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Localret va iniciar al gener de 2008 el projecte TICCities, un procés de reﬂexió sobre l’aplicació
de les TIC al servei de les polítiques públiques de competitivitat econòmica local als municipis
catalans.
El projecte TICCities ha perseguit estimular, formar i connectar els professionals que tenien la
possibilitat d’inﬂuir i transformar l’entorn de la promoció econòmica local a Catalunya, a partir
de l’aplicació de les TIC i amb la ﬁnalitat de millorar la competitivitat econòmica local. És a dir,
la utilització intensiva de les TIC per a competir.
Per tal d’assolir aquestes ﬁtes, TICCities es va dissenyar com un projecte d’excel·lència
progressiu, dividit en dues fases:

Guia de lectura

Benchmarking
ciutats al món

ELECTES
Document
visions

Anàlisi de
l’entorn

1update+4sessionsdetreball

CAPTURA DE CONEIXEMENT

TÈCNICS

Updates al territori

GUIA DE
RECOMANACIONS

Introducció | Antecedents

ANTECEDENTS
ANTECEDENTS
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Una primera fase de benchmarking
i anàlisi per a conèixer les polítiques
públiques de promoció econòmica i d’eGovern que s’estan impulsant, que va
concloure amb un «document de visions»
que va servir com a documentació bàsica
i com a punt de partida de la segona fase.
Aquesta fase va incloure un benchmarking
de ciutats al món (focalitzat en la UE i els
EUA) i una anàlisi de l’entorn, a través d’un
conjunt d’entrevistes personals a regidors,
tècnics i consultors de l’àmbit municipal
català, i de la revisió de documents clau.
I una segona fase de debat que va
preveure l’organització de diverses
sessions de treball. La primera,
celebrada el 15 d’abril de 2008, va ser
un Update-cities, una conferència en què
Alfons Cornella, president i fundador

d’Infonomia, i Antonella Broglia, consultora
independent, exvicepresidenta i exCEO
de Saatchi&Saatchi España, van explicar
durant dues hores 10 idees força, a
tall d’experiències i tendències clau,
observades en el camp de la promoció
econòmica de les principals ciutats al món.
Es van celebrar, a més, quatre tallers
amb electes i tècnics municipals amb
l’objectiu de recórrer conjuntament un
itinerari pràctic per arribar a la concreció
de visions de futur de promoció econòmica
de les nostres ciutats, tot aproﬁtant les
TIC. Aquests tallers comptaven amb dues
parts diferenciades: una primera part
expositiva en la qual es desenvolupava el
tema a càrrec d’un expert i un cas pràctic
d’una administració, i una segona part
dinamitzada.

Precisament, són les conclusions de tot aquest procés les que han donat lloc a aquest
document de recomanacions.

9

ESTRATÈGIES ENDÒGENES

Ponent: Albert Serra, UB, ESADE
Cas pràctic: José Luis Pérez Gómez
(Kotelo), director del Departament
de Presidència i Relacions

Ponent: Xavier Marcet, LTC Projects
Cas pràctic:
Daniel Córdoba-Mendiola,
soci fundador de The Hunter

Data: 23 d’abril

Data: 20 de maig

TALENT
PARTENARIAT
PÚBLIC-PRIVAT=3P
De quina manera l’administració
és capaç de mobilitzar el sector
privat i col·laborar-hi per encetar
projectes de ciutat complexes en què
necessàriament cal la implicació de
tots els actors.
Ponent: Jordi Rodríguez, director de
Transferència Tecnològica d’ACC1Ó
Cas Pràctic: Xavier Furió, conseller
delegat del Projecte Territorial
del Bages, Parc Tecnològic de la
Catalunya Central

Data: 6 de maig

GESTIONAR AMB L’AJUT DE LES TIC
De quina manera apliquem la
tecnologia per aconseguir canvis
eﬁcaços en la promoció econòmica:
casos pràctics i recomanacions per
millorar la relació amb les empreses
i tots els àmbits de l’administració.
Ponents:
Mario Alguacil, director de l’Àrea de
Tecnologia i Gestió del Coneixement
de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
Alberto Ortiz de Zárate, Oﬁcina per
a la Modernització de l’Administració
del Govern Basc
Pilar Conesa, gerent adjunt
d’Organització i Sistemes
d’Informació de l’Ajuntament de
Barcelona
Carmen Sánchez Ors, cap del
Departament d’Estadística, Població
i Protecció de Dades, Gerència de
Serveis d’Assistència al Govern
Local, Àrea de Presidència de la
Diputació de Barcelona

Data: 3 de juny

TECNOLOGIA

COMPETITIVITAT

AMB QUI COMPETEIXES,
QUINA ÉS LA TEVA CIUTAT
Tenint en compte els diferents
models de ciutats que hi ha al món,
quin és el model de la teva ciutat
i quin hauria de ser per tenir un
projecte de ciutat polaritzador.

ESTRATÈGIES EXÒGENES

TRANSVERSALITAT A
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Hem d’entendre la promoció
econòmica com una promoció de
totes les capes de valor de la ciutat
de manera integral, perquè el valor
percebut per les empreses i el
talent per a quedar-s’hi responen
a múltiples variables: la qualitat
d’educació que puc oferir als meus
ﬁlls, el nivell de seguretat, etc.

Introducció | Tallers TicCities

TALLERS TICCITIES

TALLERS TICCITIES
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENT
ESTRUCTURA
El present document és fruit, d’una banda, del coneixement adquirit arran de les entrevistes i
de l’anàlisi de documentació realitzada en la primera fase i, d’una altra, del procés de reﬂexió
endegat amb representants locals al llarg dels quatre tallers esmentats.
El document, doncs, s’estructura en dues parts:
La primera part analitza els temes
principals de reﬂexió que es van considerar
durant el projecte TICCities, arran del
benchmarking realitzat sobre la promoció
econòmica i les TIC a les principals ciutats
del món. Cada tema consta de dos apartats
diferenciats: una anàlisi que reﬂecteix
l’estat de la qüestió des d’una perspectiva
internacional, i una anàlisi local de la
situació a Catalunya.

La segona part del document és
pròpiament la Guia de Recomanacions
fruit de tot aquest procés de reﬂexió
compartida, i s’adreça principalment als
agents de promoció local dels ajuntaments
de Catalunya.

Aquest document és fruit del coneixement adquirit
arran de les entrevistes, de l’anàlisi i del procés de
reﬂexió després dels quatre tallers TICCities

1. ANÀLISI
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L’any 2007 ha estat el primer en què al món, com a conjunt, hi ha hagut més gent vivint a les
ciutats que als espais rurals. Al 1800, només el 3% de la població era urbana, el 13% al 1900,
el 50% al 2006, i s’espera que al 2030 aquest percentatge arribi al 66%. L’home és ja «Homo
urbanus» (1).

More city-dominace
Urban and rural population by region, bn
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Source: UN World Urbanisation Prospects 2005 revision

(1) The world goes to town. May 3rd 2007. The Economist Print Edition,
www.economist.com/surveys/displayStory.cfm?story_id=9070726
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El creixement constant de les ciutats genera nous problemes que les obliga a orientar-se
a cercar constantment més eﬁciència. Les ciutats hauran d’enfrontar-se a l’envelliment de
les seves infraestructures, a l’abandonament a què les sotmeten determinades capes de
la població en beneﬁci de les localitats més petites dels voltants, i a la pressió competitiva
d’altres ciutats. Caldrà fer més coses amb menys recursos: tot un repte de productivitat.
I potser caldrà donar servei 24 hores tots els dies de l’any, en un engranatge perfecte que
sàpiga donar resposta a tota la diversitat dels seus ciutadans, els quals hauran de ser tractats
cada cop més com a clients.

3.0

1998

2.5
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2.0

2000

1.0
0.5

2001

0

-1.0

2004 (*)

-0.5
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Els pressupostos de les ciutats dels EUA decreixen cada any des del 2002.
Font: National League of Cities - www.nlc.org
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L’èxit de les ciutats dependrà, cada cop més,
del seu èxit econòmic. La seva administració
haurà de ser eﬁcient, però, a més, haurà de
garantir i proveir les condicions necessàries
perquè les seves empreses i els seus
particulars també ho puguin ser. Es pot
aﬁrmar que les ciutats continuen sent allò
que eren a l‘edat mitjana, mercats, «centres

d’intercanvi», com deia Jane Jacobs.
L’única diferència és que, avui, la clau
d’aquests mercats és l’intercanvi d’idees i
coneixements més que no pas d’objectes.
Com a resposta a aquests reptes, les
ciutats s’han de reinventar, per a convertirse en ciutats més «creatives» o, ﬁns i tot,
«intel·ligents». Les ciutats evolucionen,
per tant, des d’un model basat en la mera
eﬁciència cap a un altre model més centrat
a treure partit d’estratègies de futur ben
deﬁnides. I potser, cada vegada més, les
ciutats actuaran com a «ciutats-estat»,
buscant la independència econòmica i de
gestió que necessiten per a prosperar en un
entorn global molt competitiu.

Les ciutats s’han de reinventar per convertir-se
en ciutats més “creatives”, ﬁns i tot intel·ligents,
i buscar un model més centrat en treure partit
d’estratègies de futur ben deﬁnides

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs
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Ja als anys 1960 i 1970, la urbanòloga Jane
Jacobs (2) aﬁrmava que és a les ciutats on es
genera l’economia, més que als territoris
que les envolten. Per exemple, en l’actualitat
Bombai genera el 40% d’impostos de tota
l’Índia, Tòquio el 30% del PIB del Japó, i la
ciutat de Mèxic DF té una economia superior
a la de Tailàndia en conjunt.

SEGONA PRIMERA
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POSICIONAMENT ESTRATÈGIC DE
POSICIONAMENT
LES CIUTATS: REINVENTAR-SE
ESTAT DE LA QÜESTIÓ
La situació de les ciutats a Europa
De classiﬁcacions de ciutats n’hi ha una gran
pluralitat, segons quins siguin els factors
que s’emprin. L’State of European Cities
Report, estudi de la Unió Europea sobre les
ciutats de la Unió realitzat entre 2005 i 2007,
determinava cinc grans blocs de ciutats en
l’àmbit europeu:

HUBS (CENTRES) DE CONEIXEMENT
CAPITALS ESTABLERTES
CAPITALS REINVENTADES
POLS ESPECIALITZATS
POLS REGIONALS

17

HUBS INTERNACIONALS, que poden ser:
- Hubs de coneixement, actors clau en l’economia global, posicionats per sobre de la
jerarquia urbana nacional i al capdavant de la indústria internacional, dels negocis i dels
serveis ﬁnancers, basats en alts nivells de talent i ben connectats amb el món. S’hi inclou
Barcelona.
- Capitals establertes, les grans capitals històriques d’Europa, fermament situades
al capdavant de les jerarquies urbanes nacionals amb una economia diversiﬁcada i amb
indicadors de prosperitat. S’hi inclou Madrid.
- Capitals reinventades, com les dels nous estats membres de l’Europa de l’Est. El
seu futur és un debat obert sobre si arribaran a aconseguir el nivell de les capitals de
l'oest d'Europa o bé frenaran el seu creixement per la manca de mà d’obra o l’alt preu de
l'habitatge.
POLS ESPECIALITZATS; sovint són les segones o terceres ciutats del seu país, amb
una població entre els 200.000 i els 500.000 habitants, juguen un important paper a escala
internacional en almenys algun dels aspectes de l’economia urbana, en què destaquen i s’hi
han especialitzat. Amb una estructura econòmica bastant equilibrada amb el sector públic
(mitjana del 34%), però també amb presència del sector serveis, comerç i manufactura dins
de la seva àrea. Acostumen a atreure treballadors d’altres països de la UE pel fet de tenir
instituts i agències especialitzades de caràcter transnacional. Precisament aquesta mena
d’apostes per l’especialització és la que els dóna valor.
POLS REGIONALS; són ciutats que han esdevingut els pilars de les economies regionals
europees, bé sigui pel seu important passat industrial, per la seva zona d’inﬂuència (no només
pel que fa als serveis públics, sinó també pel que fa al comerç i als serveis empresarials),
perquè es basen en el que es coneix com a «quart sector», o perquè són ciutats dormitori.

