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Introducció 
 

 
El Govern ha assumit compromisos de gran importància pel conjunt de la 
societat catalana. L’Acord del Tinell representa en bona mesura els anhels de 
progrés i de llibertat del poble de Catalunya i el seu compliment és una 
prioritat absoluta pel Govern de la Generalitat. Aquests compromisos han  
estat concretats i posats al dia en el Pla de Govern. 
 
Com és obvi, aquest Govern dóna plena continuïtat institucional als que amb 
anterioritat han tingut la responsabilitat de dirigir els destins del nostre país. 
Aquesta continuïtat, plenament assumida en un sentit polític i institucional, 
també es projecta respecte de les decisions concretes de tota mena preses 
per l’anterior Govern. D’alguna manera, el nou Govern ha de fer-se càrrec de 
les conseqüències de les actuacions i decisions de l’anterior, no pel que fa a 
polítiques i objectius, però si pel que fa a hàbits i cultures de gestió 
consolidades. Són qüestions que demanen canvis de considerable 
complexitat i, segurament, d’aplicació gradual i sostinguda.  
 
Una primera reflexió sobre l’herència i la seva influència en l’acció de govern 
ha estat l’Informe economicofinancer presentat pel Conseller d’Economia i 
Finances al Govern i al Parlament en data 18 de maig de 2004, que ha servit 
per posar de manifest l’existència l’exercici 2003 d’un dèficit real de 1.177 M€.  
No cal dir que aquest dèficit comporta una pesada hipoteca per a l’acció del 
nostre govern. La solidesa de l’economia catalana, juntament amb les 
mesures de contenció de la despesa corrent adoptades pel Govern, 
permetran en cinc anys absorbir el dèficit real deixat per l’anterior Executiu, 
tal com s’expressa en el Pla de Sanejament aprovat. 
 
En el moment d’adoptar l’Acord de realitzar l’Informe economicofinancer, el 
Govern va decidir, encarregar al conseller d’Economia i Finances un Informe 
d’avaluació de la gestió de la Generalitat. De conformitat amb l’esmentat 
Acord, aquest Informe ha estat elaborat sota la responsabilitat del conseller 
d’Economia i Finances i dirigit per un equip integrat, a més,  pel secretari del 
Govern, el secretari general del Departament de la Presidència, el secretari 
general del Departament d’Economia i Finances i l’Interventor General. Així 
mateix, l’Acord de Govern, va encarregar les tasques de seguiment de 
l’Informe a una Comissió presidida pel secretari del Govern.  
 
L’objectiu de l’Informe és revisar en profunditat les lògiques per les quals es 
regia el procés de presa de decisions i de la seva posterior execució. 
Avancem ja que aquesta revisió es planteja sota dues gran premisses: 
 
I) Les valoracions es fan a partir de fets i dades perfectament acreditats, 
documentats i contrastats, als quals lògicament s’ha tingut accés des de 
l’exercici de les responsabilitats administratives i tècniques assumides pel 
Govern. És important deixar constància que no s’ha volgut procedir a un 
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examen exhaustiu i detallat de  tota l’acció de l’anterior Govern, ja que hauria 
resultat una tasca poc menys que impossible i de dubtosa utilitat. S’ha tractat, 
sobretot, de detectar les febleses dels sistemes administratius i de gestió 
existents. Així, els fets que es posen de relleu en aquest treball, alguns ja 
coneguts per l’opinió pública, són mers indicadors de la cultura de gestió 
existent.   
 
II) L’objectiu d’aquest Informe no és la detecció d’activitats delictives o 
fraudulentes. I molt menys estendre una ombra de sospita generalitzada 
sobre la gestió realitzada per l’anterior Govern, amb el qual s’assumeix, com 
s’ha assenyalat, la plena continuïtat institucional. L’Informe no pretén, en 
absolut, contrastar determinades actuacions de l’anterior govern amb la 
normativa ni fer simples valoracions o anàlisis de legalitat. Per suposat, en el 
cas d’haver detectat conductes de les que eventualment es pogués 
desprendre una vulneració de la normativa vigent, s’haurien adoptat les 
actuacions que procedissin en dret. Tanmateix, la intenció d’aquest Informe 
no és aquesta, sinó, com s’ha assenyalat, l’avaluació dels aspectes més 
rellevants de la gestió, amb una especial atenció, com és natural, als 
possibles perjudicis produïts per un ús ineficient dels recursos públics. 
 
