alhora les particularitats i especificitats de l’Administració.

La metodologia ABC (Activity Based Costing) de determinació dels 
costos per activitat és una de les tècniques que, integrades en un concepte 
de gestió integral, més pot ajudar a identificar els elements clau d’un servei 
i, per tant, millorar la presa de decisions. La metodologia ABC permet 
determinar el cost real d’un servei a partir de l’anàlisi de les activitats des-
envolupades per a proveir-lo, i dels costos que són imputables a aquestes 
activitats. L’ABC segueix una dinàmica d’anàlisi seqüencial: 

1. Identificació de les activitats i serveis.
2. Definició de cost drivers o inductors de cost. 
3. Agrupació de les activitats homogènies i determinació del cost 

unitari dels cost drivers.
4. Determinació del cost del producte o servei mitjançant l’agregació 

de costos dels diferents components que l’integren.

Aquesta anàlisi permet identificar els treballs que aporten valor i els 
que no, així com els inductors percentatge de cost del servei. Globalment 
s’obté un mapa econòmic de l’organització, implicant a tots els seus agents, 
oferint la possibilitat de racionalització del servei, millorant la presa de 
decisions i estimulant els processos de millora contínua.

En aquest article volem descriure l’experiència de la Corporació Muni-
cipal de Sant Cugat en el desenvolupament d’un model de costos ABC per 
millorar la gestió de tots els seus recursos, així com una eina posterior, que 
es va posar en marxa aquest darrer mandat i que es tracta de la pressupos-
tació per mapes estratègics, el PACTE (Pla d’Alineació i Competitivitat 
Estratègica), que pretén lligar tota l’estratègia política marcada per l’equip 
de govern amb els recursos econòmics disponibles i, el més important, amb 
tota l’organització.

A Sant Cugat, la consciència de cost, l’experiència prèvia en l’ABC, la 
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cultura econòmica de màxim rigor en l’ús i consum dels recursos, ens va 
portar, l’any 2008, a l’elaboració del pressupost amb aquest nou model 
d’alineació completa dels recursos econòmics i humans amb l’estratègia 
política marcada per l’equip de govern i que explicarem més endavant.

2. Per què un ABC a l’Ajuntament de Sant Cugat?

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, des de l’exercici de 1999, es va 
proposar donar compliment de la normativa, i elaborar la memòria de costos 
i rendiments sota la metodologia «Activity Based Costing» (ABC). L’any 
2001 es realitza un contracte amb la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 
amb el clar objectiu de redissenyar el sistema de costos, de manera que no 
només permetés complir la normativa referent a la memòria de costos i ren-
diments, sinó que signifiqui realment una informació útil per a la GESTIÓ.

Des d’aquesta data i fins l’actualitat s’han anat elaborant totes les me-
mòries de costos amb l’ABC, i en els últims exercicis (des de l’any 2004) 
aquestes es publiquen a la plataforma web (www.santcugat.cat) de l’Ajun-
tament com a eina de TRANSPARÈNCIA.

Els objectius bàsics que es pretenen amb aquests sistemes són:

a) Que el sistema de costos desenvolupat sigui una eina de gestió. No 
serveix de res elaborar un model de costos sofisticat que després 
no pugui ser gestionat des de dins del propi Ajuntament.

b) Que el sistema de costos permeti conèixer de la manera més pre-
cisa possible el cost dels serveis i activitats que porta a terme 
aquesta corporació municipal.

c) Que el sistema sigui flexible, i permeti ajustos davant possibles can-
vis en l’organigrama i en els diferents serveis que presta l’Ajuntament.

Però, per què un ABC a l’Ajuntament? Entre altres causes perquè:

a) Es tracta d’una empresa multiserveis (desenvolupament de gran 
quantitat d’activitats i serveis per al ciutadà)

b) Pes elevat dels costos indirectes i
c) Multifuncionalitat dels diferents àmbits d’actuació al consistori.

