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EL CONTRAINFORME (8/12) 
(Sobre l'Informe per a la reforma de l'Administració) 

 
 
5.4. Tercer capítol, titulat: Orientacions i línies d'actuació (Primera Part) 
 
Com no n'hi havia prou amb un capítol dedicat a fer una introducció i un altre dedicat als 
principis, ara l'Informe, en dedica un a quelcom tan genèric com "Orientar", tot i que 
immediatament afegeix un cert major grau de concreció "línies d'actuació" que venen a 
abundar en allò dit al capítol anterior. 
 
Quines propostes trobem en aquest capítol? 
 

1. Creació d'instàncies i mecanismes d'aclariment de dubtes (pàgina 11): que 
originals!, llàstima que això ja es va inventar al segle XIX i, des de llavors, s'ha vingut 
desenvolupant de forma més o menys satisfactòria i, naturalment, manifestament 
susceptible de ser millorada. Quina funció sinó exerceix l'estructuració jeràrquica de 
l'Administració, els òrgans consultius, el requeriment d'informes a òrgans especialitzats 
o, això que tant els hi agrada: la consultoria externa. 

 
2. Plans de formació sobre ètica pública als empleats públics (pàgina 11): Aquests 

plans no s'han d'adreçar als empleats públics, sinó  
 

- a aquells que han contractat els experts que han fet aquest Informe, malbaratant 
recursos públics essencials, que vergonya li hauria de fer pagar per un document, que 
podríem qualificar de quatre fulls mal redactats, que es limita a "tallar i enganxar" 
trossos o idees d'altres documents redactats durant els anys 90 (sempre sota títols 
recurrents de l'estil: reforma de la Administració Pública) 

 
- als "experts" que han participat en aquest Informe per acabar dient l'enfilall d'obvietats,  

reiteracions i manipulacions que conté.  
 
 



- a tots aquells xolissos del partit governant que han estat condemnats o imputats i que 
ara ens volen donar lliçons d'ètica (de barra i cara dura no us en falta no). 

 
3. Potenciar "de manera adient" un alt òrgan d'assessorament al president (pàgina 

13): És a dir, escombrar cap a casa. Que al CAREC (La Caixa) se li subministri un 
pressupost, uns mitjans superiors als que ja té i un poder de decisió i influència per 
sobre dels òrgans constitucionalment i estatutàriament previstos, com ara el Consell 
Executiu. Arribats a aquest punt cal preguntar-se perquè al Consell Executiu se 
l'anomena Consell sinó és per "aconsellar", es a dir "assessorar" el President. Que 
nassos pinta el tal CAREC? I encara més, per a què serveix l'anomenat "Consell de 
Treball Econòmic i Social de Catalunya" que, entre altres té la funció d'assessorar el 
Govern en matèries socioeconòmiqes, laborals i ocupacionals. 

 
4. Obertura de posicions a candidats (a ocupar un càrrec d'alta direcció) provinents 

tant de l'interior com de l'exterior de l'Administració de la Generalitat, ja siguin 
d'altres administracions com del sector privat (pàgina 16): És a dir, que els 
subdirectors puguin ser persones que no pertanyen a l'Administració. Així s'afavoreix 
que l'Administració pugi ser dirigida directament pels lacais dels grans grups 
empresarials que decideixen qui ha d'ocupar el Govern així com què ha de fer aquest. 
Alhora, els "experts" proposen blindar els sous dels alts càrrecs mitjançant la previsió 
d'indemnitzacions per cessament anticipat quan aquest es produeixi sense mitjançar 
una conducta culpable per part del directiu. I és que el president dels "experts" té 
força experiència en blindatge de directius quan, com a administrador del Banc 
d'Espanya, va permetre que els directius de les entitats bancàries s'apropiessin de part 
del patrimoni de les entitats amb pensions i indemnitzacions multimilionàries després 
d'haver arruïnat l'entitat. 

 
5. Determinar...on està en cada cas el cor institucional... i externalitzar la resta amb la 

finalitat d'aconseguir més economia, eficàcia i eficiència (pàgina 18): Un cop més 
veiem que davant la manca d'arguments sòlids, l'absència d'un discurs dialèctic 
mínimament coherent i un vocabulari mínimament divers, es recorre a les gastades 
expressions de sempre que, per abús, freguen més la comicitat, quan no el fàstic, que 
no pas el rigor.  

 
6. Per garantir el funcionament de la col·laboració público – privada (pàgina 19) 

detallen tot un seguit de punts. Doncs bé, dos d'aquest punts són idèntics: assegurar 
una correcta assignació de riscos entre la part pública i privada. Un cop més, al cert 
analfabetisme funcional que ja hem denunciat més amunt (faltes d'ortografia, 
repeticions de paràgrafs, reiteració abusiva de paraules, barbarismes, cultismes 
improcedents en relació al context,...) cal sumar-li la voluntat d'omplir a tota costa 
(recordem: com alguns Notaris) i, el que és pitjor, amb frases buides de contingut. 

 
7. Creació d'una instància pressupostària independent (pàgina 21). Això, que els 

pressupostos ens els facin directament els empresaris que remenen les cireres al 
Govern de Catalunya. La mesura és "eficient" veritablement, així, ens estalviarem 
alguns polítics i alts directius i a l'hora de la veritat, per incompetència, no fan les coses 
exactament com  els hi diuen aquells empresaris. 

 


