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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
 
 

EL CONTRAINFORME (4/12) 
(Sobre l'Informe per a la reforma de l'Administració) 

 
 
4. Un altre informe 
 
Per tal d'il·lustrar els assistents a una cimera entre els agents socials, el Govern i l'oposició, 
que va tenir lloc el 25.03.11, el CAREC va emetre un altre informe, apòcrif, anomenat: 
"Informe del CAREC per a la Cimera Econòmica". Aquest informe, no estava tampoc 
exempt de "perles" pel que fa a l'Administració Pública: 
 
1. És del tot necessària la profunda reestructuració del sector públic català  
2. Significativa disminució de les estructures administratives (reducció de l'Administració a 

la seva mínima expressió) 
3. Redimensionament de les plantilles assignades a tasques no directament dedicades als 

serveis públics d'atenció a la població (Acomiadament de personal) 
4. Potenciació màxima de la col·laboració publico – privada (diners públics vers l'empresa 

privada) 
5. "Pel que fa als contractes vitalicis públics, cal qüestionar-se si representen un 

desincentiu a la millora de la productivitat" (final de l'estabilitat en el lloc així com de 
la imparcialitat) 

6. "Potenciar la via contractual pot facilitar els ajustaments de plantilla, que no són 
possibles amb una estructura funcionarial" (laboralitzar per acomiadar) 

7. Incentiu de les retribucions variables en funció de la productivitat (convertir els sous en 
comissions) 

 
 
5. Els Experts 
 
Per tal d'aprofundir, pel que fa a l'àmbit de l'Administració, en els aspectes indicats per 
l'anterior Informe, des del Departament de Governació (Ortega, one more time), es creà 



(GRI/29/2013, de 18 de febrer, DOGC 6321/2013, de 22 de febrer) la Comissió d'experts 
(oooooooh!) per a la Reforma de l'Administració Pública i el seu Sector Públic.  
 
La finalitat, segons l'Ordre de creació, en la línia de la verborrea habitual, era:  
 

"articular un model d'acord amb els principis d'eficiència, de transparència1 i de 
rendició de comptes" per tal "d'aconseguir un sector públic més eficient, flexible i 
transparent". 

 
Aquesta Comissió, que té cinc membres, havia de redactar també un Informe per a la qual 
cosa disposava de tres mesos. 
 
El president d'aquesta Comissió, Guillem López Casanovas2, es conseller del Banc 
d'Espanya3 des de l'any 2005 i per tant, algú que tenint tota la informació al seu abast i 
essent la seva responsabilitat4, va permetre o col·laborar a que la banca adoptés les decisions 
que han dut a la fallida del sistema bancari espanyol i en bona part, a l'actual crisi 
econòmica5. Igual doncs que l'inefable MAFO (Miguel Àngel Fernández Ordóñez, ex 
president del Banc d'Espanya), que es permetia opinar sobre qüestions laborals (sempre 
contràries als interessos dels treballadors) mentre la cagava, per acció,  per omissió i per 
desconeixement, en matèria de disciplina bancària, que era allò per a la qual cosa se li 
pagava. Aquest senyor, forma part també del CAREC i ha estat nomenat a proposta de 
l'empresari - 6 concessionari Salvador Alemany . 

                                                 
1 En virtut d'aquesta "transparència" que qui ha nomenat la Comissió d'Experts vol fomentar, hem demanat per 
escrit, en data 27.05.12, sense haver rebut, com de costum, cap contesta, la següent informació: 
 

- cost total derivat de la realització de l'Informe 
- retribucions dels membres de la Comissió 
- qui ha proposat els membres de la Comissió 
- qui ha estat el ponent de l'Informe o com s'han distribuït les tasques necessàries per a la seva 

elaboració 
- nombre de reunions realitzades i dates en les quals s'han realitzat 
- nombre de persones destinades al suport a la Comissió amb expressió de les hores dedicades 
 

2 Que encara va tenir la barra d'afirmar, tot ofenent els que eren mers portaveus de l'Informe (la premsa), en un 
article titulat "La reforma de les Administracions públiques" (www.elpuntavui.cat) que es tractava d' un treball 
fet gratis (sí, sí, sense cobrar) et amore (des de l'estima a la provisió pública: mirin si no l'ocupació principal 
dels que el signàvem), encaixàvem la reacció corporativista, immobilista i conservadora 
 
3 Que ara proposa, no essent la seva funció, l'eliminació del salari mínim interprofessional. 
 
4 El Banc d'Espanya: 
 

- supervisa la solvència (Bankia, Caixa Catalunya, Caja Castilla - La Mancha ...) i el compliment de 
la normativa específica dels bancs 

- recepció d'informació dels bancs, anàlisi d'aquesta informació, inspeccions "in situ" 
- requeriments, recomanacions, intervenció i substitució d'administradors 
 

5 Per no parlar de que, juntament amb la CNMV, no va fer res, essent també funció seva, per a evitar la 
comercialització de preferents per part de les entitats bancàries, que va deixar 700.000 famílies sense els seus 
estalvis de tota una vida. Gràcies senyor President. 
 
6 El concessionari, tècnicament és un funcionari públic, però no sembla que tingui intenció de reformar aquesta 
branca del funcionariat que viu dels diner públics però sense estar sotmès a les garanties i controls a les que estan 
sotmesos els altres empleats públics. 

http://www.elpuntavui.cat/


 
Seguint la dita que citàvem en altre butlletí, el més interessant de qualsevol informe és qui 
nomenà els experts. 
 
La burocràcia però, fa que l'acte de nomenament sigui només una qüestió purament formal, 
de manera que el que interessa en realitat és saber qui proposa els "experts" que després 
seran nomenats.  
 
La resolució de nomenament (GRI/352/2013, de 22 de febrer, DOGC 6325/2013, de 28 de 
febrer) no determina d'on ve la proposta. Tanmateix, tenint en compte que aquest Informe té 
com a finalitat fonamentar (es a dir, donar cobertura) les propostes del CAREC 
(concretament les contingudes al bloc 5 del seu Informe) i que el president dels experts ha 
estat proposat, dins del CAREC, pel senyor Salvador Alemany, és de suposar que els 
"analistes externs" contractats per a fer aquest Informe han estat triats bé pel senyor 
Alemany o bé pel senyor López, que, en definitiva és com dir pel senyor Alemany i, en 
definitiva, és com dir "La Caixa", que hàbilment juga amb el poder que li dóna el fet que la 
Generalitat li deu més de 8.000 milions d'euros7, d'igual manera que Merkel juga amb el 
poder que li dóna el fet que l'Estat li deu 150.000 milions d'euros. 

 

                                                 
7 Compte amb qui tinguin dipòsits a La Caixa. El deute de la Generalitat està qualificat per les Agències de ràting 
com a "basura". És a dir, La Caixa disposa de 8.000 milions d'euros en "bons basura", la qual cosa compromet 
seriosament al seva solvència. Com sabem, l'actual política europea (Xipre affaire) es que els bancs en crisi 
siguin sanejats amb els dipòsits dels seus clients. D'altra banda, cal tenir en compte que la forma de sanejar 
aquests bancs pot ser tributaria (per exemple un tribut únic del 60%), per la qual cosa, no hi entraria mai el fons 
de garantia de dipòsits, que sols resulta d'aplicació per al cas de fallida (el reconeixement de la qual, de facto, és 
una qüestió més legal que no pas comptable). 