La voluntat que existeix darrera d’aquest document és, en definitiva, marcar 
un punt d’inflexió en les conductes de l’administració catalana, per tal 
d’avançar cap a una administració moderna i eficient. També cal posar de 
manifest quines han estat les principals deficiències de la gestió pública de la 
Generalitat, amb la finalitat de definir línies mestres per a la nova 
administració que sens dubte caldrà estructurar. Una nova administració 
fonamentada en els principis de transparència, objectivitat, professionalitat i 
flexibilitat, per adaptar-se als reptes que una societat cada vegada més 
canviant ens planteja. 
    
 
 
Per què cal fer un informe sobre la gestió de la Generalitat? 
 
El Govern té la legitimitat democràtica que li dóna el Parlament de Catalunya i 
té un programa per complir, concretat en el Pla de Govern. Per executar 
aquest Pla, el Govern té tots els recursos personals i materials que 
conformen l’administració de la Generalitat en el sentit més ample que li 
vulguem donar. 
 
La Generalitat és una gran estructura de serveis, tècnica i administrativa,  
formada per departaments, organismes autònoms, empreses públiques i 
altres entitats. Un conjunt de mitjans de tota mena que fan de l’administració 
de la Generalitat la principal empresa de Catalunya amb 150.000 empleats 
directes, que comprenen des de mestres fins a policies, passant pel personal 
sanitari i assistencial, personal d’administració, agents rurals, enginyers i 
tècnics de totes les especialitats i branques de les ciències, i un llarg etcètera. 
Tot aquest personal desenvolupa el seu treball en centres i dependències 
que fan que la Generalitat sigui també un dels majors propietaris immobiliaris 
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de Catalunya. Els mitjans materials que precisa l’administració de la 
Generalitat per desenvolupar la seva activitat són així mateix molt quantiosos. 
 
És ben evident que la bona gestió d’aquest conjunt de mitjans i recursos 
afecta directament la consecució dels objectius del Govern, fins al punt que la 
correcta gestió dels recursos esdevé un objectiu polític de primer nivell per ell 
mateix. Per això, seria un error considerar la “gestió” pública com una simple 
qüestió de “procediments” administratius o fins i tot com un simple catàleg de 
bones pràctiques. Complir els procediments i disposar d’aquest catàleg és 
imprescindible però no és suficient, cal alguna cosa més.  
 
Efectivament , la gestió d’un conjunt de mitjans tan amples i heterogenis com 
els que conformen l’administració de la Generalitat, fa que sigui 
imprescindible la prèvia definició d’un model o com a mínim d’uns criteris que 
ens permetin anar encaixant les diferents peces de l’estructura d’impuls i 
suport de l’acció de govern. Aquest exercici és tant més important si tenim en 
compte que aquest Govern ha de fer els pròxims anys un important esforç  de 
millora i contenció en la gestió de la despesa, la qual cosa comporta 
optimitzar els recursos de què es disposa i incrementar de manera 
substancial la productivitat de l’estructura administrativa.  
 
Definir uns nous criteris de gestió que puguin conformar un model requereix, 
en primer lloc, conèixer i prendre consciència de la situació de partida i dels 
principals problemes i febleses que caldrà corregir. Aquesta és la funció de 
l’Informe sobre l’avaluació de la gestió que presentem. 
 
 
 
Nivells de responsabilitat de la gestió pública de la Generalitat 
 
Les responsabilitats de la gestió pública de la Generalitat, especialment en 
els últims sis anys, se situen en dos nivells ben diferenciats. 
 
Un primer nivell directiu, de configuració essencialment política, vinculat 
directament a la presa de decisions del Govern i dels diferents departaments, 
està format per Secretaris Generals i sectorials, Directors Generals, i alts 
càrrecs, així com responsables executius d’empreses,  entitats i consorcis, 
amb una forta influència en la presa de decisions. És ben cert que el gradual 
desplaçament de funcions cap a estructures perifèriques o externes a la 
pròpia administració de la Generalitat va fer que en el passat el pes 
fonamental en la presa de decisions es localitzés cada vegada més lluny dels 
òrgans formals situats en el centre de l’administració. 
 
