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EL CONTRAINFORME (5/12) 
(Sobre l'Informe per a la reforma de l'Administració) 

 
 
5. L'informe de la comissió d'experts per a la Reforma de l'Administració 
 
Amb els antecedents esmentats, podem ja començar a analitzar la joia anomenada 
oficialment: "Informe de la Comissió d'Experts per a la Reforma de l'Administració 
Pública i el seu Sector Públic", el darrer pas per a la construcció d'una Administració 
Pública al servei exclusiu dels grans poders empresarials i, com no, del poder polític. 
 
5.1. Aspectes filològics 
 
De entre les primeres formes d'interpretació que preveu el Codi Civil trobem l'anomenada 
interpretació literal: les coses són allò que literalment diuen.  
 
El dit informe consta de 36 pàgines (dins de les quals hi entra el títol i l'índex; en realitat 
doncs 34 pàgines) estructurades en quatre capítols. Per tal de fer-nos una primera idea del 
seu contingut ens hem entretingut a buscar quantes vegades es repeteixen determinades 
paraules i els seus derivats. Els resultats han estat els següents: 
 
Reforma - reformar-...  32 vegades 
Eficàcia - eficiència-...  32 vegades 
Extern – externalització-...  24 vegades 
Privat – privatització-...  22 vegades 
Flexibilització - flexibilitat-... 14 vegades 
Burocràcia - burocratització-...   7 vegades 
Sostenible - sostenibilitat-...   5 vegades 
 
Així doncs, en una primera aproximació podem concloure que:  
 

a) En relació a la privatització: 



 sota l'excusa dels més que "sobats" conceptes d'eficàcia i eficiència (patent 
de cors i comodí de tota mena de mediocres mancats de qualsevol altre 
argument mínimament sòlid)  

 
 i per tal de convertir en sostenible allò que, despectivament i amb la finalitat 

de desvalorar-lo, anomenen burocràcia i que només la gestió política, es a dir 
la gestió dels que ara volen reformar, ha convertit l'Administració en el que 
ara qualifiquen d'insostenible,  

 
 sota l'excusa, dèiem, d'aquells conceptes, cal privatitzar directament tot allò 

que discretament pugi ser privatitzat sense massa resistència ciutadana i en 
benefici dels grups econòmics, financers i empresarials als que representen 
els polítics del partit del Govern.  

 
b) En relació a l'externalització 
 

En aquells casos en que es pugin presentar resistències, cal procedir a formes 
encobertes de privatització com ara les externalitzacions, que faciliten que es 
pugi argumentar, per a qui s'ho vulgui creure, que el servei externalitzat continua 
essent públic.  

 
c) Manteniment dins l'Administració 
 

En relació a allò que en un primer moment i fins que es consolidin les dues etapes 
anteriors (privatització i externalització), haurà de continuar adscrit a 
l'Administració, cal flexibilitzar,  
 

- tant les retribucions (a la baixa naturalment)  
- com la selecció de personal (potenciació dels sistemes digitals)  
- com l'estabilitat en el lloc de treball (laboralització del personal 

funcionari, es a dir: sotmetiment a eventuals ordres il·legals sota 
l'amenaça de quedar-se sense feina i si la il·legalitat s'acaba descobrint 
sempre es podrà atribuir la responsabilitat a l'empleat i no al  cap que 
donà l'ordre). 

 