Stablished capitals
Reinvented capitals
Knowledge hubs
Research centres
Modern industrial centres
De-industrialised cities
Transformation centres

Gateways
Visitor centres
National service hubs
Regional market centres
Regional public service centres
Satellite towns

Recomanacions
| Posicionament
estratègic
ciutats:
reinventar-se
1.
Anàlisi | Posicionament
estratègic
de les de
ciutats:
reinventar-se

Les seves característiques principals són:
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Què es considera una ciutat intel·ligent?
Recentment s’ha fet un estudi per analitzar quines ciutats europees mitjanes, de 100.000 a
500.000 habitants, poden ser considerades «ciutats intel·ligents» o smart cities (3). Una part
important de la població de la Unió —uns 120 milions d’europeus o un 40% dels ciutadans
urbans— viu en ciutats mitjanes. En la primera fase de l’anàlisi es van estudiar 70 ciutats de
les 1.600 ciutats mitjanes existents. La ciutat europea més intel·ligent va resultar Luxemburg.
En termes generals, l’informe conclou que una ciutat intel·ligent és aquella que combina de
manera intel·ligent sis característiques/factors:

1

2

3

4

5

6

SMART ECONOMY
• Esperit innovador
• Esperit emprenedor
• Imatge econòmica i marques
registrades
• Productivitat
• Flexibilitat del mercat laboral
• Integració internacional
• Capacitat de transformació

SMART GOVERNANCE
• Participació en la presa de
decisions
• Serveis públics i socials
• Govern transparent
• Estratègies polítiques i perspectives

SMART ENVIRONMENT
• Atractiu de les condicions
naturals
• Contaminació
• Protecció del medi ambient
• Tractament sostenible dels recursos

(3) http://www.smart-cities.eu

SMART PEOPLE
• Nivell de qualiﬁcació
• Aﬁnitat amb l’aprenentatge continu
durant tota la vida
• Pluralitat social i ètnica
• Flexibilitat
• Creativitat
• Cosmopolitisme/Tolerància
• Participació en la vida pública

SMART MOBILITY
• Accessibilitat local
• Accessibilitat (Inter-)nacional.
• Disponibilitat d’infraestructures TIC
• Sistema de transport sostenible, innovador
i segur

SMART LIVING
• Instal·lacions dedicades a la cultura
• Condicions sanitàries
• Seguretat individual
• Qualitat de la vivenda
• Instal·lacions destinades a l’educació.
• Atractiu turístic
• Cohesió social

Resumint, pel que fa a l’economia i a l’ocupació, el terme ciutat smart s’utilitza per
descriure una ciutat amb una indústria intel·ligent. Com a tals entenem, especialment,
indústries als camps de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), així com
indústries que impliquin TIC en els seus processos de producció. També s’utilitza en el
cas de parcs de negocis o de districtes que comprenen empreses que s’emmarquen dins
del camp esmentat.
El terme ciutat smart també s’utilitza en relació amb l'educació dels seus habitants: és
aquella que té habitants smart; és a dir, d’un nivell educatiu desenvolupat.

SMART ECONOMY

SMART GOVERNANCE

SMART LIVING

SMART MOBILITY

Ciutats smart europees
Font: www.smart-cities.eu

SMART ENVIRONMENT

SMART PEOPLE

En altres documents, el terme smart s’atribueix a una ciutat en termes de la relació que
hi ha entre els responsables del govern de la ciutat i els seus ciutadans: el bon govern,
com a aspecte d'una administració smart, sovint fa referència a l'ús de canals nous de
comunicació per i amb els ciutadans, com ara «e-Govern» o «e-Democràcia».
El terme ciutat smart és, també, utilitzat quan es fa referència a l'ús de tecnologia
moderna en la vida urbana diària. Això inclou no només les TIC, sinó també, i
especialment, tecnologies de transport avançades. Logística i sistemes de transport nous
són sistemes smart, si milloren el trànsit urbà i la mobilitat dels habitants.
Finalment, hi ha d’altres aspectes que es refereixen a la vida a la ciutat i que s'esmenten
sovint en relació amb el terme smart, com ara la seguretat o l’energia eﬁcaç i sostenible.
Una ciutat smart és la que aplica intel·ligència, en forma de processos i tecnologia, a
l’optimització de la gestió d’aquestes qüestions.
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Reinventant-se
En deﬁnitiva, qualsevol ciutat, gran o petita,
haurà de fer, a partir d’ara i periòdicament,
un esforç de posicionament estratègic. La
principal novetat en aquesta tasca és que, en
aquest món globalitzat, el factor geogràﬁc
no és el més crític per a determinar les
possibilitats futures de la ciutat. De fet, la
pregunta més rellevant que la ciutat s’haurà
de fer és, justament, quins actius té que
la puguin projectar al món en els propers
anys? Aquesta reﬂexió determinarà què i a
qui hauran d’observar les ciutats a l’efecte
de monitorar les bones pràctiques de les
ciutats competidores i determinar, així, quins
actius li manquen, i on hauran d’invertir per
aconseguir-los.
És cert que Toledo o Lilla, per exemple,
són ciutats que han aproﬁtat el pas del
tren de l’AVE i l’Eurostar, respectivament,
per al seu progrés econòmic, tot fent de la
seva circumstància geogràﬁca un factor de
competitivitat clau.
De manera similar, Saragossa planeja la
ciutat del joc als Monegros, perquè hi té
l’espai geogràﬁc necessari per a un projecte
d’aquesta envergadura.

(4) http://www.nottingham.ac.uk
(5) http://www.speedointernational.com

Cremona, ciutat italiana industrial
en decadència, que va ser bressol de
l’stradivarius, s’ha reinventat a partir
d’aquest factor històric únic: ha decidit
convertir-se en el centre mundial de
fabricació artesanal d’instruments musicals,
a partir dels més de cent luthiers actualment
establerts a la ciutat.
D’altres ciutats aproﬁten la relació amb
les universitats locals que gaudeixen d’un
coneixement centrat en un camp molt
concret. És el cas de Nottingham, al Regne
Unit, que, a partir del descobriment disruptiu
del fast skin a la seva universitat (4), ha
esdevingut el centre mundial de l‘LZR Racer
de l’empresa Speedo (5).
Retornant a la ciutat francesa de Lilla,
trobem també que, desprès d’una
crisi industrial ferotge, la seva tradició
manufacturera s’ha convertit de nou en un
actiu rellevant per a l’empresa Terranova,
que extreu metalls preciosos dels residus
electrònics i que necessita una mà d’obra
experta que ha trobat en els treballadors
industrials experimentats de la ciutat.
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Al seu torn, Aberdeen (6), a Escòcia, va
saber aproﬁtar l’embranzida generada per
l’explotació del petroli al mar del Nord, a
partir dels anys setanta, per a esdevenir,
posteriorment, la capital mundial de
l’energia: més de tres mil empreses del
sector de l’energia s’hi han instal·lat, tot i
que ara les seves reserves petrolieres són
menors. Ho ha aconseguit gràcies a una visió
estratègica molt orientada als negocis.
Göteborg (7), a Suècia, considerada la
ciutat europea més emprenedora del
2007, ha desenvolupat una estratègia de
posicionament internacional, enfront a la
d’Estocolm, basada en la seva posició central
a Escandinàvia (el 70% de tota la capacitat
industrial d’aquesta àrea es produeix en un
radi de 500 km al voltant de Göteborg).
La ciutat ha sabut fer servir la seva

Philadelphia (8) és un cas de ciutat que
s’ha reinventat a partir d’una nova visió
del seu centre històric, que ha convertit
en un espai obert 24 hores, pensat per a
viure-hi, treballar, jugar i gaudir, i per tant,
net, segur i atractiu. El Districte Centre
i la Corporació per al Desenvolupament
de Philadelphia, integrada per líders
empresarials del districte, van presentar un
projecte especiﬁcant les mesures concretes
necessàries per a assolir-lo.
Entre aquestes mesures podem ressaltar:
reduir la congestió del trànsit i potenciar
els espais públics, millorar les condicions
d’habitatge i lluitar per la retenció del talent
que surt de la universitat local. Destaca
especialment el disseny d’un programa
d’acollida al districte a través dels City

(6) http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/aberdeen-ﬁnds-the-energy-to-look-beyond-oil-656264.html
(7) http://www.businessregiongoteborg.com
(8) http://www.centercityphila.org
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localització geogràﬁca per a alçar-se com
a hub i centre logístic d’Escandinàvia,
tot oferint un àmbit summament porós
i acollidor per a la instal·lació de noves
empreses, en un ambient smart, com s’ha
descrit anteriorment. Eslògans com ara «A
big city with a small town feeling», «Simple
recruiting» o «International surroundings»
expressen una voluntat d’atracció de talent
individual i col·lectiu que es tradueix en un
gran nombre de facilitats concretes per
a l’establiment d’empreses estrangeres.
En són exemple els serveis de suport
totalment gratuïts que garanteixen el procés
d’establiment en un temps màxim de sis
mesos (suport legal, cerca d’ajuts econòmics,
cerca d’ubicacions, gestió de contactes locals
i en la regió, etc.).
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Center Representatives (CCR), ambaixadors
del centre que patrullen a peu equipats de
ràdios, una farmaciola de primers auxilis,
mapes i informació sobre el districte,
connexió amb la policia i un equip per a
reportar desperfectes i incidents a la via
pública en temps real. Fins i tot, hi ha un
equip de CCR especíﬁcament capacitat per a
ajudar als sense sostre a connectar amb els
serveis socials de la ciutat.

Finalment, trobem ciutats que estan
considerant els directius de les seves grans
empreses com a actius a potenciar per a
canviar i redeﬁnir estratègicament la seva
ciutat. És el cas, per exemple, de l’alcalde de
Ljubljana, a Eslovènia, en Zoran Jankovic (9),
anteriorment directiu d’una multinacional.
Si es miren detalladament els exemples
anteriors, es fa palès que per a la projecció
econòmica d’una ciutat cal sempre un actiu,
una expertesa, un coneixement diferenciador,
un saber que la distingeixi de la resta. Per
aquest tipus d’economia, com ja hem apuntat
en parlar dels motors de l’economia urbana,

(9) http://www.ljubljana.si/en/municipality/mayor/default.html

el talent es revela l’element diferenciador
clau. A més, ja s’ha comentat que serà també
imprescindible optimitzar la productivitat,
atès que s’haurà de fer cada cop més feina
amb menys recursos. Així doncs, ens podem
preguntar quin tipus de ciutat pot donar
respostes a tants desaﬁaments paral·lels i
atreure i/o retenir el talent que necessita?
Quin tipus de ciutat és una ciutat intel·ligent?
Com a exemple signiﬁcatiu de ciutat smart,
és a dir, de ciutat en què s’han engegat
iniciatives qualiﬁcables d’e-smart, podríem
destacar Phoenix, considerada la ciutat
millor gestionada del món, on l’alcalde
s’anomena ell mateix City Manager, en lloc
de City Mayor. Entre les seves visions i valors,
aﬁrma clarament que el seu objectiu és
«dedicar-se a servir els seus clients», terme
que prefereix al de ciutadans. Entre les seves
intencions públiques podem destacar:
Valorem i respectem la diversitat
Treballem en equip
Cadascú fa tot allò que pot fer
Aprenem, canviem i implementem
Ens orientem als resultats
Treballem amb integritat
Fem una millor Phoenix!
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A ﬁnal dels anys vuitanta, van arribar a
l’Estat espanyol en general, i a Catalunya en
particular, els plans estratègics de ciutat,
com a conseqüència de l’arribada a la gestió
de les ciutats de tècniques de màrqueting
estratègic. Inicialment, els primers resultats
de l’aplicació d’estratègies per a la promoció
de ciutats varen produir un augment de
la cultura estratègica en el context de la
gestió pública, així com un increment de
l’ús del treball per objectius en la gestió
de les ciutats. En
l’actualitat, després
de dues dècades
d’experiència, es
pot aﬁrmar que els
plans estratègics
han tingut un
impacte desigual, per
diverses raons.

possiblement d’una excessiva dependència
del cicle electoral. En els tallers es va
posar de manifest l’efecte negatiu que
han tingut les polítiques d’aspersió i les
polítiques de consens generalitzat. Polítiques
d’aspersió són aquelles que prioritzen
arribar a molts llocs i a molts votants al
mateix temps, malgrat el risc evident de
dispersar els recursos en detriment d’una
acció transformadora, que precisa d’un
compromís més focalitzat i a més llarg
termini. Polítiques de
consens generalitzat
amb la ciutadania són
aquelles que prioritzen
els processos de
participació ciutadana
exhaustius per evitar
al màxim el risc de
la crítica. Al contrari,
la realitat aconsella
que els problemes
complexos s’han
de solucionar amb
la implicació plural dels agents implicats i
amb un criteri relacionat amb el problema
a tractar. És a dir, convenen xarxes
d’interacció, sí, però constituïdes per les
persones i entitats adequades pel seu perﬁl i
les seves capacitats.