Donades certes característiques específiques de l’Ajuntament, el mo-
del de costos desenvolupat recull el repartiment de costos indirectes en 
base a inductors de cost (cost drivers, sistema de costos ABC) però també 
en base a unitats d’obra clàssiques (sistema de costos complets per sec-
cions). Per tant, es podria dir que el sistema de costos de l’Ajuntament de 
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Sant Cugat del Vallès és un ABC però que també incorpora elements dels 
sistemes de costos complets clàssics per seccions.

L’ABC és per a nosaltres un sistema adequat ja que permet analitzar en 
profunditat tots els processos de creació de valor públic a l’Ajuntament (tot 
i així, no es pot parlar d’implantar ABC sense conèixer prèviament el mapa 
de serveis de la institució, els processos de prestació d’aquests serveis i la 
incorporació d’indicadors de gestió), és més detallat que els models clàs-
sics i el repartiment de costos indirectes és, al nostre entendre, més rigorós. 
A més, parteix d’una concepció metodològica molt diferent dels sistemes 
tradicionals: EL QUÈ CONSUMEIXEN COSTOS NO SÓN ELS PRO-
DUCTES SINÓ LES ACTIVITATS (els productes consumeixen activitats 
i aquestes consumeixen costos). Aquesta nova manera d’orientar la gestió 
de costos la converteix en una tècnica molt interessant per eliminar activi-
tats que no generen cap valor, és a dir, racionalitzar costos i ser eficients.

3. El model de costos dissenyat

A la figura núm. 1 es presenta un esquema general explicatiu del mo-
del de costos de l’ajuntament. A mesura que es vagi avançant, s’aniran ex-
plicant les diferents fases amb més detall.

Figura 1. Esquema general del sistema de costos l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès.

Processos
Operatius

Processos
Estructura

Centres de
Cost

Subprocess

Activitats

principals supor t

Activitats
principals supor t

Territori Població

INDICADORS

Fase II: repartiment
de prestacions entre
els centres de cost

Fase III: repartiment
costos indirectes
als processos

Fase IV: repart. de prestacions
entre processos operatius
(activitats i tasques de supor t)

Fase V: repartiment
processos d’estructura als
processos operatius

Fase VI: repart. de
costos de processos,
subprocessos a
activitats i tasques

Fase VII: obtenció dels costos
unitaris i indicadors

Despeses
Caps. I, II, III, IV
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El primer pas en tot sistema de costos consisteix a definir com i on  
es localitzaran els costos. Tal com es mostra a la figura 1, en el cas de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, s’ha definit una estructura de costos 
independent de l’estructura pressupostària ja existent, on l’objectiu prin-
cipal és ordenar els costos sobre la base de grans àrees d’actuació de 
l’Ajuntament. Seguidament es defineixen els diferents conceptes clau uti-
litzats en el model:

PROCéS: Grans àrees d’actuació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Va-
llès. Ja que tots els costos han de ser assignats al mapa d’activitats, es 
defineixen els conceptes: Procés operatiu i procés estructural.
SUBPROCéS: és una subclassificació del Procés en unitats més con-
cretes.

ACTIVITAT: Subclassificació del Subprocés en unitats més concretes. In-
clouen els diferents serveis o programes.

TASCA: Serveis o programes més detallats que en el nivell activitat.
CENTRE DE COST: Es correspon amb la definició clàssica d’aquest con-

cepte. és una unitat de cost on es localitzen costos que amb posteriori-
tat repercutiran en les activitats que hagin consumit recursos d’aquest 
centre de cost.

TERRITORI: Classificació que serveix per assignar una activitat, tasca... 
entre els diferents territoris (districtes, etc.) que formen el Municipi de 
Sant Cugat del Vallès.

POBLACIÓ: Classificació que serveix per assignar a un tram de població 
concret (jubilats, escolars, drogodependents...).

FACTOR DE COST: Paràmetre que serveix per distingir la naturalesa dels 
costos (consums, cost de personal, manteniment...). 

L’estructura de costos està definida de manera que un procés està for-
mat per diversos subprocessos, que a la vegada es componen de diferents 
activitats, les quals es divideixen en tasques. és a dir, aquesta terminologia 
pretén classificar el cost del servei que s’està prestant de menys a més con-
creció (de procés a tasca). 

