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EL CONTRAINFORME (11/12) 
(Sobre l'Informe per a la reforma de l'Administració) 

 
 

La reforma que pretén dur a terme el Govern de la Generalitat, com hem vist al llarg de tots els 
butlletins anteriors, té com a finalitat: privatitzar fins el límit del que sigui possible l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta privatització no suposa únicament el desviament de diners públics cap a mans privades. 
Suposa un significatiu empitjorament de la qualitat i quantitat dels serveis que es presten. D'altra 
manera no podria ser si, amb un mateix pressupost (que ja és molt suposar), a més de prestar els 
serveis, s'ha de retribuir els que l'exploten. 
 
Els empleats públics ens veiem perjudicats de forma múltiple per aquesta forma de procedir.  
 
D'una banda, i principal, com a usuaris dels serveis públics, i en definitiva com a ciutadans, veiem 
que tot allò que paguem precisament per aquells serveis, no s'adreça als serveis sinó a mans 
privades, en perjudici del servei i en frau dels nostres tributs. 
 
D'altra banda, aquest procés pretenen dur-lo a terme per la via de la pèrdua de la condició de 
funcionari de la majoria dels treballadors de l'Administració. Això suposa, la pèrdua de la 
possibilitat d'exercir imparcialment les nostres tasques, ja que, des del moment que el nostre lloc 
de treball depèn de la nostra actitud front el poder polític o, simplement del compliment de les 
ordres del superior jeràrquic, la legalitat de la nostra actuació resulta seriosament compromesa per 
la necessitat vital de conservar el lloc de treball. 
 
Finalment, la pèrdua de l'estabilitat suposa, en definitiva, la pèrdua dels drets reconeguts per les 
lleis, ja que, en la mesura que lliurement podem ser remoguts del nostre lloc de treball, difícilment 
reivindicarem aquells drets. En aquest darrer cas, la nostra situació s'afegeix a la precarietat que 
pateixen la resta dels treballadors, espoliats fins l'extenuació dels seus drets. 
 
No se'ns escapa que aquest procés de privatització  se suma a la llarga llista de retallades que 
venim patint els treballadors de la Generalitat per part de l'actual Govern, amb escreix superiors a 
les de la resta d'Administracions. 



 
No se'ns ha d'escapar tampoc, que son un col·lectiu format per 200.000 famílies amb capacitat 
d'incidència sobre els corresponents processos electorals. El Govern, amb la seva política 
antisocial va aconseguir passar de 62 diputats a 50 en les darreres eleccions. A ben segur la 
participació del nostre col·lectiu en aquells resultats no fou precisament escassa, atès el descontent 
amb les actuacions, en bona part gratuïtes i alienes a la conjuntura econòmica, en l'àmbit de la 
funció pública o millor, dels serveis públics, del Govern o si es vol, del partit que governa. 
 
La persistència en la línia indicada fa que les expectatives del partit que governa, segons les 
darreres enquestes, passin de 50 a 35 diputats. Quan l'informe dels "experts" sigui divulgat 
suficientment, com ara mateix ho estem fent, potser que tant els ciutadans en general com els 
empleats públics en particular, haguem aprofundit sensiblement en el descontent i aquelles 
expectatives estiguin ja per sota dels 30 diputats. 
 
Per oposar-nos a la política d'aquest Govern, especialment quan ja fa massa temps que està jugant 
amb les coses de menjar, hi ha moltes maneres de fer-ho. La més tèbia, però no la menys efectiva, 
és amb el nostre vot. Potser no tinguem clar a qui votar, però sí que hauríem de tenir clar contra 
qui votar. 
 
Comença a ser hora de que les organitzacions representants dels treballadors, comencem a deixar 
de parlar d'eufemismes com "Administració" quan qui pren les decisions a la majoria dels casos, 
no és l'Administració, sinó el partit que governa. Comença a ser hora que perdem la por a dir les 
coses pel seu nom. Comença a ser hora que assenyalem amb el dit els veritables responsables del 
procés de desmantellament dels serveis públics en general i de la funció pública en particular. 