Les accions
transformadores
precisen d’un compromís
més focalitzat a més llarg
termini, amb estratègies
pròpies i sense tendir al
mimetisme

Segons es va
desprendre del taller
de TICCities titulat
«Amb qui competeixes, quina és la teva
ciutat?», la més evident d’aquestes raons
és l’alt impacte del mercat immobiliari en el
conjunt de l’economia, que va condicionar
força l’orientació de les polítiques públiques,
i del qual avui patim probablement les
conseqüències. Però n’hi ha d’altres
relacionades amb una certa cultura de fer
política.
Una de les més decisives ha estat la manca
de sostenibilitat temporal del model escollit,
bàsicament per la manca de cultura de
treball a llarg i mitjà termini, a causa

Així mateix, s’hi va assenyalar una tendència
al mimetisme, més que no pas a la cerca
de posicionaments estratègics propis,
diferenciats i innovadors. S’hauria tendit a
utilitzar el mateix model de benchmarking,
les mateixes bones pràctiques i les mateixes
metodologies que han tingut èxit a d’altres
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ciutats, en lloc de buscar-ne de pròpies.
Però, malauradament, no tots els territoris
poden tenir un clúster de biotech, una
universitat o un parc tecnològic. Per exemple,
és un fet pràcticament desconegut que el
clúster d’aixetes del Baix Llobregat factura el
doble (250 M€) que el clúster d’aeronàutica
(125 M€). Un altre exemple mencionat va ser
el dels Projectes de Ciutat Digital de l’any
2001 a diverses ciutats catalanes. A data
d’avui, de tots els projectes, l’únic que ha
transcendit signiﬁcativament és —a parer
dels experts del taller— el 22@, mentre que
d’altres s’han reformat, també n’han sortit
de nous (com el cas de la plaça d’Europa de
l’Hospitalet de Llobregat), però d’altres han
quedat aturats.
A banda d’això, també podria ser oportú
preguntar-se si l’obertura del gran nombre
d’universitats catalanes que hi ha actualment
ha estat una política encertada. Cap ni una
està posicionada en un lloc prou destacat
en un rànquing mundial, sinó que més aviat
algunes tenen seriosos problemes a l’hora
d’omplir les seves aules.
Un cas de bones pràctiques locals seria El
Pont de Vilomara (10), municipi situat al sudest de Manresa i tradicionalment dedicat a
la indústria tèxtil. Vilomara va viure èpoques
de molta incertesa arran de diverses crisis
del sector, però actualment és un autèntic
pol estatal d’activitats industrials dedicades
al medi ambient. Va ser al 1995 quan s’hi va
fer un canvi estratègic, gràcies al lideratge
del qui era aleshores el seu alcalde, que va

(10) http://www.eic.cat/editori/infoeicpdf/fulls244/reportatge.pdf

aconseguir la complicitat de la Generalitat a
través de l’Agència de Residus de Catalunya
per a construir-hi la primera planta de
reciclatge —el Centre de Tractament i
Reciclatge de Frigoríﬁcs—, que mitjançant
concurs públic es va adjudicar a l’empresa
Técnicas de Promoción Ambiental, S.A., per a
la seva explotació.
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URBANA

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Què és el que avui determina la competitivitat
d’una ciutat? Amb quins paràmetres es pot
mesurar? Si tenim en compte el que aﬁrma
l’informe The State of European Cities
Research, avui dia hi ha un cert consens
en què els factors clau de la competitivitat
urbana són quatre:

La INNOVACIÓ: és el factor de més
importància per a totes les ciutats i pot
tenir dos vessants: un que incideix més en
l’entorn internacional i un altre que ho fa
en el local. Es pot innovar amb excel·lència
i eﬁcàcia, de tal manera que aquesta
innovació, utilitzada per les empreses
locals d’alta tecnologia, generi una inversió
que reverteixi a escala internacional,
tant des del punt de vista acadèmic com
des de l’empresarial. Altres vegades la
innovació roman en l’àmbit local i respon,
per exemple, a una necessitat territorial
concreta que va sovint lligada a un camp
acadèmic molt proper, sense tenir ressò
internacional.
El TALENT: és un dels puntals de la
innovació. Algunes ciutats s’especialitzen
i aconsegueixen crear, atreure o retenir
persones amb talent, tant a escala nacional
com internacional, fet que sense dubte no
és fàcil, ja que l’oferta laboral és limitada
i hi ha una gran competitivitat entre
ciutats pel que fa a l’atracció de talent.
Algunes dades municipals suggereixen
clarament una relació entre les accions
de desenvolupament econòmic i el talent:
ciutats amb una majoria de persones amb
un alt nivell acadèmic tendeixen a tenir
un PIB alt. Fins i tot més alt que la mitjana
nacional.

1.
Anàlisi | Competitivitat
urbanaestratègic de ciutats: reinventar-se
Recomanacions
| Posicionament

COMPETITIVITAT
COMPETITIVITAT

SEGONA PRIMERA
PART: RE
RECOMANACIONS
COMANACIONS
PART: ANÀLISI

26
26

L’EMPRENEDORIA: algunes ciutats han
estat i són històricament emprenedores,
tenen el seu ADN urbà impregnat de la
cultura de risc; d’altres s’han beneﬁciat
d’inversions estatals o estrangeres
per a l’estímul dels emprenedors. Però
els emprenedors no necessàriament
condueixen a l’obtenció d’un alt PIB, ja
que aquest sector pot acusar la manca de
feina regular. Tanmateix, cap ciutat no es
pot permetre una manca d’emprenedors,
entesos de manera clàssica: líders
transformadors, públics o privats.

La CONNECTIVITAT, en el més ampli sentit
de la paraula, que implica comunicació i
intercanvi de béns, gent i informació entre
ciutats. Es pot dividir en dos components.
En primer lloc, l’aspecte de l’accessibilitat,
que implica tots els mitjans de transport,
incloent-hi els ferroviaris, els terrestres
i els aeris. El segon aspecte és l’accés a
les infraestructures de la informació, que
avui dia esdevé igual d’important. Queda
clarament demostrat que hi ha una relació
entre la connectivitat i el desenvolupament
econòmic: les ciutats europees amb un
alt índex d’accessibilitat de quasi el 100%
tendeixen a tenir, també, un alt índex de
PIB.
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Dels quatre factors esmentats, tractem a
continuació amb una mica de deteniment
el talent, pel fet que té una gran incidència
en dos dels altres factors, la innovació i
l’emprenedoria. La connectivitat, per ser un
aspecte clau d’aquesta guia, mereix tot un
apartat més endavant.
Ser una ciutat intel·ligent i amb una gestió
intel·ligent és una condició necessària per
atreure les empreses amb futur, així com
el talent que necessiten. És a dir, ser una
ciutat intel·ligent és un actiu diferencial
per fer de les nostres ciutats ecosistemes
competitius i generadors de riquesa per als
seus habitants. D’altra banda, la manera
de mostrar les credencials de les ciutats
intel·ligents consistirà a donar a conèixer
les empreses que hi ha instal·lades al seu
territori. Empreses intel·ligents que atreuen
empreses intel·ligents.

aconseguir a cop de xec allò que demanaria
anys si s’hagués de generar de manera
orgànica des de la seva societat civil. A Abü
Zaby han arribat a acords de franquícia amb
el museu francès del Louvre (11) per fer una
seu a l’emirat en un ediﬁci de Jean Nouvel.
Amb la Universitat de la Sorbona(12) han
signat un acord per a tenir-ne un campus
al seu territori. A Qatar han creat un
campus amb les millors universitats del
món, com ara la de Georgetown(13) o la
Carnegie Mellon(14).

Les iniciatives per atreure actius són
diverses. Per exemple, els països del golf
Pèrsic, que juguen amb una capacitat
econòmica gairebé il·limitada, poden

Ser una ciutat intel·ligent i amb una gestió intel·ligent
és una condició necessària per atreure les empreses
amb futur, així com el talent que necessiten

(11) http://www.nytimes.com/2007/03/07/arts/design/07louv.html
(12) http://www.paris-sorbonne-abudhabi.ae
(13) http://qatar.sfs.georgetown.edu
(14) http://www.qatar.cmu.edu
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A d’altres llocs del món hi ha iniciatives que
disposen de menys recursos, però que són
potser més creatives, com ara el CIDA a
Johannesburg (Sud-àfrica). Es tracta d’una
fundació que té com a objectiu aproﬁtar el
gran talent existent als barris marginals de
Johannesburg, un talent que sense suport
no arribaria, amb tota probabilitat, a tenir
estudis universitaris. A canvi d’aquest ajut,
els alumnes ja graduats han de patrocinar
altres estudiants amb talent, amb l’objectiu
de poder així continuar transformant la
comunitat. El 100% són joves negres, dels
quals un 60% són dones.
En una altra direcció, les ciutats xineses
de Hong Kong i Shenzen han decidit actuar
coordinadament perquè juntes tenen més
massa crítica i més oportunitats a l’hora de

competir en el mercat ﬁnancer
internacional. Gràcies a aquesta
coordinació, al maig de 2008 van
aconseguir atreure al gegant multinacional
de la indústria química DuPont (15), que
construirà una plataforma industrial i
d’investigació sobre energia solar al Parc
Cientíﬁc de Hong Kong.
Les sinèrgies entre ciutats, o més
exactament entre els agents implicats
en el seu desenvolupament econòmic, es
manifesten com una eina imprescindible
per a la seva projecció futura, més encara
tenint en compte que les ciutats intel·ligents
són ciutats complexes on aspectes com el
transport, la participació ciutadana i el medi
ambient són també cabdals i on, per tant, el
nombre d’agents implicats es multiplica.

(15) http://www.info.gov.hk/gia/general/200805/05/P200805050212.htm

SITUACIÓ A CATALUNYA
Catalunya —tot i ser una societat de tarannà tradicionalment emprenedor—
necessita incrementar la seva orientació cap a la innovació. Cal superar encara
un cert mimetisme a l’hora de projectar els posicionaments estratègics de les
ciutats catalanes, les quals, en lloc d’encetar projectes diferencials i polaritzadors,
s’emmirallen les unes en les altres. Amb referència a aquesta qüestió, l’informe The
State of the European Cities considera que la innovació és un dels grans tractors de
la competitivitat urbana; més encara, l’assenyala com l’element que inﬂueix més,
a llarg termini, en l’increment de la productivitat i de la competitivitat. Per tant, la
riquesa d’una societat, i de les seves ciutats en particular, no es deu només a l’esforç
innovador de les seves empreses, sinó que també la funció pública s’ha d’orientar
decididament cap a noves formes de creació de valor per als ciutadans, a través
de solucions creatives, innovadores, que ajudin a assegurar un desenvolupament
econòmic sòlid i sostenible.

Innovació
Quines són les barreres a la
competitivitat que semblen
destacar en la societat
catalana?
En primer lloc, a Catalunya sempre
s’ha considerat com un actiu el teixit
empresarial format fonamentalment per
pimes familiars; tanmateix, en aquests
moments, aquesta circumstància
també pot comportar certs riscos,
atès que la capacitat d’innovació d’una
petita empresa en una economia del
coneixement sembla, en principi, menor,
ja que la disponibilitat de recursos per a
la recerca i a la innovació també ho és.

A aquest factor es podria sumar un
segon, que té a veure amb un tret
característic de la cultura empresarial
local: no són estranys els àmbits
empresarials «tancats», fruit de
models de gestió familiars poc donats
a l’intercanvi i a la col·laboració amb
d’altres empreses. En deﬁnitiva, hi ha
el risc que es produeixin uns models de
coneixement tancats que esdevenen el
principal obstacle per a la innovació i per
a un millor ús de les eines disponibles.
Tanmateix també és cert que davant
d’aquest model més arrelat en el passat,
també hi ha empreses petites o familiars
que s’han obert a les innovacions i

que han pogut adaptar-se més
ràpidament, aproﬁtant que el seu
volum les feia ser més versàtils.
En termes generals, quan les
empreses i l’administració tanquen
la seva informació i diﬁculten el
ﬂux del seu coneixement, quan es
tornen geloses del seu saber fer
(know-how), impedeixen que les
idees es combinin, que siguin
objecte de debat i que s’hibridin
entre si. Quan les organitzacions
es tornen poroses i deixen que el
coneixement hi entri i en surti, poden
aproﬁtar la intel·ligència dels seus
treballadors, dels seus proveïdors i
dels seus clients, i es podrien donar
com a resultats nous productes,
noves formes de fer-los servir, nous
serveis i nous negocis; nou valor, en
deﬁnitiva.
A banda d’això, avui resulta
incontestable que les TIC són una
eina imprescindible en qualsevol
sector, sense excepció. És per això
que cal augmentar l’ús que en fan les
empreses catalanes. Segons dades
de la Secretaria General d’Ocupació
(Govern d’Espanya), el 60 % de les
empreses de menys de 10 empleats
accedeixen a Internet, i tot i que el

90 % de les empreses de més de
10 empleats sí que ho fan, la seva
aplicació a la gestió és molt reduïda.
Només un 10% ven a través Internet i
únicament un 20 % fa servir la xarxa
per a les seves compres. És necessari
que, tant per part dels directius
d’empreses privades com per part
dels responsables de l’administració,
comprenguin de manera efectiva que
signiﬁca un ús estratègic de les TIC.
El paper dels ajuntaments en
l’estímul de la innovació és
fonamental, ja que la política
industrial de cada població s’ha
de fer a escala local. Correspon
a l’Administració local detectar,
dinamitzar i coordinar allò que passa
a cada població, i correspon a les
administracions superiors oferir
ajudes adreçades a l’àmbit local, tot
i que coordinades des del territori.
Si no es fa així, es podrien produir
casos on es generés l’efecte pervers
d’oferir o forçar subvencions allà
on no hi ha realment demanda.
L’administració pública té, a més, un
paper exempliﬁcant i dinamitzador
per la qual cosa les innovacions
que introdueixin tenen un reﬂex
multiplicador en el conjunt de la
societat.
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És evident que la innovació depèn
directament de la inversió en talent; és a
dir en educació, en tots els seus estadis.
L’educació és la principal eina que
assegurarà la transformació de la societat
actual en una societat i una economia del
coneixement, cosa que li permetrà ser
econòmicament sostenible. En aquest sentit,
que les partides pressupostàries que es
destinin a l’educació siguin suﬁcients és un
factor fonamental per desenvolupar el talent.
En aquest punt, als tallers es van detectar
dos problemes força comuns:
L’existència de polítiques econòmiques
que s’han basat en el curt termini
fonamentades en sectors com l’immobiliari,
que ha desafavorit la inversió en talent.
Que sovint s’hagi considerat la promoció
econòmica com una política orientada
a la creació de llocs de treball. Això ha
pogut provocar que no s’hagi donat més
importància a la formació i a la captació de
talent, tant en el si de la societat com de la
mateixa administració.