La definició de les unitats de cost s’ha fet de manera que es compleixin 
els següents paràmetres:

 Cost PROCéS = S costos  SUBPROCéS
 Cost SUBPROCéS =  S costos  ACTIVITATS
 Cost ACTIVITAT =  S cost  TASQUES
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Perquè això sigui possible es va haver de definir per a cada procés, 
subprocés, activitat i tasca un concepte de cost anomenat cost directe, amb 
l’objectiu d’imputar a aquest concepte costos que estan relacionats amb un 
procés, subprocés o activitat en concret, però que no es poden classificar 
dins de cap dels seus subprocessos / activitats / tasques de manera directa. 

D’altra banda, l’estructura de l’Ajuntament fa també necessari crear el 
concepte de centre de cost, per a poder recollir tots els costos que no es 
poden relacionar directament amb cap procés determinat.

L’esquema d’imputació de costos en el model de Sant Cugat del Vallès 
és molt dinàmic, de tal manera que els factors de cost es poden imputar a 
tasca, activitat, procés o subprocés en funció del grau de coneixement i 
desagregació que es tingui de la informació (això implica fins i tot educar 
els proveïdors perquè detallin al màxim les seves factures o treballar amb 
albarans, on la informació està del tot especificada).

La figura 2 defineix clarament l’esquema d’imputació de costos en el 
nostre model.

Figura 2. Esquema d’imputació de costos en el sistema ABC.

Tal com s’expressava a la Figura 1, el cas de Sant Cugat defineix 7 fa-
ses en l’arquitectura del nostre ABC:

Fase 0: definició del mapa d’activitats
Fase 1: localització dels costos
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TASCA

TASCA

TASCA

ACTIVITAT

ACTIVITAT

ACTIVITAT

SUBPROCÉS

SUBPROCÉS

PROCÉS

Factor de cost

Factor de cost
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Fase 2: repartiment de prestacions entre els centres de cost
Fase 3: repartiment dels centres de costos a processos
Fase 4: repartiment de les prestacions entre els processos operatius
Fase 5: repartiment dels processos d’estructura als processos operatius
Fase 6: repartiment dels costos de processos i subprocessos a activitats 

i tasques
Fase 7: obtenció de costos unitaris i indicadors

El primer pas, consisteix en localitzar els costos en els diferents proces-
sos, subprocessos, activitats, tasques o centres de cost (vegeu figura núm. 3).

Figura 3. Localització dels costos.

Si considerem únicament els costos acumulats a nivell de processos 
tindríem, tal i com ens mostra la figura anterior, un punt de partida en el 
que hauríem assignat tota la despesa pressupostària dels diferents àmbits a 
cadascú dels processos que porta a terme l’Ajuntament.

En aquesta primera fase de localització de costos, tots els costos són 
directes a la unitat de classificació de costos que el que hagin estat assig-
nats. Malgrat això, per obtenir el cost total dels diferents processos/subpro-
cessos/activitats/tasques s’han de repartir els costos corresponents a:

a) Centres de cost
b) Activitats i tasques de suport
c) Costos d’estructura general (processos estructurals)
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Per tant és molt important al sistema investigar com s’imputaran tots o 
part dels costos indirectes als diferents nivells d’objectius de costos (fases 
2 a 6). Aquest repartiment es fa en base a uns criteris (ja sigui unitats 
d’obra pels centres de cost o en base a inductors de cost —cost drivers— si 
es tracta d’activitats o tasques de suport), i té com a objectiu incloure 
aquests costos com més valor de les activitats o serveis que s’estan prestant 
des de l’Ajuntament.

A la figura 4 es presenten diferents criteris de repartiment, emprant 
inductors de cost de fàcil interpretació:

Figura 4. Activitats de suport amb el criteri de repartiment que el va assignar 
el model.

