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El concepte d’administració pública és un concepte polisèmic, el contingut del qual el
determina l’aproximació disciplinària que es faci.
En l’actualitat, el dret, la ciència política, la sociologia, l’economia o la història, entre
d’altres disciplines, estudien l’administració pública. Cadascuna té la seva pròpia
aproximació i metodologia. 
La nostra aproximació és principalment jurídica. Això no obstant, en les properes
línies intentarem explicar-la de manera més àmplia per comprendre l’articulació jurí-
dica de l’administració pública i la relació amb el món funcionarial.
En el llenguatge col·loquial, la paraula administració té dos significats bàsics: d’una
banda, designa una activitat, és a dir, el fet d’administrar o gestionar determinats
assumptes; de l’altra, designa la persona o organització que desenvolupa aquella
activitat.
Des de l’enfocament jurídic, podem considerar que l’administració pública és una
persona jurídica, la qual cosa significa que emet declaracions de voluntat, subscriu
contractes, és titular d’un patrimoni, és responsable, és justiciable, etc., és un subjec-
te de dret.
Aquesta és l’aproximació seguida pràcticament per la unanimitat de la doctrina europea.
Una vegada enfocat el tema i tenint en compte que l’administració és evolutiva, cal
dir que el gran pas en l’administració com a subjecte d’estudi es produeix quan apa-
reix el concepte d’estat del benestar.
Amb aquest concepte les relacions que existien entre administració i administrats
canvia radicalment.
L’Estat redistribueix la riquesa i regula les relacions jurídiques amb la finalitat de com-
pensar la posició de debilitat d’una de les parts, es responsabilitza de la creació, la
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gestió i la prestació de serveis públics que es consideren imprescindibles per a l’asso-
liment del benestar social (educació, sanitat, seguretat social, transport, etc.) i intervé
activament en l’economia duent a terme, fins i tot, una activitat empresarial.
Però això que representa un avantatge social també planteja els seus problemes.
El dret administratiu és objecte d’una transformació. No n’hi ha prou amb el concep-
te tradicional de legalitat per fer front a les necessitats plantejades per l’Estat social.
L’actuació administrativa fa que cada cop hi hagi mandats més genèrics i abstractes
que confereixen àmbits més amplis de discrecionalitat administrativa.
S’adopta també l’expressió legislació motoritzada per fer referència a la necessitat
d’anar aprovant normes contínuament amb la finalitat de fer front a la realitat social
complexa i canviant.
La nostra administració pública, l’administració pública en l’estat social i de dret de la
Constitució andorrana, exerceix diferents activitats: d’una banda, continua amb les
tasques de sobirania i autoritat que eren el centre en l’etapa anterior; de l’altra, incor-
pora noves funcions i n’eixampla algunes de ja existents de manera molt incipient; ja
en l’època liberal (parlo històricament, no de la situació política de les legislatures)
l’Administració duia a terme un cert intervencionisme econòmic, de caràcter més
econòmic, que en principi se centraven en la prestació de serveis públics però que
amb el temps s’eixamplaran a la producció de determinats productes (telefonia, elec-
tricitat, etc). Per tant, podríem caracteritzar les noves funcions pel marcat contingut
econòmic. Aquest important creixement de les funcions que han de desenvolupar les
administracions públiques deriva de l’Estat social.
El creixement constant de l’activitat de l’Estat i la complexitat i la variabilitat dels pro-
blemes que ha de resoldre tenen conseqüències en el volum i la complexitat de l’ad-
ministració pública. Creix de manera molt considerable, la qual cosa la dota alhora de
més complexitat. El creixement es dóna especialment en els òrgans administratius
encarregats de les prestacions socials, no tant en l’economia com en altres països, a
causa de les qüestions fiscals.
El creixement del volum de l’Administració implica que en la major part dels països
occidentals la despesa pública arribi amb el temps a representar més del 40% del PIB,
que l’Estat sigui l’empresari més gran i que s’hagi convertit en el holding d’empreses
més important.