Algunes de les propostes que varen sorgir
durant l’anàlisi són:
En primer lloc, considerar seriosament i
urgentment actualitzar la manera d’ensenyar
per adaptar-nos al dinamisme actual. Hem
de continuar transformant els centres de
formació i d’ensenyament per assolir que els
nostres estudiants poden esdevenir ciutadans
capaços de ser competitius i innovadors. La
societat actual no es pot permetre fracassar
en aquest aspecte.
La forta aposta per l’ensenyament i
l’educació ha d’incloure també un esforç
de pedagogia per explicar al conjunt de la
ciutadania els canvis que s’estan produint en
els processos productius i de quina manera
ens podria afectar el fet de no preparar-nos
per a afrontar-los.
En segon lloc, tot incidint en el paper que
les TIC han de tenir en aquesta aposta per
l’educació, les TIC s’haurien d’imposar
en l’àmbit de l’escola, de manera que
suposessin una veritable revolució respecte a
la manera d’ensenyar que hem conegut ﬁns
ara, ja que en cas contrari correm el risc que
les institucions educatives no acompleixin el
seu paper fonamental: preparar els joves per
al món on han de viure. Així mateix, es corre
el risc d’augmentar les desigualtats socials
existents entre la població i crear un abisme
entre els tecnològicament formats i aquells
que no ho estan. La xarxa XTEC, una iniciativa
del Departament d’Educació que recull les
experiències dels professors catalans més
innovadors, podria ser un exemple a seguir
dins d’aquesta idea d’afavorir el talent.
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A més d’ajudar a formar el talent propi, un
teixit productiu innovador, constituït per
empreses innovadores, ajuda a atreure nou
talent cap a les nostres ciutats. Ja s’ha dit
prèviament en aquest document que són
justament les empreses arrelades al territori
les que conﬁguren la seva millor targeta
de presentació (el seu millor actiu) en una
economia competitiva. Les empreses a
Catalunya han d’augmentar el seu atractiu
per fer-hi venir nou talent. Un exemple
d’això és que a Barcelona, tot i tenir dues
de les millors escoles de negocis del món,
IESE i ESADE, que acullen anualment
estudiants de les més diverses procedències
geogràﬁques, l’índex de retenció a Catalunya
que s’aconsegueix d’aquest talent encara
no és prou satisfactori. Tenim part dels
millors professionals del món formant-se a
Catalunya i hem de redoblar esforços perquè,
un cop acaben els seus estudis, es puguin
desenvolupar professionalment al nostre país
i trobin oportunitats prou engrescadores per
desenvolupar el seu talent.
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AGENTS I LIDERATGE
ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Actualment, s’està prenent consciència que, per a poder afrontar amb garanties els nous
reptes econòmics, i en concret els projectes de transformació del territori que hi estan
relacionats, i tenint en compte el seu abast i la seva complexitat en un context d’economia
global, la millor solució és sovint els partenariats público-privats, o sigui, acords entre el
sector públic i el privat que permetin assolir reptes que per separat no es podrien escometre.
Els public-private partnerships (les 3P) permeten compartir riscos i responsabilitats i,
sobretot, aproﬁtar els beneﬁcis potencials. Es tracta de multiplicar recursos, esforços i
coneixements, per tal que tots els actors implicats obtinguin beneﬁcis potencials i, alhora,
resultats que reverteixen directament en la ciutadania.
Ja s’ha comentat la conveniència de passar del concepte tradicional de sector al de clúster a
ﬁ i efecte d’incrementar la competitivitat. Per exemple, els pôles de compétitivité (16) a França
es deﬁneixen així: «En un determinat territori, l’associació d’empreses, centres d’investigació i
organismes educatius compromesos en una estratègia de desenvolupament comú que té com
a objectiu generar sinergies al voltant de projectes innovadors per a un mercat determinat».

Per poder afrontar els nous reptes econòmics, la
millor solució és sovint els partenariats públicoprivats, acords que permetin assolir reptes que no
es podien fer de manera separada

(16)

http://www.competitivite.gouv.fr

Recomanacions
| Posicionament
ciutats: reinventar-se
1.
Anàlisi | Xarxes:
sinergia entreestratègic
els agentsde
i lideratge

XARXES: SINÈRGIA ENTRE ELS
XARXES

SEGONA PRIMERA
PART: RE
RECOMANACIONS
COMANACIONS
PART: ANÀLISI

34
34

Font: http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/carte.pdf
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A Catalunya tenim iniciatives com la del clúster TIC (17) desenvolupat al Poblenou de Barcelona,
amb la participació d’empreses com ara Indra i T-Systems, centres tecnològics com el CTTIC,
així com l’administració a través de la societat municipal 22@ Barcelona.
Altres tipus de xarxes altament efectives són les iniciatives de participació ciutadana
orientades a assolir resultats immediats. A tall d’exemple, en podem esmentar la de l’alcalde
de Toronto, consistent a fer un Campus Transit (18) inspirat en els Campus Parties dels
afeccionats a la informàtica, festes multitudinàries en què milers de persones es tanquen
en un lloc ﬁns que solucionen un repte informàtic. A Toronto es va convidar un conjunt de
ciutadans a tancar-se ﬁns a arribar a una solució (innovadora) per als problemes del transport
públic de la ciutat. La Universitat de Harvard va considerar aquesta iniciativa una de les millors
idees de negoci del 2008.

El Campus Transit de Toronto.

(17) http://www.22barcelona.com/content/view/39/501/lang,ca
(18) http://transitcamp.wik.is
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Trobem un altre exemple destacable de col·laboració público-privada a Mont-real, al Quebec,
on l’Administració local ha cedit al Cirque du Soleil, nascut a la ciutat, un espai a prop d’un
dels barris més marginals de la ciutat, concretament una zona d’un antic abocador ja fora
de servei, perquè hi construeixi la ciutat del circ, amb l’objectiu de refermar sòlidament
Mont-real com a capital internacional del circ (19). A canvi, se li demana que procuri centrar la
contractació dels nous empleats, necessaris per al projecte en les persones del barri, en un
intent de contribuir a disminuir-hi la violència i d’estructurar-ne el teixit social.

L’antic abocador de Mont real, amb la seu del Circ du Soleil (a
baix a l’esquerra) i el barri que s’ha de beneﬁciar de la creació
de la ciutat del circ (a l’esquerra, a l’altra banda de l’autopista).

Una altra iniciativa a comentar és la de
l’estat nord-americà d’Utah, consistent en
la creació de la Utah Telecommunication
Open Infrastructure Agency, també coneguda
per les seves sigles d’UTOPIA (20), un
consorci de ciutats de l’estat d‘Utah unides
pel compromís comú de desenvolupar i
desplegar una xarxa de ﬁbra òptica que doni
servei als negocis i les cases particulars de
cadascuna de les comunitats associades. El
projecte va néixer arran de l’evidència que els
operadors de telecomunicacions que cobrien
l‘àrea geogràﬁca d’Utah no oferien un servei
de primer nivell i la conseqüent necessitat
de proveir els residents d’aquestes ciutats

(19) http://www.tohu.ca
(20) http://utopianet.org

d’una infraestructura de telecomunicacions
d’alta qualitat. Es tracta d’una xarxa de
telecomunicacions de qualitat excepcional,
basada al 100% en ﬁbra òptica i oberta
als diversos proveïdors de serveis. El que
s’ha fet és aplicar a les telecomunicacions
un model d’explotació semblant al d’un
aeroport: l’administració en construeix la
infraestructura, però són les companyies
aèries privades les que hi presten el servei.
Aquest no és només, per tant, un exemple
de cooperació entre agents públics (per
la construcció de la xarxa), sinó també un
exemple d’innovació pel que fa al model de
negoci d’explotació d’infraestructures.
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Així doncs, veiem que en situacions
complexes cal proposar solucions també
complexes que impliquin de manera intensa
tots els agents i interessats relacionats.
Tot i que, com s’ha vist en la majoria dels
exemples citats, la presència d’un líder fort,
a vegades privat i a vegades públic, és la
clau perquè un projecte pugui superar els
obstacles que trobarà al seu pas. Phoenix,
Ljubljana i Toronto han tingut governs
locals visionaris capaços d’arriscar i de fer
polítiques a mitjà i a llarg termini, més enllà
dels imperatius electorals. Mont-real ha
comptat amb una empresa de fort caràcter,
com el Cirque du Soleil, Lilla ho ha fet amb
l’empresa Terranova, i Johannesburg amb un
grup de professors compromesos amb els
seus alumnes que no es van resignar davant
les diﬁcultats. En deﬁnitiva, es tracta que el
territori sàpiga mobilitzar de manera adient
tots els actius de què disposa.

En situacions complexes cal proposar solucions
també complexes, que impliquin de manera
intensa tots els agents relacionats
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Font: http://utopianet.org

Al nostre país cal valorar la col·laboració
entre el Govern de la Generalitat i els ens
locals de Catalunya, representats per
Localret, amb la constitució i posada en
marxa de l’ITCat. Aquest Consorci, participat
en un 60% per la Generalitat de Catalunya
i en un 40% per Localret, té com a objectiu
principal desenvolupar el projecte Xarxa
Oberta facilitant el desplegament de les
xarxes de comunicacions electròniques de
nova generació basades en ﬁbra òptica,
que puguin prestar serveis de transport
per a l’Administració Pública i per al
mercat majorista, posant en valor les
infraestructures existents en el territori. El
projecte Xarxa Oberta pretén connectar els
municipis catalans amb una xarxa de ﬁbra
òptica per tal de disposar d’una xarxa urbana
a cada municipi que connecti les seus de
la Generalitat de Catalunya d’acord amb la
ubicació de les seus de l’administració local.
A més, són cada vegada més els municipis
que, bé amb infraestructures “ad hoc” o
aproﬁtant altres infraestructures de serveis
bàsics, s’estan preparant per a l’estesa
de ﬁbra. La capital catalana, Barcelona,
el municipi de Viladecans (amb més de 50
quilòmetres en servei), Igualada (amb 14
quilòmetres) o l’Ajuntament de Callús (el
Bages), que va ser pioner com a municipi
digital, són exemples que a Catalunya hi ha
experiències i iniciatives, sorgides des de
l’empenta local, que pensen en polítiques a
mitjà i llarg termini.
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SITUACIÓ A CATALUNYA
A Catalunya, els plans d’innovació local
han estat els principals instruments per a
fomentar i impulsar els partenariats públicoprivats, com es va posar de manifest en el
taller dedicat al Partnership público-privat.
Però aquests partenariats han estat, i són,
especialment difícils d’articular. Sembla
que costa, en efecte, que els sectors privat
i públic es posin d’acord i treballin amb
ﬂuïdesa. Les raons són complexes, però
probablement rauen en el fet que ambdós
tipus d’organitzacions responen a objectius
principals diferents: per a l’empresa, és la
rendibilitat en un termini de temps concret;
per a l’administració, és la recerca del
consens polític i la rendibilitat social.
Com a exemple destacable, cal esmentar
l’experiència de Projectes Territorials del
Bages (PTB), fruit de la col·laboració dels
sectors públic i privat, i que neix amb la
voluntat explícita de desenvolupar projectes
estratègics que ajudin a dinamitzar el territori
i el desenvolupament de l’activitat econòmica
de la comarca. El Bages patia una greu
problemàtica de pèrdua de talent, a la vegada
que existia una saturació a les comarques
veïnes pel que fa a l’ús del territori per a
activitats empresarials. PTB va aproﬁtar la

conjuntura favorable de l’existència de sòl
a bon preu al seu territori per a comprar-lo
a ﬁ de construir-hi unes infraestructures
de primer nivell, i poder oferir així a les
empreses una promoció de sòl industrial de
qualitat, amb una bona situació i
sense fer requaliﬁcacions, amb la
màxima transparència. En síntesi, van
aconseguir «posar el Bages al mapa».
Ara, uns anys més tard de la seva creació,
són ja tres les actuacions industrials en
marxa.
Malgrat l’experiència del Bages, encara hi ha
governs locals que tendeixen a percebre els
partenariats público-privats com una pèrdua
de control. Per la seva banda, l’empresa
privada implicada pot també no estar
acostumada a treballar tenint en compte
alguna cosa més que els costos, els beneﬁcis
o les relacions amb els clients, i valorar com
la seva activitat repercuteix en el seu entorn
i quines conseqüències pot tenir. Cal valorar,
a més, que les administracions locals tenen
uns condicionants, legals i comptables,
per exemple, que no es mouen sempre en
paràmetres similars als de l’esfera privada.
Cal, doncs, tenir-los en compte i conjuminar
tots els interessos.
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Finalment, i tal com es va manifestar
al taller, cal una comunicació constant
i transparent amb tots els implicats:
ajuntaments, empreses, grups de pressió i
mitjans de comunicació. I cal una deﬁnició
clara del projecte, dels seus objectius i dels
seus reptes, que han de ser ambiciosos però
assolibles. En deﬁnitiva, la clau és gestionar
punts de vista diferents i recordar que no
sempre el camí més curt és la línia recta, per
bé que sense perdre’n mai de vista l’objectiu
ﬁnal.
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Davant de la desconﬁança, l’única solució
són les persones: líders amb carisma i
solidesa, capaços de negociar sense perdre
de vista l’objectiu ﬁnal. Així, de l’experiència
de PTB es poden treure algunes idees útils.
Per exemple, que el lideratge ha de ser
sòlid i professional, amb una alta capacitat
en funcions directives, i que ha de saber
mobilitzar les capacitats de les empreses,
dels emprenedors, de les institucions i de les
persones, amb l’objectiu de fer el seu territori
més atractiu per al talent, per al capital i
per a les organitzacions intel·ligents.D’altra
banda, no es pot oblidar que, sovint, quan
hi ha un nucli de talent, aquest atreu més
talent.
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CONNECTIVITAT: LES TIC
CONNECTIVITAT
ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Quin paper juguen, doncs, les tecnologies de la informació en el desenvolupament econòmic
de les ciutats? En aquest document s’ha parlat molt, ﬁns ara, de gestió, d’interacció, de talent,
d’estratègies de competitivitat... Però, i les TIC? Com s’explicava a l’apartat de competitivitat
urbana, la connectivitat, en el més ampli sentit de la paraula (comunicacions, infraestructures,
mitjans de transport, accés a la informació, etc.), és una condició sine qua non per al
desenvolupament econòmic. Tractem aquestes qüestions amb més detall a continuació.