Activitats i tasques 
de suport

Criteri de repartiment Unitat de cost a què s’assignen

Oficina d’Atenció al 
Ciutadà

Núm. de consultes, núm. 
d’entrades, núm. 
d’expedients

–  Gestió de reclamacions
–  Gestió tributària
–  Estructura General

Registre d’Entrades Núm. d`entrades 
registrades

–  Estructura General
–  Gestió de reclamacions

Vigilància 
d’activitats puntuals

Núm. hores de vigilància – Esports
– Cultura
– Educació
–  Estructura General

Ordenació trànsit 
escoles

Núm. hores – Educació

Informàtica Núm. ordinadors –  Totes les que tinguin 
assignades ordinadors

és important recordar en aquest punt que els inductors de cost (cost 
drivers) són les variables que ens permeten imputar els costos a les activi-
tats desenvolupades pels departaments en funció del consum que aquests 
en fan (el cost unitari del cost driver és la ràtio entre el cost de les activitats 
i el volum de l’esmentat driver).

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la memòria de costos 2009 ha 
definit 14 processos (esport, educació, atenció, comunicació i participació 
ciutadana, protecció i seguretat, mobilitat, salut pública, via pública, verd 
públic, cultura, medi ambient, serveis socials, urbanisme, economia i fi-
nances, cooperació interadministrativa) 44 subprocessos (atenció al ciuta-
dà, recollida i tractament de residus...) 143 activitats (informació i gestions, 
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registre general, recollida selectiva...) i 189 tasques (informació presencial, 
informació telefònica, recollida de vidre, residus orgànics...).

Els centres de cost s’han dividit en dues tipologies: edificis i ins tal·la- 
cions per tipologia (administratius, educatius, esportius, culturals...) i cen-
tres acumuladors (policia local, brigades i flota de vehicles).

En darrer terme convé comentar que es tracta de 44 tipologies dife-
rents de factors de cost, 4 codificacions per la variable territori i 9 per la 
variable població (infantesa, joventut, gent gran, nouvinguts, persones amb 
discapacitats). 

4. Indicadors rellevants

El darrer pas del model de costos consisteix en obtenir indicadors de 
cost per cadascuna de les activitats (i per agregació d’activitats, dels serveis 
finals) que desenvolupa l’Ajuntament (Fase 7 de l’arquitectura). 

Aquests indicadors seran el resultat de dividir el total de cost de les 
activitats o tasques per uns inductors de cost o drivers, i en moltes ocasions 
els calcularem també a nivell de cost per habitant.

El càlcul d’indicadors és l’element fonamental que fa que el sistema de 
costos sigui una eina de gestió, ja sigui per controlar i observar l’evolució 
dels cost dels diferents processos, activitats, etc., ja sigui per determinar si 
les taxes i tarifes dels diferents serveis estan correctament fixades. Es trac-
ta d’una informació realment útil per la gestió.

En aquest sentit, qualsevol decisió d’estratègia política ha de tenir en 
compte els costos presents i futurs, la qual cosa significa que la priorització 
de projectes i accions públiques sempre han de tenir present aquesta varia-
ble.

En la figura 5 presentem un conjunt no exhaustiu d’indicadors per 
mostrar al lector la utilitat clara de la informació facilitada.
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Figura 5. Exemples d’indicadors exercici 2009.

Subprocés
Activitats/
tasques

Driver Indicador (en €)

Esports
Instal·lacions 
esportives

Pavellons, camps 
de fútbol, piscines

m2 Cost / m2 30
núm. 
practicants

Cost / 
practicant 71

Ensenyament
PME Escoles Bressol

núm. 
Alumnes Cost / alumne 8.002

Particip. directa 
en educació Escoles primària núm. aules

Cost oblig./ 
aula 13.065

Atenció, 
Comunic. i 

Partic.
Ciutad.