Un segon nivell és el format per la pròpia estructura orgànica i funcionarial de 
l’administració, que en part ha anat quedant relegada en un paper secundari 
en el procés de decisió, definició i consecució d’objectius, en no adjudicar-se-
li un paper específic rellevant. Això malgrat la contrastada capacitat 
professional i voluntat de servei de moltes de les persones que integren la 
Funció Pública. 
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El resultat d’aquesta dualitat en el sí de la pròpia estructura de la Generalitat 
ha conduït a una separació creixent entre l’estructura decisòria i l’estructura 
administrativa que, en general, cada vegada ha funcionat de manera més 
autònoma, sectoritzada, i sense objectius ni direcció, sovint atrapada entre la 
demanda de serveis i les instruccions polítiques més diverses. 
 
 
 
Estructura de l’Informe d’avaluació de la gestió de la Generalitat  
 
L’Informe d’avaluació de la gestió de la Generalitat a desembre de 2003 està 
format per tres apartats clarament diferenciats, i un darrer apartat de 
conclusions i recomanacions. 
  
El primer apartat és un informe de la Intervenció General de la Generalitat en 
el que s’analitzen l’estructura organitzativa, els organismes autònoms 
administratius, el personal, la informàtica, el sector públic empresarial, les 
subvencions i una anàlisi dels contractes de consultoria i assistència 
negociats sense publicitat. Aquest informe de la Intervenció va acompanyat 
d’informes específics sobre diferents aspectes relatius als departaments des 
Justícia, Interior, DURSI, Educació, Comerç Turisme i Consum, i Treball i 
Indústria. 
 
El segon apartat està integrat per un informe elaborat per la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació i 
Administracions Públiques i es refereix a la situació del personal de la 
Generalitat. En l’informe s’analitza l’evolució del nombre d’efectius de 
l’administració de la Generalitat durant els últims tres anys; l’evolució del 
nombre de personal interí en el col·lectiu de personal d’administració i tècnic 
de l’administració de la Generalitat els anys 2002 i 2003, i la provisionalitat en 
els llocs ocupats de la relació de llocs de treball de personal funcionari de 
l’administració de la Generalitat.  
 
El tercer apartat, coordinat des de la Secretaria General de Presidència, està 
integrat per l’anàlisi d’un seguit d’actuacions concretes vinculades a la 
contractació de serveis informàtics, concessions de drets o serveis, concerts 
per la prestació de serveis escolars i subvencions. S’ha considerat que 
aquestes actuacions són especialment rellevants com exemplarificadores del 
conjunt de pràctiques que s’analitzen en aquest Informe. Els temes concrets 
seleccionats en aquest apartat són: 
 

- Contractes de l’AOC 
- Pròrrogues de les concessions de transport 
- Pròrrogues de les concessions per les ITV 
- Contractes d’alta direcció 
- Concessions de freqüències de FM i digitals 
- ADIGSA, gestió del parc d’habitatges i del Pla d’Obres 
- Subvencions a la premsa 
- Concerts escolars 
- Pla de recuperació de les oliveres. 
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Finalment, el darrer apartat conté les conclusions i recomanacions. 
 
És important subratllar en que no s’han abordat en aquest Informe, per estar 
en curs altres anàlisis més permenoritzats, ni la situació de l’àmbit sanitari 
(SCS i ICS) ni la de la CCRTV.  
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Informe General 
 
 
 
Estructura organitzativa 
 
Pel seu origen, l’estructura organitzativa de la Generalitat de Catalunya es va 
aixecar sobre un model fortament compartimentat, amb uns departaments 
molt autònoms que van anar creixent amb una considerable manca de 
directrius generals i amb uns òrgans horitzontals poc potents que, en molts 
casos, no podien coordinar no donar instruccions als departaments sectorials. 
El resultat d’aquest procés ha estat una Administració dividida en 
departaments que, encara que tenen un alt grau d’autonomia organitzativa i 
funcional, els mancaven directrius i més coordinació. 
 
Això és especialment apreciable en l’àmbit dels organismes autònoms 
administratius. A 31 de desembre del 2003 hi havia 23 organismes 
autònoms administratius en funcionament. La majoria són molt petits amb un 
pressupost conjunt l’any 2003 de 151 milions d’euros. Només dos tenen un 
pressupost superior als 10 milions, 14 no arribaven als 5 milions i d’aquests, 2 
no arriben a 1 milió d’euros. Per la banda dels ingressos, la majoria 
d’aquestes entitats tenien com a únic ingrés les transferències dels 
departaments als que estaven adscrits. Només dos d’aquests organismes 
autònoms generaven a través de la seva activitat prou ingressos per cobrir 
més del 50% del seu pressupost. Un d’aquests és el Servei Català del 
Trànsit. 
 