Però ara ens enfrontem a uns nous reptes, conseqüència de les normes, d’un costat
amb l’anomenada fugida del dret administratiu, amb la creació d’empreses parapú-
bliques i la privatització de serveis abans en mans de l’administració, i de l’altre, el
creixement de la despesa. Tot això ara es veu amb més força a causa de la crisi.
D’altra banda, l’administració keynesiana, la burocràtica, no té el sentit anterior avui
dia. Aquest és el model basat en l’estat-govern-administració com un tot, malgrat la
separació de poders.



129L’administració pública andorrana

El model burocràtic no és capaç de donar solucions. Pensem que el model burocràtic
ve definit per la norma, no pel caprici de les persones que formen l’Administració,
siguin funcionaris o els càrrecs polítics que en són responsables.
Així, l’increment de funcions administratives i del nivell d’intervenció pública en l’es-
fera privada i social, i el paper de director d’orquestra en detriment del poder legisla-
tiu ha anat acompanyat progressivament de l’augment de demandes de participació
per part dels ciutadans en l’administració pública.
Apareixen els òrgans col·legials, les taules de treball, els plans d’acció sectorials, els
fòrums, l’associacionisme, etc., es va perfilant un nou paradigma en el model d’admi-
nistració: el model neoempresarial.
Al meu modest entendre, encara som lluny d’aquest model, tot i que sembla que de
voluntat no n’ha faltat.
Per exemple, el Codi de l’Administració és preconstitucional i marca certs estils d’ac-
ció lluny del que es veu ara a l’Europa occidental. A banda d’aquesta norma, altres
normes administratives asseguren un funcionament burocràtic.
En general, el model d’administració pública, propi de l’Estat social, basat en el para-
digma burocràtic, la jerarquia, el formalisme i la professionalització, implica l’establi-
ment d’unes relacions unidireccionals, impersonals i distants amb els administrats,
que tenen un rol merament passiu, i d’un sistema administratiu insensible amb poca
capacitat d’adaptació i recepció de les demandes socials.
La gestió burocràtica acaba adoptant una lògica que no tendeix a solucionar  necessi-
tats sinó simplement a processar problemes. Els funcionaris són els gestors.
¿Canviarem l’Administració si canviem l’estatut funcionarial sense canviar els proces-
sos administratius, sense canviar la posició del ciutadà enfront de l’Administració? A
tall d’exemple, parlem si voleu del silencia administratiu, és culpa del funcionari? No.
El dret administratiu ha de canviar per adaptar-se a la nova realitat sobre la qual opera
i per regular l’administració pública pròpia d’aquest moment.
En ser el dret administratiu un ordenament primordialment garantista, en què no hi ha
lloc per a l’autonomia de la voluntat (sobretot dels funcionaris) i en què el respecte
absolut als principis de legalitat i formalitat són requisits ineludibles, les noves cir-
cumstàncies que s’apliquen a les administracions públiques haurien de fer replantejar
aspectes nuclears de la disciplina.
Una de les transformacions més destacables de les administracions públiques durant
la dècada dels vuitanta i noranta va ser la incorporació de la nova gestió pública (new
public management). L’Administració com a empresa.
Una de les conseqüències que això comporta és, com apunta un dels estudiosos espa-
nyols sobre l’administració, el Sr. Prats:
“Resulta así que a la legitimidad legal de las Administraciones públicas se ha añadido
no sólo la exigencia de los valores de la equidad social y de la participación, planteados
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por la transición al Estado social y democrático de Derecho, sino que, en los últimos
años, la legitimidad de las Administraciones públicas exige, además, la eficacia y la
eficiencia en el uso de los recursos públicos.”
En aquesta línia, s’ha afirmat àmpliament que la gestió pública i el dret han seguit
camins diversos.
La crisi de l’estat de benestar ha comportat el col·lapse de l’administració burocràti-
ca, la tradicional estructura burocràtica de l’administració pública no ha permès satis-
fer les noves i més grans necessitats de la societat. El model organitzatiu experimen-
ta una crisi d’eficàcia i d’eficiència, una incapacitat d’assolir els objectius i, alhora, una
incapacitat d’utilitzar de manera òptima els recursos.