Infraestructures competitives
Les TIC comencen a ser pràcticament
omnipresents a tots els sectors, i molts
estarien d’acord a dir que haurien de ser
també un article de primera necessitat
per als mateixos ciutadans. Però a les
ciutats intel·ligents les infraestructures
de telecomunicacions, enteses com a
quilòmetres de ﬁbra òptica, nombre
d’ordinadors per habitatge i penetració
d’Internet, no són les úniques dades a
mesurar per calibrar-ne l’impacte en

INNOVATION
DRIVEN ECONOMIES

CONNECTIVITY
SCORE

Estats Units ......................................... 6.97
Suècia .................................................. 6.83
Japó ..................................................... 6.80
Canadà ................................................. 6.50
Finlàndia .............................................. 6.10
Regne Unit ........................................... 6.10
Austràlia............................................... 5.93
Alemanya ............................................. 5.52

l’economia, sinó que resulta, ﬁns i tot,
més rellevant mesurar de quina manera
aquestes infraestructures estan servint al
desenvolupament productiu de la ciutat,
al creixement econòmic. Dit d’una altra
manera, és més important estimular l’ús
intel·ligent de les infraestructures que el
seu desplegament pròpiament dit, tot i que
aquest és òbviament una condició necessària,
inexcusable, perquè puguem parlar d’usos
intel·ligents de la tecnologia.

INNOVATION
DRIVEN ECONOMIES

CONNECTIVITY
SCORE

França ...................................................5.07
Corea.....................................................4.78
Hong Kong ............................................4.46
Itàlia ......................................................3.85
Espanya ................................................3.56
Hongria .................................................3.18
Txèquia ..................................................3.11
Polònia ..................................................2.18

Font: The Connectivity Scorecard (1), London School of Economics i LECG (2008)
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CONNECTIVITY
SCORE

Rússia ................................................ 6.11
Malàisia .............................................. 5.82
Mèxic .................................................. 4.37
Brasil.................................................. 4.28
Sud Àfrica .......................................... 4.11
Xina .................................................... 3.42
Filipines ............................................. 2.38
Índia ................................................... 1.68
Nigèria ............................................... 1.01
Font: The Connectivity Scorecard (21), London School of
Economics i LECG (2008)

Al 2008, es va presentar a Davos l’estudi
The Connectivity Scorecard, elaborat per la
London School of Economics i la consultora
LECG. L’estudi considerava que el país
més ben classiﬁcat entre els d’economia
avançada, en termes de connectivitat,
eren els Estats Units, tot i que només
aconseguia una puntuació de 6,97 dels
10 punts possibles. Un país com Corea
del Sud només arribava al 4,78 en aquest
índex, pel fet que, tot i disposar d’una de
les millors infraestructures del món en
termes de «cable» desplegat, les seves
empreses no en treien tot el partit possible
(per exemple, aplicant-les a fer córrer
programaris soﬁsticats en els sistemes de
producció) i limitaven així el seu impacte en
el desenvolupament econòmic i, en especial,
en la productivitat. Espanya només va
aconseguir un més que millorable 3,56.

(21)

http://www.competitivite.gouv.fr

És a dir, per a treure rendiment de les
infraestructures, cal aplicar-les a la
generació directa de creixement econòmic,
per la qual cosa fan falta, per exemple,
programes de formació que ajudin a
entendre la potència de la utilització eﬁcient
de les eines informàtiques a l’abast. També
és necessari dissenyar millor els serveis
adreçats als nostres ciutadans i als nostres
treballadors, tot fent-los més usables.
En deﬁnitiva, cal fer explícit el potencial
transformador de les TIC, a través de la
comprensió de les seves possibilitats i
de l’aprenentatge d’usos eﬁcients de les
mateixes, tant pel que fa als ciutadans com a
les empreses.

Tecnologia + ciutat = “i-biqüitat”
Les tecnologies digitals aporten components
d’eﬁciència a les ciutats. Permeten donar
més ràpidament serveis a la ciutadania,
gestionar la ciutat «en temps real», millorarhi la gestió de la mobilitat, treure més proﬁt
dels seus recursos tangibles. Al mateix
temps, els avenços en les tecnologies digitals
permeten dotar els ciutadans de xarxes més
capaces, que els facin més competitius. Ja
no es tracta només de facilitar un accés
de qualitat a xarxes de gran amplada de
banda, sinó d’organitzar la informació de
manera que el ciutadà en disposi justament
quan la necessita. El problema ja no és
només, doncs, disposar o no de tecnologies
(infraestructura), sinó saber-les aplicar
en la millora de la qualitat de vida –i de
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l’eﬁciència– dels ciutadans, les persones i
les organitzacions (infoestructura). En aquest
sentit, la transversalitat i la interoperabilitat
dels serveis públics, amb vista a un millor
servei als ciutadans en termes de qualitat
de vida i de generació d’eﬁciència, són
certament claus.
S’estan aplicant diverses tecnologies en
beneﬁci dels ciutadans, per a oferir-los la
informació que necessiten en el moment
que els cal. Anomenem «i-biqüitat» a aquest
enfocament informacional de la tecnologia.
Per exemple, una iniciativa que ja existeix a
algunes ciutats catalanes consisteix a oferir
als ciutadans informació sobre el temps
que manca per a l’arribada d’un metro o
d’un autobús a les estacions o parades
corresponents. Aquesta informació té una
repercussió immediata en el ciutadà: d’una
banda, en redueix l’ansietat de no saber
quant de temps s’hi haurà d’esperar i, de

Un exemple d’i-biqüitat: informació sobre el temps disponible
per a creuar el carrer a peu.

(22) http://www.london.gov.uk/cabwise

l’altra, facilita la presa de decisió per a
gestionar el temps personal i ajuda a millorar
la mobilitat del conjunt de la ciutat.
En una altra línia, cada cop és més habitual
veure com serveis públics, com ara la policia
o el personal de trànsit, disposen de PDA
(agendes digitals) o dispositius similars,
amb geolocalitzadors en temps real, que els
faciliten la feina, així com els permeten rebre
i enviar informació que fa possible una gestió
de la ciutat en temps real.
Un cas també destacable el trobem a
Londres, on l’alcaldia, la policia i els
transports metropolitans han posat en
marxa la iniciativa CABWISE (22), un projecte
transversal que té per objectiu millorar
simultàniament la mobilitat i la seguretat
dels ciutadans. A través dels seus telèfons
mòbils, els ciutadans es posen directament
en contacte amb els taxis que tenen més
a prop, en lloc de fer-ho mitjançant una
central de trucades. És a dir, el ciutadà fa
directament la trucada al taxi més proper,
sense intermediació, un exemple d’i-biqüitat
—informació quan la necessites, on la
necessites— que té un impacte directe en
la comoditat, l’eﬁciència i la seguretat dels
ciutadans.
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MASH-UPS(23): els mash-ups combinen, de manera «transparent» per a l’usuari, dades
de diverses pàgines web (diferents bases de dades) amb l’objectiu de crear un contingut
més útil, ample i, alhora, més intuïtiu. Per exemple, un mash-up pot geolocalitzar en
un mapa tota la informació rellevant per a una presa de decisió o per a la millora de
comprensió d’una realitat. Un cas que ho il·lustra abastament és HousingMaps(24), una
pàgina web disponible a diverses ciutats nord-americanes, que mostra sobre una aplicació
de GoogleMaps l’oferta disponible d’habitatges, en fa més fàcil la localització i augmenta
la «densitat informacional», tot fent ús de les diverses «capes» d’informació disponibles
a GoogleMaps. A Espanya trobem un projecte similar a Geoviviendas(25). Hi ha molts altres
exemples de mash-ups confeccionats a partir de serveis basats en eines desenvolupades
per Google(26).
RFID (Radio Frequency Identiﬁcation)(27) o IDENTIFICADOR DE RADIOFREQÜÈNCIA.
Es tracta d’un sistema d'emmagatzematge i recuperació de dades remot que utilitza

Una pàgina exemple de HousingMaps, corresponent a la ciutat d’Austin (Texas).

(23) http://es.wikipedia.org/wiki/Mashup_(aplicaci%C3%B3n_web_h%C3%ADbrida)
(24) http://www.housingmaps.com
(25) http://www.geoviviendas.com
(26) http://googlemapsmania.blogspot.com/2008/05/spain-google-maps-mashup-roundup-may08.html
(27) http://es.wikipedia.org/wiki/RFID
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Altres aplicacions tecnològiques que podem destacar, en la línia de millorar els serveis als
ciutadans:

dispositius denominats etiquetes per a transmetre la identitat d'un objecte (similar a un
número de sèrie únic, irrepetible) mitjançant ones de radiofreqüència. Ja és força conegut
per al control d’inventaris en grans magatzems, però el seu ús als serveis públics tot just
comença ara. Aplicat, per exemple, a una biblioteca municipal(28), permetria millorar-ne la
gestió i controlar més eﬁcaçment l’entrada i sortida de llibres, tot millorant notablement la
productivitat, així com el servei al ciutadà.

Font: http://www.rﬁd-library.com
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REALITAT AUGMENTADA(29): consisteix en la barreja simultània d’imatges reals amb
imatges generades digitalment. Per exemple, davant d’un ediﬁci històric, hi enfocaríem la
nostra càmera del mòbil i veuríem a la pantalla, sobreposada a la imatge real, una narració
virtual sobre la seva història.
MARCATGE DIGITAL AMB QR-CODES(30) i VOICE-QR-CODES: es tracta de codis de barres
bidimensionals que, en ser vistos des de la càmera d’un mòbil, retornen a l’usuari una
informació, en el primer cas en forma, per exemple, de mapa (tot connectant-lo a una
adreça d’Internet) o, en el segon, d’una explicació de veu generada al mateix mòbil a
través d’un sintetitzador. A la ciutat catalana de Roses s’ha implementat un sistema de
senyalització dels principals punts d’interès cultural mitjançant els codis QR.

Qr-Code
Voice-Qr-code

(28) http://www.rﬁd-library.com
(29) http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada
(30) http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code
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Qualitat de les
telecomunicacions
Als tallers de TICCities es van analitzar amb
detall els usos de les TIC a Catalunya i ens
hem centrar a trobar i analitzar els principals
motius que afecten al desenvolupament i
augment del seu ús. En primer lloc, s’ha
destacat l’estat actual de les infraestructures
en l’àmbit rural, on es percep com un gran
obstacle la manca d’una xarxa de banda
ampla generalitzada. En segon lloc, s’ha
destacat el desconeixement dels possibles
usos de les xarxes, cosa que sovint implica la
seva infrautilització per part de molts actors
socials.
Pel que fa a l’accés a la xarxa, si bé en les
grans àrees urbanes hi ha una major oferta
d’operadors disponibles, hi ha d’altres zones
geogràﬁques de Catalunya en què ni tan sols
hi ha la possibilitat d’accedir a molts dels
serveis de telecomunicacions que hauríem de
considerar ja com a estàndard. La principal
raó és que el desplegament d’aquesta
infraestructura no resulta prou atractiva als
operadors privats des del punt de vista de
l’explotació del negoci.
Hi ha consens sobre la importància del
desplegament de la banda ampla com a
forma d’impulsar la competitivitat en un
determinat territori, de manera similar a com
es fa amb altres tipus d’infraestructura, com
ara una carretera; per tant, la disponibilitat
d’accés a la xarxa es consideraria una
infraestructura bàsica que no hauria de

(31) http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
(32) http://www.freespaceoptics.org

dependre de la decisió (en clau de beneﬁci
econòmic) d’una empresa privada i, en
conseqüència, seria lògic que l’administració
pública hi actués, ja sigui aproﬁtant la
construcció d’altres obres públiques per a
construir la canalització per la qual pot anar
la ﬁbra, o a través de solucions alternatives,
com ara el Wi-Fi o d’altres (WiMAX (31), FSO(32),
etc.).

