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Bon govern i 
resPonsaBiLitat sociaL: 
de la intervenció sectorial a 
la coordinació efectiva

Diagnosi

La governança és el procés de presa de decisions de les organitzacions. Aquelles 
que incorporen criteris de bon govern i responsabilitat social en el seu funcionament 
busquen assolir la prosperitat social i el benefici col·lectiu, preservant l’interès general 
per sobre dels interessos particulars i procurant les millors condicions de qualitat de 
vida per als treballadors i els col·laboradors, les seves famílies i la societat en general.

Per això és essencial establir un diàleg permanent amb els actors implicats en les 
organitzacions per identificar-ne les expectatives i gestionar-les; garantir la seva par-
ticipació en la presa de decisions; mantenir-los informats i ser transparents; establir 
mecanismes de control intern partint de l’equitat i la justícia; garantir un bon entorn 
de treball; ambientalitzar internament l’organització, i ser eficients en la gestió i l’ús 
de recursos. Tot això pertoca a l’Administració, però també a totes les organitzacions. 
En aquest sentit, cada cop som més els que implantem estratègies de responsabilitat 
social o apliquem codis de bon govern. 

El gran repte és introduir i integrar aquests conceptes i que els aspectes intangibles 
(més enllà dels purament financers: els ambientals, els socials, la reputació, el capital 
intel·lectual, etc., que interessen a tots els grups amb els quals es relaciona) passin a 
formar part del valor de l’organització. També cal coordinació entre diferents organit-
zacions; per exemple, a Barcelona és clau la integració de l’àrea metropolitana amb el 
port, l’aeroport i la Zona Franca.

L’Ajuntament de Barcelona té el repte de gestionar de manera transparent i eficient 
la seva gran complexitat, ja que disposa de més de 2.000 edificis i al voltant de 12.000 
empleats distribuïts en un gran nombre de departaments i divisions. 

Línies D’acció

Fer una excel·lent gestió dels recursos (econòmics, humans, materials i naturals).

Optimitzar el funcionament de les organitzacions millorant-ne la coordinació interna 
i la transversalitat.

Millorar la coordinació entre les organitzacions a escala intrasectorial i entre el sec-
tor públic, el privat i el tercer sector.

Fer efectiva la participació dels grups d’interès* en la presa de decisions de l’Admi-
nistració, les empreses i les entitats. Augmentar la sensibilitat a les demandes dels 
diferents públics, especialment els infants i els joves, així com les minories i els més 
desfavorits. 

Incrementar la transparència: open data, observatoris, indicadors i informes de segui-
ment. 

Desenvolupar en les institucions, les entitats i les empreses una cultura organitzativa 
socialment i ambientalment responsable que creï valor a llarg termini.

Potenciar el desenvolupament personal i professional de treballadors i col·laboradors, 
proporcionant unes condicions de treball òptimes i la motivació necessària. Garantir la 
igualtat d’oportunitats. Incorporar criteris ambientals i socials en la formació.

Avaluar els projectes en termes d’impacte social i ambiental, i incorporar els resultats 
en la presa de decisions.

Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora contínua en l’activitat de 
les organitzacions; també en els esdeveniments (fires, congressos, festes, etc.) i les 
obres de la ciutat. 

Maximitzar l’exemplaritat de l’Administració pública. Avançar en la implantació dels 
pressupostos participatius a escala de ciutat i per districtes. Enfortir i ampliar el pro-
grama «Ajuntament + Sostenible».
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