
 

 

Ponència Secció Jove – Defensada Diego Vieira 

 

Una administració pública moderna i eficaç 

 

Els treballadors de l’administració a Andorra són XXX, un XXX de la població. Aquest 

col·lectiu, en els últims mesos, ha hagut d'assumir diverses mesures com la reducció 

salarial de les retribucions més elevades i la revisió dels complements de jubilació, dos 

elements que han creat un malestar comprensible malgrat que des de la secció jove 

creiem que són del tot necessaris.  

 

Per la nostra part, volem agrair al Govern la valentia de tirar endavant aquestes mesures 

sense caure en la demonització dels funcionaris i intentant aplicar-les de la manera menys 

traumàtica possible.  

 

Ara bé, també considerem que encara queda molta feina especialment per millorar la 

percepció ciutadana del treball de l'administració i, alhora, incrementar la valoració social 

del funcionariat.  

 

En una administració pública moderna, el treballador s'ha de sentir valorat i reconegut. Per 

això, és essencial tenir clars els objectius, afavorint la vocació de servei públic i reforçant 

la carrera administrativa. A més, cal promoure també la flexibilització dels llocs de treball 

facilitant la mobilitat dins de l'administració, com a element d'optimització de recursos 

humans sense penalitzar el funcionari.   

 

L'administració pública ha d'estar al servei dels ciutadans. Això passa per implementar un 

accés àgil i constant als tràmits i les gestions que realitza per poder monitoritzar en tot 

moment en quin punt es troben. D'aquesta manera, es milloraria la percepció d'agilitat i el 

seguiment de les tasques realitzades, aportant encara més transparència i oferint control 

als ciutadans.   

 

Cal continuar modernitzant els equips informàtics i els programaris alhora que s’impulsen 

les noves tecnologies de la informació i la comunicació; tot formant al funcionariat per 

impulsar-ne la filosofia de proximitat i interactivitat.  

 

Finalment, creiem que en tots els elements que s'impulsin s'ha de comptar amb el suport 

del funcionariat ja que aquest és qui, al cap i a la fi, serà l'encarregat de la implementació 

efectiva de cada acció.  

 

Proposta de resolució: 

 

Per tal de millorar la percepció de la funció pública per part de la ciutadania proposem el 

següent:  

 



- Accelerar la modernització de les eines de treball per realitzar les tasques amb la 

màxima eficiència i eficàcia.  

 

- Avançar en la implementació de l'e-administració. 

 

- Millorar i implementar l'existència de carreres professionals i facilitar la mobilitat del 

funcionariat.  