Les TIC als ajuntaments
Segons dades de l’enquesta sobre l’adopció
de les TIC a l’Administració local del 2008,
realitzada per Localret i la Secretària de
Telecomunicacions i Societat de la Informació
(STSI) de la Generalitat de Catalunya i la
Fundació Observatori per a la Societat
de la Informació (FOBSIC), el 82 % dels
ajuntaments de Catalunya ja disposa de
connexió de banda ampla, el 20 % dels
ajuntaments disposen d’intranet, i el 32 %
d’aquests ja la utilitza per a la gestió interna
avançada en el consistori. Actualment, un
29 % dels ajuntaments catalans ofereix
serveis interactius a nivell 3 o 4 (comunicació
bidireccional entre ciutadà/empresa i
ajuntament) i el 77 % dels ajuntaments
ja publica a Internet documentació de
contractacions públiques.
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SERVEIS EN LÍNIA ALS AJUNTAMENTS DE CATALUNYA
% població que disposa de serveis interactius (N3 i/o N4)

48%

Participació ciutadana
Matriculació a cursos,
escoles bressol, etc.

45%

55%

36%

Canvi d’adreça
Certiﬁcats d’empadronament

64%
51%

49%
32%

Relació amb biblioteques
Atestats i denúncies

52%

68%
94%

6%

Llicència d’obres

33%

67%

Recerca de treball

31%

69%
52%

Pagament d’impostos
10%

20%

30%

48%
40%

50%

Població que hi té accés

60%

70%

80%

90% 100%

Població que no hi té accés
Font: FOBSIC i Localret
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L’altra gran qüestió lligada al poc ús de tecnologies per part de la ciutadania i les empreses
és l’escassa utilització que es fa dels serveis en línia de l’administració ja disponibles. Les
estadístiques revelen que es fan pocs tràmits en línia a l’administració local. Segons dades
de Red.es, més del 31,6% dels usuaris espanyols que han contactat alguna vegada amb l’eAdministració ho ha fet per a pagar impostos, i un 29,2% per a demanar-ne documentació. Els
percentatges disminueixen molt considerablement per a la resta de tràmits possibles.

% de persones que han contactat alguna vegada amb l’e-Administració
Informe panel llars. XIX onada (gener-març 2008)
Font: Red.es

31,6%
29,2%

12,5%
9,2%
5,1%
3,5%

Pagament
impostos

Petició
documents

Presentació
sol·licituds

Presentació
de denúncies

Serveis
Finestreta
Única

Altres

Segons un estudi realitzat recentment per la Fundación Telefónica en l'àmbit de
l'administració local, els serveis on line que més s’utilitzen són els d’«atenció al ciutadà»,
amb un 92%; seguit dels «serveis d'informació», amb un 65%, i dels «serveis de notiﬁcació»,
amb el 38%. En les últimes posicions es troben les categories de «participació ciutadana» i de
«carpeta del ciutadà», amb el 5,4 i el 2,7%, respectivament.
En l’àmbit empresarial, i segons l’estudi de l’INE Encuesta de uso de TIC y comercio
electrónico en las empresas, els indicadors de les empreses catalanes se situen per sobre de
la mitjana de la UE-15 pel que fa a aspectes infraestructurals (possessió d'ordinadors, accés a
Internet o connexió de banda ampla), però s'inverteix la situació i resta per sota de la mitjana
europea en els aspectes d'ús avançat de les TIC (disponibilitat d'intranet o extranet, teletreball,
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monitoratge del mercat, obtenció de productes digitals i relació amb l'administració pública).
Aquesta tendència general presenta un cert aspecte de bretxa digital relacionada amb la
dimensió de l'empresa. El parc empresarial català es caracteritza per l'elevada presència
d'empreses de menys de 10 treballadors (microempreses) i, encara que gairebé la totalitat de
les empreses catalanes de 10 o més treballadors tenen ordinador (98,6%), connexió a Internet
(96,4%) i correu electrònic (95,3%), els mateixos indicadors per a les empreses catalanes de
menys treballadors no són tan positius. Més de la meitat de les microempreses catalanes
té ordinador (61,4%), però menys de la meitat té connexió a Internet (47,3%), i menys encara
tenen correu electrònic (44,9%).
Es poden apuntar diversos motius per aquesta realitat, per exemple el desconeixement de
les eines o el fet que s’ofereixen pocs tràmits o que no són aquells que més necessiten els
ciutadans. Tanmateix, si fem referència als estudis més recents, podríem dir que:

Els ciutadans sí que fan ús dels serveis
relacionats amb ajuts, subvencions i
processos de matriculació escolar o de
caràcter tributari. És a dir, aquells que són
útils o tenen «premi» (Hisenda premia els
usuaris en línia amb declaracions amb dret
a devolució de l’import de la declaració
sobre la renda de les persones físiques
escurçant els terminis de transferència).

Les micropimes del territori estan en
una situació de diﬁcultat per accedir a les
TIC, ja que tenen pocs recursos econòmics i
humans, i poca cultura de treballar en xarxa
entre elles i amb l’administració local.

ENQUESTA D’ÚS DE TIC I COMERÇ ELECTRÒNIC A LES EMPRESES
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No és necessari per al
desenvolupament de la nostra activitat

61,4%

No ens aporten suﬁcients beneﬁcis

12,8%

Massa costós

8,8%

Els empleats perdrien massa temps

8,6%

Estem gestionant l’accés, però encara
no està disponible

8,3%

Ens connectem per altres vies

5,2%

Les connexions no són segures ni
tenen suﬁcient qualitat

5,2%

No tenim personal capacitat

2,1%
Sense PC 8,9%
Amb PC / sense Internet 3,4%

Amb PC / amb Internet 88%

% d’empreses
El personal no està capacitat

30,7%

Les connexions no són segures ni
tenen suﬁcient qualitat

26%

Els empleats perdrien massa temps

21,3%

Massa costós

20,2%

No ens aporten suﬁcients beneﬁcis

Ns / Nc

19,3%
7,9%

Font: AETIC/everis, 2008
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% d’empreses que accedeixen a Internet
58,1%
54,4%

52,7%
49,5%

50,7%
47,2%
44,2%

47,1%

45,8%
43,3%

47,2%

Font: AETIC/everis, 2008

56,4%

56,3%

55,4%

56,2%

50,2%

51,1%

44,6%

46%

43,8%
41,5%

40,3%
32,9%
34,3%

3,2%

39,8%

36,4%

29,6%

6,4%

45%

21,5%

21,7%

4,4%

3,5%

3,8%

2,2%

Buscar información
Gestiones o trámites ante las Administraciones Públicas
Comunicarse con clientes y/o proveedores
Comunicarse con asociaciones y/o colectivos del sector

29%

26,6%

27,5%

17,8%

17,8%

17,5%

6,9%

6,7%

6,1%

1,9%

2,1%

1,3%

Realizar operaciones bancarias, como pagar salarios, cobrar
o pagar facturas
Seleccionar personal
Publicidad por internet
Uso comercio electrónico
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ

En aquesta anàlisi sobre la utilització òptima
de les infraestructures i la seva contribució
real al creixement econòmic, on es troba
l’administració i l’anomenat e-Government?
En general, podem sintetitzar la situació
dient que hi ha molt d’i-Government; és a dir,
que l’administració dóna molta informació
de forma digital, però que encara s’han de
fomentar molt més les infraestructures per
a l’exercici real del govern, o sigui, de l’eGovernment.
Pel que fa a la relació amb la ciutadania,
segons les dades de l’i2010 e-Government
Action Plan a Europa, en general tots els
països avancen en sintonia, acomplint les
fases marcades pel pla europeu. S’observa
un alt volum de tràmits en línia relacionats
amb la recaptació i amb serveis adreçats a
les empreses, nivell que baixa en els serveis
relacionats amb la ciutadania.

Segons un estudi fet per Deloitte al 2007(33),
les bones pràctiques són poques i encara
resta molt de camí a fer. A Europa destaquen
els països nòrdics, que estan avançant molt
cap a models d’administració proactiva i
personalitzada. Suècia és qui més hi inverteix
i qui assoleix més eﬁcàcia, tot i que Noruega
i Holanda aconsegueixen una eﬁciència
similar, però invertint menys.
Els països europeus de la Mediterrània
continuen invertint menys que els veïns del
nord, i n’obtenim una eﬁciència molt més
baixa. El Regne Unit és un cas singular;
malgrat les importants inversions de diners
en serveis públics on line, que arriben ﬁns
a l’1,2% del PIB, obté una eﬁcàcia dubtosa,
que es concreta en només un 25% d’ús per
part de la població. En canvi, Suècia, amb una
despesa similar, aconsegueix més d’un 50%
d’ús.

THE VARIABLE PRICE OF SUCCESS Online public services, 2005
Font: Deloitte Research, 2007

Spending as % of GDP

1,4
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(33) http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_publicsector_igov060507.pdf
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_ps_onesizeﬁtsfew_040908(1).pdf
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Assenyalarem com a cas de bona pràctica la ciutat de Washington. D’una banda, utilitza
extensivament programes de Google «públics» (com ara GMail), ha canviat la ràdio de la
policia per iPhones carregats amb l’aplicació Google Earth, i al web municipal es pot consultar
el ritme d’acompliment dels compromisos del govern de la ciutat (hi són marcats amb una
bandera vermella, que no canvia a verd ﬁns que no s’han implementat amb èxit), mesures
totes encaminades a aconseguir la major efectivitat al menor cost, tot i apropant el control de
la tasca de govern als ciutadans.
Hi ha d’altres iniciatives público-privades orientades a la millora de l’e-Government que tenen
en comú el fet d’estar pensades posant-hi al centre el ciutadà:
Moving.com(34), als EUA, una aplicació pensada per a facilitar les mudances dels ciutadans
per tot el país
Oyster(35), al Regne Unit, una targeta de transport públic a Londres, que també pot estar
integrada en la targeta de crèdit de Barclays, la qual cosa implica que el ciutadà s’estalvia
haver de dur una targeta addicional
SingPass(36), sistema emprat pels ciutadans de Singapur per a interactuar amb la
seva administració (pagar impostos, peatges, etc.), que també es pot utilitzar per a fer
pagaments a determinats comerços de la ciutat-estat.

(34) http://www.moving.com
(35) https://oyster.tﬂ.gov.uk
(36) http://www.singpass.gov.sg
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L’administració no té competidors a
l’hora de donar els seus serveis i, com
a conseqüència d’això, la pressió per a
millorar-los és diferent a les empreses
privades que lluiten per un mercat. Si
Amazon té una errada en el seu procés
de compra on line, això repercuteix
directament en una pèrdua de vendes i
de clients. Però si el servei de pagament
d’impostos d’una administració no
funciona, com va ocórrer al Regne Unit
amb la declaració de la renda del 2007, els
ciutadans no poden canviar d’administració.
La pressió a les administracions es valora
mitjançant el sistema electoral, a mitjà o
llarg termini, tot i que, cada vegada més,
s’hauran d’assumir responsabilitats més
directes.
Hi ha una tendència a reinventar
la roda i a embrancar-se en
desenvolupaments d’aplicacions que ja
han estat desenvolupades per d’altres
administracions o que es poden trobar en
programari lliure. Hi ha una molt baixa
observació i documentació de bones
pràctiques. En aquest sentit, des de Localret
s’ha impulsat un repositori de coneixements

sobre l’aplicació d’innovacions als
governs locals —el Banc d’Innovació
Local (BIL)— que ha estat concebut per a
l’intercanvi d’experiències i recursos entre
els responsables i tècnics dels diversos
governs locals catalans.
Una altra de les errades més comunes pot
ser que no es planiﬁca pensant directament
en el ciutadà, sinó que també es valoren
d’altres condicionants. Trobem un exemple
il·lustratiu al Regne Unit, on es va fer una
web força útil sobre l'obesitat infantil que
designava el problema (de manera potser
més «políticament correcta») en termes de
«pes adequat», quan qualsevol mare que en
volgués informació, via Google, hi teclejaria
directament «obesitat infantil». Les ràtios
d’ús de la pàgina van ser ínﬁms, ja que
ningú no la trobava.
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SITUACIÓ A CATALUNYA
A Espanya, la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, estipula que a partir de l’1 de gener
de 2010 la ciutadania té el dret de comunicarse amb les administracions públiques per
mitjans electrònics. En tot cas, cal assenyalar
que, d’acord amb la disposició ﬁnal 3a de
la Llei, aquest termini queda modulat per
a aquells ens locals que no disposin de
prou recursos pressupostaris per donar
compliment a la norma. En opinió dels
experts participants als tallers de TICCities,
aquest objectiu serà molt difícil d’acomplir.
La utilització de les TIC en els sistemes de
gestió integral de l’administració pública ha
ajudat en la millora de dos sectors clau:
La gestió dels recursos humans interns,
gràcies a intranets que faciliten el contacte
i, sobretot, el desenvolupament de carreres
professionals que potencien l’esperit de
servei.
La gestió econòmica i pressupostària, amb
la implantació, en especial, de sistemes de
planiﬁcació de la producció.

