
5L´administració pública andorrana

Conceptualment administrar consisteix a ocupar-se i responsabilitzar-se de gestionar
l’economia d’una empresa, d’una casa o d’una persona. Administració d’una empre-
sa, d’una escola o qualsevol altra organització és el conjunt de gent que l’adminis-
tra o la dirigeix. 
Administració pública és el conjunt de persones i d’organismes que formen part de
l’Estat. Els funcionaris formen part de l’administració pública.
La funció d’una persona, d’un òrgan del cos, d’una màquina, és allò que ha de fer,
la seva missió. 
Les institucions generals i locals d’un país han d’ocupar-se de les qüestions globals
de les quals els seus ciutadans no poden responsabilitzar-se individualment.  
L’administració pública andorrana en la seva globalitat, de trenta anys enrere a l’ac-
tualitat, ha experimentat una gran transformació, que ha afectat tant aspectes quan-
titatius com qualitatius. S’ha doblat la població, s’ha reconegut Andorra com a estat
a escala internacional, s’està pendent de l’encaix dins de la Unió Europea i la socie-
tat andorrana ha decidit obrir-se. Això ha comportat noves responsabilitats dins i
fora del país. Cal un engranatge òptim entre les administracions general i comunals
davant el repte de l’eficiència de l’Estat. La reflexió sobre el sector públic és una
necessitat inajornable, per aquesta raó es va escollir tractar aquest tema en les set-
zenes Jornades.
Cal fer un balanç històric i revisar les transformacions dels darrers decennis. Cal
reflexionar sobre el paper que juga l’administració pública. Cal veure quin és el fun-
cionament de l’administració general i de l’administració comunal, i com es finança
l’administració pública. És sostenible l’estat del benestar? Cal racionalitzar la des-
pesa pública? Què s’espera de l’administració pública?
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L’administració pública està al servei dels ciutadans; l’atenció al ciutadà és prou efi-
cient? I com és la percepció del ciutadà sobre l’administració pública? 
La satisfacció i els interessos dels funcionaris haurien d’estar en correlació amb la
satisfacció dels usuaris; el sindicalisme i la funció pública s’entenen?
L’administració pública com a partenaire en la societat, com a transformador de la
societat, i com a motor de l’economia, de quins indicadors disposa per revelar una
administració eficient? La burocràcia comença a ser excessiva?
Quin és el paper dels partits polítics? I el dels mitjans de comunicació?
Ha d’haver-hi una concertació dels sectors públic i privat per poder definir els
models de funció pública escaients i aconseguir una administració pública ideal.
Per tal de tractar el tema des de diversos vessants s’ha demanat la col·laboració de
politòlegs, historiadors, periodistes, juristes, sindicalistes, representants elegits pel
poble comunals i parlamentaris, polítics, empresaris, comptables, educadors, fun-
cionaris…, per fer del conjunt de totes les ponències el reflex de la societat actual
del país, per poder progressar junts i per encarar el futur de la millor manera. 
Volem agrair molt sincerament als ponents la seva disposició i l’esforç per preparar
els seus treballs. La SAC n’és la corretja transmissora, però l’aportació dels ponents
és l’impuls. També volem donar les gràcies a les institucions que en fan possible la
realització i també la publicació posterior amb el seu suport, que són: el ministeri de
Cultura del Govern d’Andorra i Crèdit Andorrà. Sense el seu ajut aquesta jornada no
es podria dur a terme ni transcendir en el temps amb la publicació, que més enda-
vant serà consultable a internet al web http://publicacions.iec.cat, on consta cada
article amb el DOI (Digital Object Identificator) corresponent a cadascun dels autors. 
En la publicació es reprodueixen els textos lliurats pels participants i un recull de
premsa amb la informació que han generat les Jornades i que ha aparegut als mit-
jans de comunicació. Els debats o comentaris que originen les ponències, gravades
en cintes durant les Jornades, i el DVD amb l’audiovisual es lliuren a l’Arxiu Històric
Nacional per a una millor conservació i per poder ser consultables. Finalment, tant
a tots els que ens han acompanyat presencialment a la sala d’actes com als que en
llegiran el contingut en el recull editat, us agraïm el suport envers la tasca que es
duu a terme des de la SAC de foment de la reflexió i de repensament del país per
a fer-lo avançar.
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