Les administracions públiques experimenten tot un seguit de canvis i transformacions
amb què tracten de millorar la prestació dels serveis públics i també d’adaptar-se al
nou entorn de canvi que caracteritza les societats actuals. A això, s’hi ha d’afegir l’in-
crement de demandes a les administracions públiques.
Davant aquesta situació, no hi ha acord ni consens respecte d’una alternativa per
reemplaçar el paradigma de l’administració burocràtica. En tot cas, sí que es dóna un
cert consens entorn de la necessitat de superar el paradigma burocràtic.
L’acció de govern cada cop és més difícil, en complicar-se la consecució de les expec-
tatives de la societat articulades per mitjà d’objectius polítics específics presentats
democràticament en els programes electorals. Com a conseqüència, la credibilitat i la
legitimitat dels governs s’han vist afectades directament. No tot és possible.
Davant aquesta situació basada en la complexitat, la interdependència i la incertesa,
es torna més difícil, i per això cal buscar noves solucions que permetin incorporar tots
els actors afectats en les fases de formulació de polítiques públiques i en la seva apli-
cació posterior.
Però on estem ara?
Doncs entre el model burocrà-
tic i el neoempresarial.
El nou paradigma és la gover-
nança.
La governança significa una
nova forma de governar més
cooperativa en què les institu-
cions públiques i les no públi-
ques, i actors públics i privats
participen i cooperen en la for-
mulació i l’aplicació de les polí-
tiques públiques.
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Considerem que amb la governança es presenta la necessitat d’adoptar un nou model
d’administració pública, centrat en el desenvolupament de la capacitat de govern i
que pugui fer front a la pluralitat d’interessos presents en la presa de decisions públi-
ques.
Paral·lelament al sorgiment del concepte de governança, s’ha recuperat el de xarxa
de polítiques que, en l’àmbit de les administracions públiques, ha fet sorgir el con-
cepte d’administració en xarxa.
Amb la noció d’administració en xarxa es pretén descriure un model d’administració,
propi de les societats pluralistes, en col·laboració entre Administració i ciutadans.
Les xarxes es caracteritzen per tres elements: l’existència d’una pluralitat d’actors, la
interdependència i la interacció que es dóna entre ells.
I com es fa això? Amb la nova societat del coneixement i societat de la informació, de
les noves tecnologies en l’administració i l’administrat. Cal posar-los al servei de la
ciutadania, perquè la ciutadania és l’actor principal, però no l’únic, per desenvolupar
polítiques públiques estructurades i pensades d’acord amb el que la societat i els
actors demanen. 
Hem de pensar que obrir un servei, el que sigui, comporta més despesa, i tant el que
demana el servei com el que el proposa i disposa haurien d’estar d’acord a llençar-se
cap a aquest cost. Això és de forma molt simplista la governança: ningú no pot dir que
d’allò que se’ls dóna no en sabia els perills i els avantatges que comportava; dit d’una
altra manera, el cost.
En el llibre d’Osborne i Gaebler es proposa un decàleg de mesures per transformar
l’actitud i els procediments de l’Administració. Aquest decàleg, sense entrar en detalls,
és el següent:
El decàleg del Govern “reinventat”
1) Govern catalitzador: millor dur el timó que remar.
2) Govern propietat de la comunitat: millor facultar que servir directament.
3) Govern competitiu: injectar competitivitat en la prestació de serveis.
4) Govern inspirat en objectius: la transformació de l’organització regida per regles.
5) Govern adreçat als resultats: finançar el producte, no les dades.
6) Govern inspirat en el client: satisfer les necessitats del client, no de la burocràcia.
7) Govern de tall empresarial: guanyar en lloc de gastar.
8) Govern previsor: més val prevenir que curar.
9) Govern descentralitzat: de la jerarquia a la participació i al treball en equip.
10) Govern orientat al mercat: provocar canvi per mitjà del mercat.
Amb aquest decàleg es pretén transformar l’administració burocràtica en una admi-
nistració de característiques ben diferents.  
En aquest moment el mètode és l’e-administració, l’ús de les TIC.
