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En els últims temps el sector públic s’ha convertit en el centre de totes
les mirades en haver-se convertit en l’executor de retallades de despesa
encaminades a trobar l’estabilitat pressupostària. Així, sectors com el de la
sanitat o l’educació, que proporcionen béns bàsics a la ciutadania, s’han
vist minvats per la necessitat urgent d’ajustar uns costos que superen els
ingressos convertint l’estructura de serveis públics actual en insostenible.
Més que mai, per tant, es fa necessària una adequada gestió dels recursos
públics de manera que es pugui seguir mantenint el nivell i qualitat dels
serveis que fins ara es prestaven però comptant amb una estructura de
despeses inferior.
Aquest número de la Revista de Comptabilitat i Direcció se centra en
l’anàlisi de la gestió pública des de diferents perspectives amb la finalitat
de proporcionar eines amb les quals abordar aquesta nova època per la qual
sens dubte necessitarem també noves solucions.
L’anàlisi de la gestió pública s’ha fet des de tres enfocaments:
En primer lloc, en l’apartat de Notes Tècniques s’analitzen, amb un
enfocament professional i pràctic, els aspectes més importants de la gestió
del sector públic: Diego Prior ens explica què necessitem per millorar
l’eficàcia en el sector públic; M. Petra Sáiz ens exposa les novetats contingudes en la Llei d’Economia Sostenible de març de 2011; Jordi Mabràs ens
il·lustra sobre com fer una anàlisi de la informació d’un ens públic; Pilar
Soldevila i Carlos Vivas ens donen pistes sobre com podem reduir els costos; Josep Maria Canyelles posa de manifest la importància de la responsabilitat social corporativa en el sector públic; i, finalment, Luis Pardo ens
recorda com poden resultar d’avantatjoses les noves tecnologies per ser
més eficients en l’àmbit de la gestió pública.
En segon lloc, els Articles Doctrinals aborden la matèria amb un enfocament acadèmic. En primer lloc l’article de David Ortiz et al. que aborda
la transició de la New Public Management a la Post New Public Manage-
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ment; el treball de José Luis Zafra et al. que estudia l’efecte de la crisi
econòmica sobre la condició financera i en l’endeutament local; i, finalment, l’article de Martín et al. centrat en les diferències entre el PGC privat
i el públic.
La tercera i última part està dedicada a presentar diversos Casos
Pràctics, que permeten visualitzar la gestió pública mitjançant exemples
concrets basats en casos reals.
Amb aquest conjunt de treballs es pretén oferir una visió detallada
dels aspectes conceptuals i pràctics de la gestió pública, tant des d’una
perspectiva professional com des de la perspectiva acadèmica.
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