En la majoria dels casos, la seva activitat podria ser perfectament assumida 
per una subdirecció general, amb un considerable estalvi de costos. Només 
queda plenament justificada l’existència de 7 o 8 dels 23 organismes 
existents fins ara. 
 
Personal. La principal característica detectada és la manca d’una política 
global de personal i la feblesa dels òrgans horitzontals, concretament de la 
Direcció general de Funció Pública. La compartimentació i manca de 
directrius generals ha tingut especial incidència en la gestió de personal. 
Aquest fet ha tingut unes conseqüències: 
 

1. Descoordinació i feblesa en les negociacions amb els agents socials. 
Cada departament negociava oficisionament, al marge de la tasca de 
la Direcció de Funció Pública i del departament d’Economia i Finances. 
Això ha provocat que determinats col·lectius amb força i amb el vist-i-
plau dels seus departaments, assolissin les seves reivindicacions, 
provocant importants greuges comparatius amb altres col·lectius. 

 
2. Interins. Manca de convocatòria d’oposicions als cossos generals, amb 

l’entrada de gran quantitat d’interins. La situació arriba a ser greu amb 
un percentatge d’interins molt elevat. La convocatòria posterior 
d’oposicions no va solucionar el problema. El percentatge dels interins 
sobre el total de personal d’administració i tècnic era del 36% el 2003. 
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TOTAL PERSONAL INTERÍ CONTRACTAT 

 
 

 2001 2002 2003 
 
Amb personal substitut i reforç 4.340 5.396 6.416 
Sense per. Substitut i reforç 3.736 4.688 5.473 

 
 

3. Diversitat d’horaris i altres condicions de treball. 
 
4. La inspecció de personal era una dependència quasi simbòlica amb 

una dotació mínima.  
 
5. En algunes empreses i entitats i en l’àrea de sanitat, els contractes 

d’alta direcció es signaven sense cap criteri establert. Tot i que estava 
expressament prohibit des del febrer del 1994, es van establir 
clàusules d’indemnització per cessament. En l’àrea de sanitat hi ha 
una gran proliferació de retribucions variables en funció dels objectius, 
amb percentatges d’acompliment sistemàtics del 80 o 90%. 

 
Informàtica. El contracte d’externalització del centre Informàtic va suposar 
manca de concurrència per abús de facturació per conceptes del grup 3 
(nous desenvolupaments), llevat d’algun cas concret en que es va convocar 
concurs. Això va provocar l’excessiu cost d’alguns projectes, especialment 
dels de l’Administració Oberta de Catalunya. Només cal veure les quanties de 
les contractacions fetes per aquest grup 3 i comparar-les amb el compromís 
que consta en el contracte: 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 

Compromís 9.496 10.638 8.865 8.474 8.711

Facturat 15.834 39.026 54.093 100.128 124.986

Milers d'euros      
 
 
L’àrea del sector públic empresarial és on existeix la major mancança de 
criteris globals i de control. Gran proliferació d’empreses publiques i ens (64), 
consorcis (40),  fundacions (13) i organismes comercials o financers (6). No hi 
ha sistemes d’informació corporatius que incloguin tot aquest sector. El 
resultat es que ningú sap ni quanta gent hi treballa en total ni quant cobren. 
Alguns departaments han utilitzat empreses públiques per eludir els controls 
d’Economia i Finances i de Funció Pública.  
 
Subvencions. Poca rigorositat en les justificacions de les subvencions, 
especialment en algunes àrees com el Departament de Treball, on s’ha 
detectat en els expedients revisats un 11’5% de justificacions incorrectes. A 
banda d’una sèrie d’expedients ja coneguts, el sistema de gestió d’aquest 
departament feia molt fàcil el frau, especialment en els cursos de formació 
professional. Les justificacions es presentaven per relació, sense adjuntar els 
comprovants i els conceptes inclosos en les relacions podien ser genèrics i 
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abstractes. Els mitjans dedicats a la verificació d’aquestes justificacions eren 
escassos i gairebé tots els expedients s’aprovaven. 
 