Dins d’aquesta dinàmica de millora de l’administració pública, el paper de les TIC pot
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ser molt important, ja que es tracta d’un tipus d’eines que tenen un enorme potencial
tècnic per innovar en la gestió i convertir-se no solament en un motor de canvi orga-
nitzatiu sinó també en un motor de canvi de cultura organitzativa –consistiria a passar
d’una visió “competencial, corporativista i sectorial” de l’Administració a una visió
“transversal i integrada”. Aquest últim canvi, per bé que possible, és molt més com-
plex d’assolir, ja que les barreres al seu desenvolupament solen ser molt fortes i bàsi-
cament polítiques. Ningú no està disposat a perdre un suposat control, a delegar.
L’administració electrònica conté tres de les dimensions del govern: l’administració,
entenent l’administració com a proveïdora de serveis (dimensió externa - front office),
o com a estructura (dimensió interna - back office), i com a lloc on els ciutadans adre-
cen els seus neguits, ja que és aquí on es posen en marxa les polítiques públiques.
Quant a la dimensió interna, cal un pla d’actuació amb objectius estratègics que con-
sideri l’ús de les TIC no com a un objectiu en si, sinó com unes eines útils per tal de
millorar l’eficiència i l’eficàcia de la gestió governamental.
Quant a la dimensió externa del govern electrònic és aquella que fa referència, bàsi-
cament, a la prestació de serveis i a la possibilitat d’interacció ciutadana. D’aquesta
manera es disposa de serveis per via telemàtica, estalvi de temps i recursos, i la parti-
cipació per mitjà dels nous canals que obren les TIC.
El tercer objectiu és el de facilitar l’accés dels ciutadans a les TIC, i preparar una ter-
cera dimensió, que és la del disseny, implementació i participació de les polítiques
públiques, l’e-democràcia.
En aquesta dimensió s’intenten potenciar processos de consulta ciutadana sobre
assumptes d’interès públic i alhora articular xarxes telemàtiques que permetin a la
ciutadania seguir el procés d’elaboració de les polítiques públiques i prendre part en
el seu procés.
És una dimensió que parteix del concepte de la governança; quan es tracta de facili-
tar-lo amb l’ajut de les TIC, sorgeix el concepte de l’e-governance o la governança
electrònica.
Aquest és el model al qual cal arribar, a aquesta nova administració on l’eficiència, l’e-
ficàcia i la coordinació esdevenen no solament un objectiu, sinó un fet, i així la buro-
cràcia desapareix, ja que la redistribució de les competències entre els fornidors  de
serveis, els compromisos amb el ciutadà i la participació activa de tots els actors són
ara l’objectiu.
La Unió Europea, amb el primer pla eEurope 2002, ja va impulsar la introducció dels
serveis en línia dins el seu territori. Concretament, es van acordar un total de vint ser-
veis públics bàsics en línia que caldria potenciar per tal de tenir una veritable adminis-
tració electrònica. Aquests serveis públics bàsics en línia estan estructurats depenent
dels usuaris corresponents: actualment n’hi ha dotze per als ciutadans i vuit per a les
empreses. Vegem-los:
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També es pot observar l’evolució en alguns països europeus dels serveis en línia en
referència als totals que es donen.
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I una pregunta d’actualitat, els funcionaris en tot això? Doncs són una peça més del
trencaclosques, ni més ni menys. La seva existència o transformació dependrà del
model d’administració.
Si volem anar endavant, se’ls haurà de formar, formar-los per entrar en la nova cultura
organitzativa, però paral·lelament, també han de canviar de paradigma els polítics,
preparar els ciutadans i, sobretot, dotar d’un marc jurídic adequat tot el conjunt.
L’Administració és un ens jurídic multifuncional, multimodal, complex, amb diversos
actors, d’entre ells la relació funcionaris-ciutadans, però els funcionaris no són l’admi-
nistració, en són una peça que en funció del model d’administració s’ha d’encaixar, i
ho voguem o no amb el model actual la seva dimensió i el seu encaix és el correcte. 
Modificant l’estatut del funcionari no millorarà l’administració si seguim en el mateix
paradigma, no per canviar-los l’estatut canviaran els serveis al ciutadà, sinó canviem
de paradigma. S’ha de canviar el model d’administració.
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