Atenció al 
ciutadà

Gestions 
presencials

núm. 
Atencions Cost / atenció 4

Gestions telèfon 
010

trucades 
ateses Cost / trucada 0,6

Protecció al
ciutadà

Seguretat vial, 
seguretat 
ciutadana -

núm. 
habitants Cost / habitant 99

Mobilitat
Transport

Explotació 
transport urbà núm. Usuaris Cost / usuari 2

Senyalització
Ordenació i 
senyalització Km carrers Cost / km 744

Via Pública

Recollida 
escombraries

Recollida general 
(rebuig núm. Tones Cost / tona 56

Condicionament 
via pública Neteja viària m2 de carrer cost/ m2 5

Verd públic
Parcs i jardins

-

m2

cost/ m2 2,6

Arbrat viari núm. arbres Cost / arbre 17,5

Cultura

Acció cultural Biblioteques núm. Visites Cost / visita 2

Joventut - habitants de 
12 a 30 anys

Cost / habitant 
jove 45

Medi 
ambient

Prevenció i 
protecció

-
núm. 
habitants

Cost / habitant 24Millora i 
sostenib.

Serveis 
socials

Acció social
Serv. bàsics 
atenció social 
primària

núm. 
persones
usuàries 
ateses

Cost SBASP / 
pers.atesa 264

Promoció social
Inserció laboral

Cost SLO / 
pers.atesa 298
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La informació de costos en el municipi també ha revelat dades impor-
tants. El càlcul de costos es desenvolupa tant per serveis obligatoris com no 
obligatoris, i el cas de Sant Cugat del Vallès, al voltant del 35% del total de 
costos corresponen a serveis no obligatoris, és a dir, serveis que per llei no 
pertocaria prestar. I el més greu, es presten sense cap aportació externa de 
recursos: podem afirmar doncs, que el sistema de finançament local a Es-
panya provoca, en gran mesura, la insuficiència financera dels Ajunta-
ments, els quals cada vegada presten més serveis per apropar-se al ciutadà, 
però sense disposar dels recursos adients.

A la figura 6 es pot observar el pes dels costos dels serveis no obliga-
toris sobre el total de costos dels serveis que presta l’Ajuntament 

Figura 6. Costos Totals 2009 (obligatoris i no obligatoris)

Costos totals Obligatoris i no obligatoris

  

PROCESSOS
Tots els 
serveis

s/total
Serv. 

obligatoris
s/total

Serv. no 
obligatoris

s/total

        

 1 Esports 3.016.873,40 3,67% 1.943.124,96 2,44% 1.073.748,44 1,35%

 2 Ensenyament 7.082.749,47 8,61% 2.351.746,41 2,95% 4.731.003,06 5,94%

 3 Atenció ciutadà 4.618.593,66 5,61% 0,00 0,00% 4.618.593,66 5,80%

 4 Protecció al ciutadà 7.840.142,49 9,53% 7.840.142,49 9,84% 0,00 0,00%

 5 Mobilitat 4.320.994,13 5,25% 4.320.994,13 5,42% 0,00 0,00%

 6 Salut 1.011.340,73 1,23% 273.291,82 0,34% 738.048,91 0,93%

 7 Via pública 18.123.427,92 22,02% 17.862.870,91 22,42% 260.557,01 0,33%

 8 Verd públic 4.877.438,31 5,93% 3.105.693,66 3,90% 1.771.744,65 2,22%

 9 Cultura 8.340.075,90 10,13% 401.229,07 0,50% 7.938.846,83 9,96%

10 Medi ambient 1.913.120,84 2,32% 1.913.120,84 2,40% 0,00 0,00%

11 Serveis socials 7.351.613,76 8,93% 7.351.613,76 9,23% 0,00 0,00%

12 Urbanisme 3.583.145,78 4,35% 0,00 0,00% 3.583.145,78 4,50%

13 Economia i finances 4.221.585,55 5,13% 534.073,66 0,67% 3.687.511,89 4,63%

14
Cooperació 
interadministrativa 5.989.974,67 7,28% 5.485.766,19 6,89% 504.208,48 0,63%

       

82.291.076,61 100% 53.383.667,90 64,87% 28.907.408,71 35,13%
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A continuació, a la figura 7, mostrem el retorn (en termes de cost per 
habitant) del recursos que confien els ciutadans al consistori:

Figura 7. Cost per habitant per a tots els serveis. Exercici 2009.