 
Informe sobre sis departaments 
 
S’ha efectuat un examen exhaustiu de sis departaments (Justícia, Interior, 
Universitats Recerca i Societat de la Informació, Educació, Comerç, Turisme i 
Consum i treball i Indústria). S’ha examinat en cada un d’ells la contractació i 
un tema específic de cada departament. Com a resum es pot dir que es 
detecta una manca de planificació adequada en la contractació amb la 
proliferació de molts contractes menors que es podrien haver agrupat en lots 
per fer concursos. Les tramitacions sovint eren llargues i farragoses. 
 
S’ha efectuat també un estudi específic dels contractes de consultoria i 
assistència negociats sense publicitat, o bé per raó de quantia o per altres 
causes. En un nombre elevat de contractes no hi ha hagut concurrència 
sense que sempre estigui justificat. En els anys 2002 i 2003 es varen 
adjudicar un total de 6.158 contractes amb un import total de 369 milions 
d’euros. 5.058 contractes, per un import de 145,2 milions, varen ser 
adjudicats mitjançant el procediment negociat sense publicitat, 82’1% del total 
de contractes negociats. També s’ha produït una certa concentració 
d’adjudicataris. Aquests contractes negociats sense publicitat varen ser 
executats per 1.097 empreses. Una sola empresa ha executat 110 
contractes, 14 entre 51 i 100 contractes, i 79 entre 11 i 50. Dels contractes 
adjudicats sense publicitat, 514 eren superiors als 30.000 euros. Destaquen 
en aquest apartat: 
 
 
 

 Contractes Cont. +30.000 
 
 Dep. de Presidència 73 42 
 Institut d’Indústries Culturals  3 2 
 MNAC 8 6 
 Dep. Universitats 6 3 
 Dep. Economia i Finances 8 6 
 Servei Català de Trànsit 3 2 
 Diari Oficial de la Generalitat 1 1 
 Inst. Assistència Sanitària 2 2 
 Agència Avaluació Tecnològica 1 1 
 
 GISA 3.556 274 
 INCASOL 548 12 
 ACA 408 35 
 
 
 
L’Informe incorpora també un llistat de perceptors de subvencions de més de 
100.000 euros. 
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Evolució del personal 
 
 
 
Els efectius de l’administració de la Generalitat han tingut un creixement 
sostingut durant els darrers anys: 0,66% el 2001, un 2,21% el 2002 i un 
3,13% el 2003. Els col·lectius que més han contribuït a aquest creixement en 
els darrers cinc anys són els mossos d’esquadra pel seu desplegament en el 
territori. Pel que fa al pressupost, des de l’any 2000 fins al 2003 ha crescut un 
6% de mitjana anual. El creixement més remarcable es va donar l’any 2003 
amb un 7,68%.  

 
L’increment de personal interí d’aquests últims anys contribueix en gran part 
al  creixement general dels efectius. Es constata un important augment durant 
els anys 2002 (10,8%) i 2003 (10,5%). El 2002, el col·lectiu d’interns va 
créixer un 14,1% dins el personal administratiu i tècnic. El 2003, va ser el 
capítol de personal docent on més van créixer les contractacions d’interins 
(26,1%, prop de 2.000 nous efectius). També ha augmentat el nombre 
d’efectius que formen part del sector públic empresarial: 6,56% l’any 2001, 
7,01% el 2002 i 5,04% el 2003. El personal del sector públic empresarial ha 
augmentat en 1.255 efectius des del 2002 fins al 2003. 
 
Evolució del nombre d’interins. Ha estat difícil valorar si les demandes de 
personal s’ajustaven a necessitats reals o si existien solucions alternatives. 
La urgència de la cobertura dels llocs de treball i la lentitud dels sistemes de 
selectius que estableix la normativa solien ser els arguments per procedir 
anomenar personal interí. Totes aquestes circumstàncies han fet que el 
nomenament de personal interí pel procediment d’urgència hagi esdevingut el 
sistema de selecció habitual.  

