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Formes de gestió i governança d’allò públic
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 Bé comú no és el recurs (l'aigua, les infraestructures)
 Bé comú és una relació social caracteritzada per una tríada 

 l'existència d’un recurs, que ens pertany a tots i totes o que es 
considera fonamental per la vida, i que per tant ha de preservar-se de 
l’imperatiu del benefici econòmic

 una comunitat activa que reclama el recurs per a la totalitat de la 
comunitat, amb forts lligams socials i arrels locals, i solidaritat 
intergeneracional

 un conjunt de normes per administrar-lo (o controlar-ne l’administració) 
- un govern participat, transparent i democràtic, un renovat 
protagonisme a les diverses col·lectivitats de la comunitat. 

No hi ha bé comú fins que una determinada comunitat
decideix que ho sigui i es dota d'un sistema de governança 

democràtic per gestionar-ho. 

Concepte de bé comú



Comuns Urbans i gestió d’allò públic

El concepte de Comuns Urbans ens permet explorar i avançar en 
l’esdevenir comú d’allò públic  

Què vol dir propietat pública? Qui té dret a decidir sobre la gestió 
d’allò públic? Què implica l’existència d’una comunitat activa, 
dotada de normes democràtiques en relació a la gestió d’un recurs 
o servei públic? → Converteix allò públic en allò comú?

➔ Nova forma de fer i ser institució pública → aliança públic-
comunitària per assegurar el valor públic/comú de bens i serveis, 
creant mecanismes de transparència, participació comunitària, 
funcionament i decisió democràtics i balanç comunitari. 

➔ El “control social” (transparència, rendició de comptes, 
participació, ...) és clau en aquesta nova forma de gestió d’allò 
públic



Perquè exercir observancia i control 
des de baix sobre allò públic?
 Defensa d’allò públic (béns comuns)
 Avançar cap a una Democràcia més real (qualitat democràtica)

 Garantir una certa eficiència de recursos (qualitat de gestió)

 Reclamar responsabilitats en la mala gestió
 Normativitzar per la defensa dels béns comuns

 Exigir cohèrencia i avaluació de polítiques (qualitat polítiques publiques)

 Ciutadania activa, teixit social, suport mutu

ODG, Auditoria Ciutadana, AuditaMadrid, OCM
TMB, Segarra Garrigues, Rambles

Pressupostos amb perspectiva de gènere



Participació ciutadana en la gestió, 
seguiment i control d'allò públic
 Integralitat totes les parts del procés són importants, en totes les 

parts hem de poder participar -> informació, opinió, deliberació, 
decisió i seguiment

 de baix a dalt  iniciativa ciutadana, no només en els àmbits on 
decideix l'administració

 relevància i pertinencia sense vetos sobre què temes i en quins 
àmbits es pot participar / decidir des de la ciutadania - processos 
vinculants



Reptes dels processos de participació ciutadana
en el seguiment i control d'allò públic

 Transparència - de la retòrica a la pràctica
 Inabastabilitat - necessitat de delimitar 

 Tecnificació – normativització (la ”tirania” de secretaria/intervenció 
o l’excusa perfecte?)

 Accessibilitat - bretxes coneixement, digitals i polítiques -
Participació digital vs presencial

 Comunitari vs grup especialitzat tancat 

 Equitat – garantir possibilitats de participar per a tothom

 Recursos econòmics i humans - sostenibilitat del procés
 Saturació, cansament ...

 Desmobilització - onegeització de moviments socials



Voluntat política i poder

 la democràcia directa és un procés de suma zero
disposar de capacitat de decisió / influència per part de la 
gent, vol dir que algú "cedeix" o "renuncia" a part del poder 
que ara tenen 
sense un canvi de cultura política dins de la institució no hi 
ha possibilitat de processos de democràcia real i de 
participació rellevant en la gestió d’allò públic
tampoc de control real, doncs es bloqueja l'accés a certs 
àmbits per por a estar fiscalitzats o negativa a perdre espais 
de poder.
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