Tanmateix, es continua fent majoritàriament
i-Government (donar informació), tot i que
s’intenta aprofundir en l'e-Government, és
a dir, en aplicacions que permetin gestionar
integralment en línia una sèrie de serveis, o
ﬁns i tot transformar la manera d’administrar
un territori. No es tracta d’e-inventar,
sinó de re-inventar, ja que digitalitzar
una administració obsoleta no produeix
necessàriament una administració moderna.
L’administració s’ha d’encaminar cap a un
model personalitzat d’atenció al ciutadà,
seguint l’exemple dels països nòrdics, ser
més proactiva i esbrinar què necessita
realment el ciutadà. En aquest camp
cal avançar molt, perquè les relacions
amb el ciutadà i la participació ciutadana
constitueixen precisament una de les àrees
més deﬁcitàries de l’administració pública.
Una estratègia útil dins de l’administració
seria, probablement, implementar eines
pròpies de la Web 2.0. Com a conseqüència
d’aquest canvi, el funcionari Web 2.0 hauria
de tenir un nou ventall d’habilitats, com ara
ser més proactiu, ser un bon comunicador o
ser un solucionador de problemes.
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En conseqüència, les relacions amb el ciutadà, i especíﬁcament la participació ciutadana,
continuen sent una àrea deﬁcitària. De vegades es pot tenir la sensació que es vol fer
e-Government sense analitzar correctament què és el que necessiten els ciutadans. Cal
millorar els mecanismes per a conèixer prou el nivell de satisfacció dels ciutadans vers
l’administració i es córrer el risc de no saber exactament que necessita de debò el ciutadà.

Recomanacions
| Posicionament
estratègic de ciutats: reinventar-se
1.
Anàlisi | i-government
vs e-government

En aquest camp, resulta inspiradora l’experiència holandesa en què joves —nadius digitals—
ensenyen a usar les tecnologies als adults, als immigrants o a d’altres col·lectius amb
diﬁcultats d’accés a les TIC, o d’altres exemples, al Regne Unit, que promouen la participació
activa ciutadana en la millora dels serveis públics, com ara Fix My Street (ﬁxmystreet.com),
en què el ciutadà avisa del mal estat dels carrers (una experiència que ja té versió espanyola a
www.arreglamicalle.org).
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TRANSVERSALITAT
TRANSVERSALITAT
ESTAT DE LA QÜESTIÓ

El context actual de la promoció econòmica local requereix no només un canvi de
l’administració local cap a l’exterior (posicionament estratègic respecte de les altres ciutats
i noves maneres de relació i cooperació amb l’àmbit econòmic privat), sinó també envers
ella mateixa. És palesa la necessitat que tots els sistemes de l’administració es relacionin
entre ells per tal de poder donar resposta eﬁcaç als problemes dels ciutadans i del territori,
problemes que són complexos i que, per tant, sovint no es poden resoldre des d’una sola
aproximació.

Cal tenir present que determinades polítiques
haurien de ser transversals, implicant
les diferent regidories, departaments o
ministeris afectats. Seria, per exemple, el cas
de les polítiques adreçades a la joventut, que
s’haurien de coordinar entre diferents àrees
com ara joventut, habitatge, treball, etc.

En aquest sentit, una bona pràctica
remarcable és Bolsa Família, impulsada
pel Govern del Brasil, de Luiz Inácio Lula da
Silva. Es tracta d’una targeta bancària de
dèbit que només pot gestionar la mare de
família i que l’Estat carrega mensualment
amb un ajut econòmic a condició que els
infants hagin assistit regularment a l’escola,
a les revisions mèdiques, etc. Perquè
aquesta iniciativa funcioni degudament,
és imprescindible que el banc, l’escola i el
Govern (el Ministeri de Desenvolupament
Social i Combat a la Fam) estiguin
interconnectats.

Font: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia.
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La transversalitat és una manera de resoldre
els nous problemes que ens planteja la
societat actual, problemes complexos que
requereixen la participació coordinada
de l’administració des de diversos ﬂancs
alhora, per arribar a noves i millors
solucions. Transversalitat voldria dir, doncs,
intraorganitzar (organitzar dins d’una
organització), gestionar els conﬂictes interns
per treballar en favor de la transparència, fet
que sens dubte permet relacionar-se millor
amb l’exterior.

Hauria de ser la promoció econòmica objecte
d’un plantejament transversal? A la llum
de tot el que hem vist i analitzat sobre les
«ciutats intel·ligents», podríem dir que sí.
Només des d’una aproximació multiorgànica
serà possible pensar de manera estratègica
el model econòmic d’una ciutat moderna.
Des d’aquesta perspectiva, precisament,
es fa palesa la necessitat de comptar amb
les TIC com a instrument per connectar i
interrelacionar diferents capes d’informació
disponibles que facilitaran una millor
comprensió de realitats complexes, de cara
a la cerca de solucions per a la promoció
econòmica urbana.

% de Comunitats Autònomes

INTEROPERABILITAT CCAA
93%
87%
82%

82%
70%

82%

76%

41%
76%

50%

23%
13%

Amb altres
departaments

Amb altres
administracions

Emissió-Recepció de certiﬁcats

Amb altres
departaments

Amb altres
administracions

Contractació pública

Amb altres
departaments

Amb altres
administracions

“Finestreta” única
Font: CAE, 2007

Recomanacions
| Posicionament estratègic de ciutats: reinventar-se
1.
Anàlisi | Transversalitat

Transversalitat en la promoció i el desenvolupament
econòmics

Per a d’altres tipus de polítiques i qüestions que no tenen a veure amb problemes
complexos, potser no cal desenvolupar un treball transversal. Probablement, n’hi ha prou
amb un bon treball de cooperació i coordinació horitzontal entre àrees i/o departaments.
Per tant, es pot dir que la transversalitat és excepcional i que l’organització ha de
consensuar quines condicions són necessàries per a considerar que un projecte és
realment transversal.
Entre els diversos models organitzatius de l’administració pública, en el Taller TICCities
de Transversalitat es va remarcar que allò que facilita més el treball transversal
entre diverses àrees és el model organitzatiu horitzontal, que inclou diverses formes
de coordinació no jeràrquica (o de jerarquia debilitada) utilitzades per al disseny i la
implementació de polítiques públiques, com també per a la gestió i la provisió de serveis
públics. Però, per a implementar aquest model, s’ha de tenir molt clar quin és l’estat
actual de l'organització i els canvis que implica, que bàsicament són de tres tipus:
Canvis organitzatius
Canvis en el mapa d’actors
Canvis en la demanda social, que impliquen programes d’aprenentatge social i noves
lògiques de treball.
El model d’articulació horitzontal en una organització destaca pels avantatges següents:
La facilitat d’accés a la informació lateral, rellevant per a l’organització
La garantia d’estàndards de qualitat
La presa de decisions descentralitzada, amb regularitat, cohesió i consistència
tècnica eﬁcient
La integració d’interdependències transversals en les polítiques i serveis públics, pel
que fa al producte, al territori i al client.
Però la clau en la gestió de la transversalitat rau en el seu lideratge, que ha de tenir unes
característiques ben especíﬁques, com es va posar de manifest en el taller:
Un lideratge polític, no orgànic: inﬂuir, però no manar ni executar, ja que no es pot
fer de pont entre interessos diversos si el mateix líder ha de defensar uns interessos
propis que entren en conﬂicte amb la resta d’àmbits implicats
Una gestió indirecta de recursos
Una actuació recolzada en una estructura de treball petita i àgil
Una determinació de la gestió relacional, la producció tècnica i la política experta,
l’avaluació i la comunicació, com a tasques principals.
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Un dels casos millor documentats a l’Estat espanyol en transversalitat és l’engegat a
l’Ajuntament de Vitòria(37), on es va apostar pel model transversal com a millor manera
d’optimitzar-ne l’organització municipal i donar resposta als nous problemes de la societat,
que no tenen res a veure amb els de fa 20 o 25 anys.
Per tal de dur-lo a terme, es va dotar d’una eina informàtica adequada per a la gestió de
la participació i de la generació d'idees, condició imprescindible per a qualsevol projecte
participatiu. En total van ser convidats a participar 170 treballadors de l’ajuntament, dels quals
es van registrar en la plataforma on line 126 i, d’aquests, més del 80% van ser actius. S’hi va
generar un total de 122 idees per a la millora de l’organització municipal.

La deﬁnició-interpretació del concepte de
transversalitat és sovint controvertida. És,
doncs, el primer escull que s’ha de superar
dins d’una organització, així com posar-se
d’acord sobre els seus àmbits d’aplicació
a ﬁ de poder baixar a un segon nivell, el de
consensuar propostes de millora viables.
Confondre les coordinacions horitzontals
amb les polítiques de transversalitat, i caure,
en conseqüència, en l’obsessió de voler
solucionar tots els problemes de gestió de
polítiques públiques amb la transversalitat
és un gran error, ja que només algunes
polítiques ho requereixen.

Arran de l’aplicació de la transversalitat a
Vitòria, l’equip que va liderar el projecte va
concloure que per poder portar a terme un
procés de transversalitat, les sis condicions
imprescindibles són:
Concepció integral dels ciutadans
Direcció política estratègica
Participació i transparència
Coordinació horitzontal
Treball en equip i interdisciplinarietat
Deﬁnició de recursos i estructures

(37) http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/4187.pdf

Recomanacions
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El cas de l’Ajuntament de Vitòria

SEGONA PRIMERA
PART: RECOMANACIONS
PART: ANÀLISI

60
SITUACIÓ A CATALUNYA
En aquest cas, Catalunya segueix la tendència
general, ja que l’arribada de la transversalitat
a la gestió interna i al desenvolupament
econòmic local no deixa de ser relativament
nova. Es constaten actuacions per a
la implantació de la transversalitat en
programes per a la integració de la població
immigrant, o en àrees relacionades amb
l’atenció a les persones grans i als joves,
o amb la ciutadania en general, com
ara la reestructuració de l’Àrea d’Acció
Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat o l’Àrea de Serveis a la Persona i
Sostenibilitat a l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet, entre d’altres. Podríem dir
que, tot i valorar-se com a «desitjable», la
consideració de la promoció econòmica com
a política transversal encara és lluny.

2. RECOMANACIONS

63

DE CIUTATS: REINVENTAR-SE

Les ciutats s’han de posicionar
estratègicament a partir dels seus actius
per a poder competir en un món globalitzat.
❚ Com ja passa a les empreses privades,
les ciutats s’han de posicionar i, per a fer-ho,
el primer pas és una identiﬁcació dels seus
actius, que són de tota mena: geogràﬁcs,
culturals, socials, professionals, industrials,
de talent i esperit emprenedor, etc.
❚ Aquesta identiﬁcació dels actius de
cada ciutat ha de ser fruit d’una anàlisi
interna i externa exhaustiva, focalitzada en
els seus punts forts i els seus punts febles,
aplicant-hi tècniques com ara el DAFO.
Cal buscar posicionaments a partir
d’estratègies pròpies i innovadores
❚ Per a obtenir bons resultats cal
generar processos d’innovació estratègica
anticipant-se al màxim als problemes futurs,
sense caure en mimetismes sistemàtics i
sense utilitzar la innovació com una qüestió
retòrica, sinó com una realitat.
Cal estudiar constantment la
«competència». En un món global no es
tracta de seguir què fa la ciutat del costat,
sinó què fa aquella que ha optat per un
posicionament estratègic similar al nostre,
tot i la seva distància «aparent». Es tracta
de saber «en quina lliga juguem» i ser-ne
conscients a l’hora de dissenyar l’estratègia
de promoció econòmica.

Cal sostenir les polítiques en el temps:
❚ Basades en les grans macrotendències
del mercat
❚ Adaptades als públics de referència de
l’espai urbà.
❚ Dissenyades amb projectes com més
concrets millor i pensats a llarg termini.
Cal passar dels estudis als projectes
transformadors, tot prioritzant la inversió.
Projectes de futur amb talent, innovació, risc
i esforç, en funció del posicionament de ciutat
i dels objectius estratègics.
Per assolir això és imprescindible
diferenciar entre rols polítics i rols tècnics,
i tenir una governança política que ho
permeti.

2. Recomanacions

POSICIONAMENT ESTRATÈGIC
POSICIONAMENT
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COMPETITIVITAT
COMPETITIVITAT
URBANA

❚ Tots els col·lectius són cabdals per a
la competitivitat, ja que una ciutat intel·ligent
s’entén com un ecosistema equilibrat.

Cal experimentar amb sistemes oberts
de coneixement, per fomentar una cultura
de la innovació entre les pimes. És a dir,
“coopetir”: cooperar per competir.
❚ Cooperar, passar del sector tradicional
al clúster i trobar punts en comú entre
activitats aparentment diverses, aportant-hi
d’aquesta manera un valor afegit
❚ Competir, gràcies a tenir una certa
massa crítica que ens permeti actuar i ser
ambiciosos en un mercat global.