Import (e)

Esports 38,07

Educació 89,37

Atenció al ciutadà 58,28

Protecció al ciutadà 98,93

Mobilitat 54,52

Salut 12,36

Via pública 228,68

Verd públic 61,54

Cultura 105,23

Medi ambient 24,14

Serveis Socials 92,76

Urbanisme 45,21

Promoció econòmica 53,27

Cooperació interadministrativa 75,58

1.038,33

5. Nou model de formulació i implementació pressupos
tària (Pacte – Pla d’Alineació i competitivitat estratè
gica)

Definició del nou model

Des dels anys 90 els models de planificació i formulació estratègica en 
l’Administració Pública Local s’han traduït de forma operativa en la gene-
ralització del PAM (Pla d’Actuació Municipal) sobretot als municipis grans 
i mitjans. Aquest document, el PAM, intentava ésser el Pla d’Empresa dels 
Governs Locals, explicitant els objectius estratègics i de gestió pel mandat 
polític (4 anys).
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Però la realitat és que el PAM a la pràctica ha estat una eina bàsicament 
de màrqueting públic, on els governs expressaven de manera generalista 
grans finalitats i intencions polítiques i s’adjuntava, també de forma molt 
genèrica, un recull de les grans inversions a desenvolupar. En cap cas s’ha 
avaluat de forma rigorosa el grau d’acompliment dels objectius fixats ni 
s’ha donat informació transparent de la gestió desenvolupada. En síntesi, ni 
ha servit per la millora interna de les organitzacions, donat que els objec-
tius eren inconcrets i molt polítics, ni ha estat una eina de transparència 
envers els ciutadans.

En el segle xxi, on cada vegada més els responsables polítics de qual-
sevol ideologia demanen competitivitat, productivitat i innovació al Sector 
Privat, les Administracions Públiques han de focalitzar-se també en millo-
rar internament la seva forma de treballar, definint objectius estratègics i 
de gestió d’una forma concreta i avaluable, exigint responsabilitats a tots 
els empleats i directius públics i donant informació transparent a la ciuta-
dania dels projectes i accions a desenvolupar i del grau de compliment dels 
objectius definits.

és per això que l’Ajuntament de Sant Cugat opta l’any 2008, impulsat 
per l’Alcaldia, la Tinença d’Alcaldia d’Economia i la gerència municipal, 
per definir el seu pla estratègic del mandat amb un nou model de treball: 
els mapes estratègics com a eina de formulació i avaluació de l’estratègia 
municipal i vinculada a una innovadora tècnica pressupostària enfocada 
als objectius.

La base metodològica del model és el Quadre de Comandament Inte-
gral (Balanced Scorecard —BSC— en terminologia anglosaxona) creat fa 
ja uns quants anys a partir dels estudis de Kaplan i Norton, i que es dife-
rencia del quadre de comandament tradicional en què implica la generalit-
zació d’indicadors no financers (menys del 25% dels nostres indicadors 
són financers), en el trencament amb la miopia del curt termini (és una 
eina estratègica) i l’anàlisi de les relacions causa-efecte entre indicadors.

La implantació del BSC esdevindrà revolucionària per la gestió públi-
ca en el futur, perquè implicarà trencar amb el determinisme dels mandats 
polítics (a quatre anys – les estratègies han d’ésser a més anys). és més, 
tothom reconeix aquesta metodologia com una excel·lent eina de comuni-
cació i motivació dels treballadors i de transparència democràtica.

Així, l’Ajuntament de Sant Cugat, partint del programa electoral de 
l’equip de govern (situació de majoria absoluta després de les eleccions 
municipals 2007) ha elaborat MAPES ESTRATÈGICS (representació vi-
sual dels objectius estratègics, de gestió i funcionals de tota la corporació) 
en 3 nivells:
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1. Mapa de Ciutat (Mapa Polític): es tracta de la priorització de 
l’equip de govern dels grans objectius estratègics del mandat.

2. Mapa Competitiu (Mapa Directiu): es tracta de la traducció dels 
objectius estratègics en objectius de gestió a nivell corporatiu.

