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PANEL DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALS 

 

RESUM 

 

El Panel de Polítiques Públiques Locals és un projecte impulsat per la Fundació Carles Pi i Sunyer 

amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona en què s'estudien de forma sistemàtica i periòdica 

de diferents polítiques públiques dels municipis majors de 10.000 habitants de Catalunya. Aquests 

estudis es realitzen a través d'enquestes de caràcter censal que s'implementen cada dos anys. El 

Panel està organitzat amb la complicitat dels municipis i també amb els diferents organismes 

governamentals i no governamentals, centres d'estudi i especialistes que intervenen en diferents 

fases del projecte. 

Els principals productes d'aquest projecte són: els informes particularitzats per als municipis 

participants, els informes de síntesi de cada política, els informes transversals amb dades 

comparatives entre polítiques, les bases de dades i els estudis elaborats per especialistes que 

analitzen la situació, les tendències i els principals reptes de cada política. Fins al moment, s'han 

realitzat sis edicions dels panels en els anys 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018. Les polítiques 

estudiades durant aquest període han estat les de participació ciutadana, gent gran, medi ambient, 

educació, salut pública, habitatge i immigració.  

 

FONAMENTS  

 

El món local es caracteritza per ser un univers complex, divers i canviant que avui dia s'enfronta a 

grans desafiaments plantejats per la crisi econòmica, les transformacions socials i les propostes de 

canvi institucional. No obstant això, la informació sobre les actuacions municipals segueix sent 

parcial i poc sistemàtica. Són escassos els estudis integrals de caràcter longitudinal que se centren 

en l'evolució i les tendències de les polítiques públiques específiques el que dificulta l’elaboració de 

propostes fonamentades. 

En aquest sentit les enquestes del panel són instruments molt útils, ja que permeten recollir de 

manera àgil la informació rellevant de difícil accés o que no està registrada en d’altres fonts. El 

caràcter censal de la mostra i la periodicitat de les enquestes, faciliten la comparació longitudinal i 

espacial de les dades. Finalment, aquesta informació serveix de complement i reforç per a totes 

aquelles fonts, bases de dades o estudis preocupats per a millorar la qualitat de la gestió municipal. 
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OBJECTIUS  

 

L’objectiu principal del Panel és recollir la informació rellevant i actualitzada sobre les polítiques 

públiques locals que estan endegant els ajuntaments majors de 10.000 habitants de Catalunya. 

 

Objectius Generals 

❖ Millorar la qualitat del govern i la gestió dels assumptes locals. 

❖ Fer un seguiment periòdic dels aspectes rellevants de les polítiques públiques 
d'àmbit local.  

❖ Proveir informació comparable en termes temporals i espacials. 

❖ Fer un instrument de suport per a l'avaluació de les polítiques públiques locals. 

❖ Definir noves línies d'investigació en matèria local. 

 

Objectius Específics 

❖ Produir informes i anàlisis periòdiques sobre els resultats de l'enquesta. 

❖ Proveir d'informació complementària a l’obtinguda en altres fonts d’informació. 

❖ Oferir serveis a institucions interessades en l'estudi de temes locals. 

❖ Detectar innovacions i propostes de bones pràctiques en les polítiques locals. 

❖ Consolidar un sistema de relació amb especialistes i tècnics en el món local (base de 
dades, relacions...). 

 

POLÍTIQUES INCLOSES A L’EDICIÓ DE 2018 

 

Les polítiques incloses en l’edició del Panel 2018 són: 

 

❖ Gent gran 

❖ Salut Pública 

❖ Participació Ciutadana 

❖ Educació 

❖ Habitatge  

❖ Immigració 

 

UNIVERS D’ESTUDI  

Tipus de municipis: L'enquesta està dirigida als municipis de més de 10.000 habitants de 

Catalunya. 

Tècnics municipals: L'enquesta està dirigida especialment als responsables tècnics de cada 

política municipal  
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EL CONTINGUT DELS QÜESTIONARIS 

 

a. Contingut comú a totes les polítiques  

 

L'enquesta consta d'una estructura bàsica amb elements comuns a les diferents polítiques 

estudiades que permeten fer una comparació entre aquestes. Aquests elements són: 

 

❖ Els problemes bàsics de les polítiques: els nous problemes que es detecten; les 
dificultats en la implementació, els conflictes detectats, etc. 

❖ Els objectius que persegueix cada política. 

❖ La implementació de les polítiques: les activitats desenvolupades (plans, 
projectes, etc.); les estructures orgàniques de referència (regidories, 
organismes, etc.); les normes bàsiques de referència, les bones pràctiques que 
es detecten; les accions previstes; la continuïtat i vinculació amb altres accions. 

❖ Els actors principals: actors locals i supralocales; nivells d'intervenció i 
competències, etc. 

❖ Les conseqüències de les polítiques: els productes i impactes de les polítiques. 

 

b. Contingut específic de cada política 

Cada àmbit temàtic compte amb preguntes específiques elaborades per especialistes i 

tècnics. 

 

 

PRINCIPALS PRODUCTES DEL PANEL 

 

- Base de dades amb tota la informació recollida en la investigació en un format electrònic 

(Excel o similar); 

- Informe específic de cada municipi participant amb dades comparatives amb d'altres 

col·lectius o territoris. Aquests informes són confidencials i s’envien en paper a cada 

municipi; 

- Informe amb dades agregades que permetin una lectura de síntesi de resultats. Aquests 

informes s’envien via electrònica en format PDF a cada municipi; 

- Informe d'anàlisi elaborat per un especialista de cada política que té com a objectiu analitzar 

els resultats de Panel per detectar problemes, reptes i propostes que millorin les actuacions 

municipals. 

- Presentació dels resultats en jornades o seminaris. Les principals conclusions del Panel es 

presenten davant d’especialistes i tècnics municipals que aporten comentaris, crítiques i 

suggeriments de millora per a futurs estudis. 