L’administració ha d’invertir de manera
contundent i continuada en els diversos
nivells d’educació, a través de plans de
transformació de la docència, per acomplir
millor la tasca de l’escola pública: preparar
els nous ciutadans per al món en què han de
viure, no per al dels seus pares.

Caldria fomentar a l’administració una
cultura de la innovació i de la cooperació
entre els seus diferents nivells i amb les
empreses privades per escometre projectes
complexos a favor de la ciutadania.

La promoció econòmica local hauria
d’invertir en la captació de talent i de
projectes i empreses basades en talent
com a estratègia de generació de llocs de
treball.

Seria recomanable aplicar criteris de
gestió del sector privat dins l’administració:
treball per objectius, etc.

L’administració ha d’invertir en la
transformació del coneixement en PIB:
Catalunya és capdavantera a l’Estat pel que
fa a la redacció de tesis i tesines, però no al
desenvolupament de patents.

És necessari actuar tenint en compte la
competitivitat i la bretxa digital:
❚ Polítiques conjuntes per a l’estimulació
de l’ús de les TIC i l’esperit innovador.
L’administració ha d’esperonar l’ús de les
TIC en tots els sectors de la ciutadania i del
nivell productiu per a reduir la bretxa digital,
però cal complementar aquestes accions
amb polítiques i programes per a la promoció
de la innovació, ja que tots dos temes estan
íntimament lligats. Quan es promou la
innovació, s’està estimulant fortament la
incorporació de les TIC de manera estratègica

XARXES: SINERGIA ENTRE
XARXES
ELS AGENTS I LIDERATGE

Cal centrar-se en els agents locals
d’innovació i no en les organitzacions
la capitalització del canvi. Són les
persones i no pas les organitzacions
les qui transformen les persones i els
territoris. Un lideratge carismàtic amb
arrelament al territori i preocupació
real pel seu desenvolupament i
compromís personal amb la innovació
és la pedra de toc de qualsevol
iniciativa d’aquest caire. Tot i que, el
lideratge sí que pot ser compartit entre
diverses persones i organitzacions,
públiques i privades.
Cal evolucionar del sector cap al
clúster: una evolució de la promoció
econòmica local —que tradicionalment
s’ha centrat en les polítiques
«d’aspersió»— cap a una política «de
gota a gota» que possibiliti inversions
compromeses i sostingudes a favor de
l’economia soﬁsticada, que faciliti nous
enfocaments econòmics, com ara els
clústers, i operacions de capital de risc
i demanda soﬁsticada.

Cal evolucionar del consultor
a l’entrenador (coach). Tenim
identiﬁcats els què (el diagnòstic), però
no els com: es necessita una ﬁgura
d’entrenador per a portar a terme les
implementacions que pertoquin.
Cal combinar la fermesa en els
objectius amb una gran ﬂexibilitat en
el full de ruta establert, que prioritzi
integrar al màxim possible tot el teixit
econòmic i social local.
Cal una política de comunicació i
transparència plena en la relació amb
tots els implicats, incloent-hi els grups
de pressió, per fomentar una conﬁança
mútua basada en la legitimitat.
Són necessaris projectes
amb uns objectius ben deﬁnits,
clars i realitzables, que aproﬁtin
els avantatges competitius del
territori, amb especial atenció al
desenvolupament econòmic i social al
territori:
❚ Tenir el ROI (Return on
Investment) i la viabilitat econòmica
ben deﬁnida
❚ Ser gestionats amb criteris
d’eﬁciència
❚ Orientar-se a la recerca de
factors sumatoris i de la cultura del
win-win.
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CONNECTIVITAT:
COMPETITIVITAT
LES TIC

Les infraestructures de
telecomunicacions i les tecnologies de
la informació de qualitat són el punt de
partida per a una promoció econòmica
local competitiva i resulta prioritari buscar
estratègies i models d’organització que
assegurin la connectivitat de totes les
poblacions catalanes.

Cal difondre que gestionar amb les TIC vol
dir aprendre a gestionar transversalment,
amb l’objectiu d’assolir la ubiqüitat amb
eﬁcàcia i eﬁciència, aplicant-hi, si cal, el
modus operandi del sector privat (lideratge,
treball per objectius, etc.). Un exemple
d’èxit a destacar són els serveis de banca
electrònica.

És important monitorar i, si és possible,
experimentar solucions tecnològiques que
millorin la competitivitat dels ciutadans i del
territori.

Cal fer especial èmfasi en la reducció de
la bretxa digital, tant entre els treballadors
públics que podrien actuar com a fre per la
implementació de les TIC a l’administració,
com entre els ciutadans o les micropimes
amb menys recursos al seu abast, com s’ha
comentat amb anterioritat.

Aproﬁtar i gestionar correctament tots
els recursos econòmics i ajuts que ofereixen
les administracions, com la UE (FEDER),
l’administració de l’Estat (Plan Avanza,
eModel), la Generalitat de Catalunya, les
diputacions o l’AOC.
Per evitar que determinats municipis
se sentin presoners de les solucions
tecnològiques proveïdes per algunes
empreses tecnològiques, s’hauria de
fomentar el diàleg i l’actuació transparent
entre el sector públic i el privat, dos dels
agents bàsics en els processos de gestió de
les TIC a l’administració pública.
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E-GOVERNMENT

Els principals reptes de l’administració pública en l’àmbit de les TIC són:
Donar exemple a la resta de la societat, cosa que porta a una necessitat evident de
col·laboració entre les administracions que permeti que cadascuna aporti la seva expertesa en
temes concrets, evitant «inventar la roda mil vegades».
Donar prou importància als canvis interns necessaris i utilitzar les TIC per a assolir una
veritable transversalitat administrativa interna.
Crear espais físics que siguin àmbits facilitadors de l'ús de les TIC per part de la
ciutadania.
En relació amb el nivell dels serveis on line oferts als ciutadans, s’ha de potenciar la
participació ciutadana i fer una reﬂexió seriosa sobre què vol i què necessita realment el
ciutadà i trobar la manera d’engrescar-lo perquè utilitzi aquesta mena de serveis. Pensar en i
amb el ciutadà, en allò que li és útil:
❚ Escoltar la ciutadania. Ser proactiu i escoltar el que diu la gent al carrer i a Internet per
saber què pensa de l’administració, detectar els problemes i arribar a possibles solucions
❚ Realitzar innovació conjunta ciutadà-administració. Aproﬁtar, doncs, els coneixements
i l’entusiasme participatiu que tenen alguns ciutadans per trobar dissenys que els siguin
útils, com ha fet, per exemple, el Servei de Salut de la Gran Bretanya, l’NHS . Altres vies
de col·laboració ciutadà-administració són la coedició de continguts, que els mateixos
usuaris poden crear, etiquetar, prioritzar i difondre, com també la coproducció de serveis
o la promoció de serveis P2P, que permeten als usuaris col·laborar entre ells sense que
l’administració faci de mitjancera.
❚ Facilitar al màxim els tràmits al ciutadà. Preguntar-se quines són les seves necessitats
i quin grau de coneixement té de la tecnologia, i posar-hi les eines necessàries per a reduir
la bretxa digital. Amb l’objectiu posat en la ﬁnestra única per a vehicular la relació amb el
ciutadà, l’administració ha de ser proactiva i transparent i, al seu torn, la ciutadania ha de ser
cívica i participativa.

2. Recomanacions

I-GOVERNMENT vs.
I-GOVERNMENT
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TRANSVERSALITAT
TRANSVERSALITAT
Introduir la promoció econòmica com a
factor transversal, i no només en polítiques
socials o culturals.
Cal entendre que la transversalitat no
és la panacea per a tots els problemes.
El treball transversal és útil per resoldre
algunes polítiques públiques (polítiques
de gènere, de sostenibilitat, d’integració
o de promoció econòmica, per exemple).
Per a d’altres, n’hi ha prou amb un treball
coordinat i horitzontal entre departaments.
Per fer un procés d’aquest tipus és més
important el com que el perquè, ja que
el perquè sembla que és clar: resoldre
nous problemes i demandes socials que
requereixen noves solucions.

És molt important tenir un coneixement
exhaustiu del context en què està immersa
l’organització per tal de contextualitzar el
procés de transversalitat en funció de les
seves característiques. No és igual un context
amb experiència prèvia de treball en xarxa i
de cooperació entre àrees municipals que un
de vertical i jeràrquic. L’èxit o el fracàs d’un
procés de transversalitat rau en la integració
en el projecte de les persones concretes
—amb procedències, formacions i categories
laborals diverses— i en la correcta gestió
dels conﬂictes que se’n derivin, raó per la
qual es recomana:
❚ Una deﬁnició consensuada del
concepte de transversalitat a l’hora de
determinar quins problemes i projectes
han de considerar-se des d’una perspectiva
transversal
❚ Establir un procediment d’execució
❚ Determinar quines eines calen per
a la seva posada en marxa, tot atorgant
sempre una importància vital a les TIC
❚ Trobar un equilibri entre el cost de
les accions i el seu beneﬁci, entre tots els
agents implicats.
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Per al bon funcionament d’un procés
transversal és convenient:
❚ Potenciar la política relacional, la
interdisciplinarietat, el treball en xarxa i el
treball en equip
❚ Reforçar la coherència corporativa
❚ Actuar a través de línies sectorials
❚ Delimitar les competències

Cal superar dues grans mancances que
podrien revertir directament en l’èxit o el
fracàs d’un procés de transversalitat:
❚ La manca d’un lideratge sòlid, de
consens i amb una formació qualiﬁcada. El
lideratge d’un procés de transversalitat ha
de tenir dos trets diferencials: una posició
política gairebé «diplomàtica» —sense poder
executiu— i una gran habilitat en la gestió
relacional i la comunicació
❚ La manca de creativitat, element bàsic
per a trobar solucions.

❚ Simpliﬁcar els processos
administratius
❚ Crear sistemes de recompensa
transparents, que fomentin i premiïn la
innovació i la vocació de servei
❚ Establir una correcta gestió dels
conﬂictes, sorgits en gran mesura arran de
les resistències d’algunes persones enfront
de projectes que impliquen un gran canvi en
la cultura del treball establerta
❚ Cultivar una vocació de servei.
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ESQUEMA DE RECOMANACIONS
ESQUEMA
POSICIONAMENT
ESTRATÈGIC

Posicionament
estratègic propi: defugir
modes i mimetismes
importants
Anàlisi DAFO
Detectar actius propis
Estudi constant de la
competència
Polítiques sostingudes
en el temps
Projectes concrets i
pensats a llarg termini
Diferenciar rols
polítics de rols tècnics

COMPETITIVITAT DE
LES CIUTATS

Cooperar, passar del
sector econòmic al clúster,
i guanyar massa crítica
per a competir
Aplicar criteris de gestió
empresarial a
l’administració
Polítiques conjuntes de
suport a les TIC i
a la innovació
Prioritzar les inversions en
educació lligades a projectes
transformadors
Invertir en captació de
talent i empreses com
a estratègia de
promoció local.
Transformar el
coneixement en PIB

XARXES D’INTERACCIÓ
PARTENARIAT I
LIDERATGE

Lideratges sòlids i
carismàtics: persones,
no institucions
Projectes arrelats al
territori: consens polític,
econòmic i social
Fermesa en els objectius
i ﬂexibilitat en el full
de ruta
Transparència i
comunicació plena
Inversions intensives
i sostingudes a favor de
l’economia soﬁsticada
Aplicar criteris
d’eﬁciència i cultura
win-win

LIDERATGES SÒLIDS I PROFESSIONALS COMPROMESOS

INVERSIÓ SOSTINGUDA EN EDUCACIÓ

ADMINISTRACIÓ 2.0: ORIENTADA A LA INNOVACIÓ

FOMENT D’UNA CULTURA EMPRESARIAL MODERNA:
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Infraestructures de
qualitat = competitivitat
econòmica
Estratègies i models
d’organització innovadors
per a assegurar la
connectivitat de tot
el territori
Transparència entre el
sector públic i els proveïdors
tecnològics

E-GOVERNMENT
vs. I-GOVERNMENT

Necessitat de col·laborar
entre administracions
Aplicar les TIC en
favor d’una veritable
transversalitat
Administració 2.0 i
funcionaris 2.0: pensar en i
amb el ciutadà
Finestra única

Aproﬁtar eﬁcaçment
els recursos econòmics
públics per modernitzar
l’administració
Gestionar amb les TIC =
gestionar transversalment

Reduir la bretxa digital
Crear espacis físics
que siguin àmbits
facilitadors de l’ús de
les TIC per a la ciutadania

TRANSVERSALITAT
L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

Contextualitzar la
transversalitat en funció
de cada projectes i de
cada organització
Gestió de conﬂictes
per a la integració de les
persones
Canvi de cultura del
treball, participació,
coordinació horitzontal,
treball en equip,
interdisciplinarietat
Introduir la promoció
econòmica com a factor
transversal

Reduir la bretxa digital

AMB LA INNOVACIÓ: PERSONES, NO INSTITUCIONS

PRIORITZAR PROJECTES TRANSFORMADORS

I LA CREATIVITAT, ORIENTADA AL CIUTADÀ

COOPERAR ENTRE NOSALTRES PER COMPETIR EN UN MERCAT GLOBAL

2. Recomanacions
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