3. Mapa Funcional (Mapa de les Direccions d’Àmbit): es tracta de la 
traducció dels objectius de gestió en objectius funcionals de cada 
àmbit determinat de l’Ajuntament.

A la pàgina web de l’Ajuntament es poden trobar les representacions 
gràfiques d’aquests mapes.

De manera esquemàtica s’adjunta la representació gràfica explicativa 
dels 3 diferents tipus de mapa en el model Sant Cugat.

Estratègia política

Estratègia executiva/
competitiva

Estratègia 
funcional

Objetius estratègics 
(programa electoral i de govern)

Objetius de gestió

Objetius operacionals

•  Clients
•   processos:  

– Clau 
– Ordinari

•   Recursos 
– Presupost 
– Persones

Definició de
l’Estratègia

Execució de
l’Estratègia
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El perquè del canvi de model pressupostari
Els mapes estratègics i el quadre de comandament integral són instru-

ments de gran actualitat pel que signifiquen com a motor de millora en les 
organitzacions, però moltes vegades una de les mancances més reconegu-
des per la doctrina i la pràctica empresarial és la no vinculació directa del 
model amb el pressupost.

Per això, perquè en el Sector Privat es va en la direcció d’alinear el 
pressupost amb els objectius estratègics i perquè en l’Administració Públi-
ca les tècniques pressupostàries clàssiques han resultat perverses i incon-
gruents amb una gestió eficient dels recursos, cal un canvi de model pres-
supostari.

Cal recordar en aquest extrem que històricament s’ha parlat molt del 
pressupost per programes en l’Administració Pública, però la realitat és 
que molt poques organitzacions públiques tenen pressupost amb objectius 
associats avaluables, amb transversalitat, sinó que la majoria continuen 
funcionant amb pressupostos incrementalistes en el sentit clàssic del ter-
me. Molts polítics i directius públics segueixen amb la perversió d’executar 
el seu pressupost només perquè el pressupost de què disposaran l’any se-
güent serà el que han executat més un determinat increment, sense saber si 
el que fan és el que s’ha de fer o si està alineat amb els objectius polítics que 
marca l’equip de govern.

Mapa polític 
(Duració: 4 anys) 

Objetius estratègics

Mapa Competitiu (Duració:  
4 anys) Objetius estratègics; 

Objetius de gestió

Mapa Funcional Àmbit Cultura, 
Esport, i Joventut (Duració: 

1 any) Objetius Gestió  
Objetius Operacionals

Mapa Funcional Ambito 
Recursos Humanos 

(Duració: 1 any) Objetius  
Gestió Objetius  
Operacionals

Mapa Funcional Àmbit Economia 
i Planificació Estratègica. 

(Duració: 1 any) Objetius Gestió 
Objetius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit 
Gerència / Seguretat 

ciutadana (Duració: 1 any) 
Objetius Gestió Objetius 

Operacionals

Mapa suport de l’Estratègia. 
Institut de Gestió Estratègica. 

(Duració 1 any)

Mapa Funcional Àmbit  
Innovació i Projectes. 

(Duració: 1 any) Objetius  
Gestió Objetius  
Operacionals

Mapa Funcional Àmbit 
Serveis Urbans i Manteniment  
de la ciutat (Duració: 1 any)  

Objetius  
Gestió Objetius Operacionals

Mapa Funcional Àmbit Polítiques 
socials (Duració: 1 any)  
Objetius Gestió Objetius  

Operacionals

Mapa Funcional Àmbit 
Territori (Duració: 1 any) Objetius  

Gestió Objetius  
Operacionals
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Per tot l’anterior, l’Ajuntament de Sant Cugat incorpora l’any 2008 una 
nova tècnica i model pressupostari que implica que l’elaboració del pressu-
post de cada any s’haurà de fer a nivell funcional (Mapa de cada Direcció 
d’Àmbit) absolutament vinculat als objectius de gestió fixats al Mapa Com-
petitiu (Mapa Directiu) i als objectius estratègics del Mapa de Ciutat (Mapa 
Polític). Es tracta del PACTE, el pla d’alineació i competitivitat estratègica. 

és a dir, sense mapes estratègics als 3 nivells esmentats, no pot existir 
pressupost.

Formular una estratègia és difícil però desplegar-la i mesurar l’avan- 
çament estratègic encara és més complex. Una estratègia (també la políti-
ca) es desplega amb recursos econòmics i persones, per això no té sentit 
parlar d’estratègia sense parlar de pressupost.

La alineació del pressupost amb els mapes (estratègia corporativa) és 
el factor distintiu del model Sant Cugat.

Resultats i reconeixements nacionals i internacionals
Al web: http://www.pacte.santcugat.cat es pot veure d’una manera 

molt gràfica l’aplicació del model PACTE, tant de l’estat d’execució del 
pressupost on-line de cada any, com de valoració dels objectius estratègics 
que la ciutadania ha efectuat a partir de les enquestes d’opinió desenvolu-
pades a tal efecte. 

Es produeix, doncs, l’alineament de la política i la gestió, de la percep-
ció política de la ciutadania quant al compliment dels compromisos polí-
tics i de la gestió econòmica efectuada. 

Hi ha tres nivells d’indicadors: indicadors sintètics de perspectiva, in-
dicadors sintètics de política pública i indicadors bàsics d’estratègia.

Sant Cugat va definir políticament 49 objectius estratègics pel mandat 
2007-2011, que s’ubiquen en 9 perspectives bàsiques, i que es van desplegar 
a la vegada en al voltant de 143 objectius de gestió. 

Així mateix es disposa de la informació de les enquestes de valoració 
a nivell territorial, carregant les dades obtingudes als sistemes d’informació 
geogràfic del municipi. Després d’un període d’implantació dur, no exempt 
de dificultats, però molt interessant i gratificant per a tota la Institució pel 
canvi cultural que ha significat, l’Ajuntament ha rebut diferents reconeixe-
ments nacionals i internacionals entre els que destaquen:

— Guanyador de l’EPSA 2009 (European Públic Sector Award) en-
tregat a Maastrich (Holanda) al novembre d’aquell any (http://
www.epsa2009.eu) pel model PACTE en la categoria de lideratge 
i gestió del canvi. 
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— Municipi més transparent de l’estat espanyol segons la fundació 
Transparència Internacional Espanya 2009 i 2010 (http://www.
transparencia.org.es) 

— Premi de la Patronal Catalana CECOT a la millor Institució Públi-
ca Catalana en gestió econòmica i financera, entregat a Terrassa 
l’any 2010 (http://www.cecot.org)

Conclusions

Parlar d’ètica i de transparència és, al nostre parer, explicitar clarament 
que els gestors públics, polítics i tècnics, han d’aplicar principis de respon-
sabilitat i professionalitat, gestionant els recursos aportats pels ciutadans 
amb el màxim rigor (com si fossin seus), orientant tot el treball de cada dia 
a la creació de valor públic, l’equitat i la transparència informativa. 

En qualsevol societat moderna el ciutadà té dret a saber QUANT ha 
gastat el seu Ajuntament però també COM ho ha fet.

L’Administració Pública actual requereix també de models de planifi-
cació de les polítiques públiques que les facin possibles, que no obliden mai 
que darrera d’un programa electoral, hi hauria d’haver una planificació 
efectiva de recursos econòmics i humans que puguin fer realitat aquella 
finalitat política.

Els ciutadans tenen dret a avaluar el grau de compliment del programa 
de govern, no només des de la perspectiva de si s’ha fet el planificat, sinó 
també de la de quants han estat els recursos econòmics consumits.

En aquest article hem intentat explicar l’experiència concreta de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, que durant aquests anys ha intentat perseguir, 
via l’aplicació de «la cultura del cost» amb el sistema de costos ABC, i via 
l’apropament de la política a la gestió, amb el model de pressupostació 
PACTE (Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica) aquest difícil camí 
de la millora de la gestió pública municipal.
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