 
El col·lectiu d’interins del personal administratiu i tècnic és un dels que més 
ha crescut durant els darrers dos anys: un 5,3% l’any 2002 i un 4,8% el 2003. 
Si es té el compte el pes del personal interí en el volum total d’efectius de 
l’administració autonòmica, la Generalitat es situa a la part baixa de al graella. 
Catalunya ocupa en número 14 (19,5%) i Extremadura el primer lloc (32,2%). 
Tanca el llistat el País Basc, amb un 10,3%. En xifres absolutes, el col·lectiu 
d’interins representa gairebé la tercera part del personal. A 31 de desembre 
del 2003, dels 16.670 treballadors del personal d’administració i tècnics, 
5.473 eren interins que ocupaven un lloc vacant, és a dir un 32,8%. El 2001, 
aquest percentatge era del 24,9% i el 2002 del 29,5%.  

 
Per departaments, el major nombre d’interins es concentra en Ensenyament, 
amb un 28,8% del total. Destaquen també Treball i Indústria (10.2%) i 
benestar i Família (7,2%). 

 
Un 90% del personal que ha entrat a treballar a l’administració com a interí ha 
estat reclutat a través del Servei Català de Col·locació. La majoria d’ells han 
estat nomenats per ocupar llocs vacants, tot i que es constata un 
decreixement en aquesta tendència: del 43% el 2002, al 32% el 2003. Tot i 
que s’ha produït un decreixement significatiu, encara hi ha un nombre elevat 
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de personal interí ocupant llocs singulars (285 a maig del 2004); i pel que fa 
als llocs de comandament, el nombre de llocs ocupats per personal interí s’ha 
reduït a 11.  
 
Provisionalitat en els llocs de treball. En general la provisionalitat és més 
alta entre els càrrecs de comandament (24%), seguit dels llocs singulars 
(36%) i dels base (6,7%). El més destacable, però, és el nombre de llocs que 
no estan reservats i que s’ocupen de forma provisional per un temps superior 
als sis mesos que preveu la normativa: un 26,4% en els llocs singulars, un 
13,4% en els càrrecs de comandament, i un 2,5% en els llocs base. L’estudi 
apunta que bona part d’aquestes disfuncions detectades podrien pal·liar-se 
aplicant de forma estricta la normativa. A més, suggereix que a l’hora de 
valorar el personal es tinguin en compte altres aspectes i no només 
l’antiguitat, com les titulacions acadèmiques i la capacitat de treball, entre 
d’altres. D’aquesta manera, es podria disminuir, en part, l’índex de 
temporalitat de l’Administració ja que el fet d’ocupar més temps un lloc 
provisional no donaria moltes més possibilitats d’ocupar-lo quan la plaça 
sortís a concurs. On es dóna una situació d’irregularitat més remarcable és 
en l’ocupació de llocs singulars en comissió de serveis i l’encàrrec de 
funcions per més temps del preceptiu, amb 639 funcionaris que ocupen llocs 
no reservats i amb una temporalitat superior als sis mesos establerts. Els 
llocs de comandament en funcions que superen els sis mesos i que haurien 
de ser proveïts per concurs específic és de 400 (84,2%). En el cas dels llocs 
singulars que estan ocupats provisionalment per més de sis mesos i que han 
de ser proveïts pel sistema de concurs específic el percentatge és del 91,5%. 
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Temes específics 
 
 
EL PLA DE RECUPERACIÓ DE LES OLIVERES  
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
  
Antecedents  
 
El desembre del 2001 hi va haver un temporal de fred que va afectar bona 
part de les explotacions d’oliveres. El govern va articular diversos 
mecanismes d’ajut als sectors afectats. 
 

. Pla de xoc per recuperar el potencial de les oliveres afectades finançat 
pel Ministeri d’Agricultura (7,7 milions d’euros) i un crèdit de l’ICCA (15,4 
milions d’euros). Aquest pla va acabar costant 18.425.000 euros i el 
govern va haver de destinar 3 milions d’euros addicionals per tancar el pla 
de xoc. 
. Ajuts plurianuals per cobrir els costos del primer any d’explotació 
després de les gelades no coberts pel pla de xoc. El govern ja ha 
desemborsat 20 milions com a primera anualitat i ha demanat ajuts a la 
CE, que no permet que aquest tipus d’ajuts estatals siguin superiors als 
danys que s’han produït. La CE ja ha demanat informació addicional per 
poder autoritzar aquests ajuts. 
. Ajuts a les cooperatives afectades que ha fet efectius el departament de 
Treball i Indústria. Els del 2003 i els del 2004 sumen 2,6 milions d’euros. 

 
Impacte econòmic 
 
La despesa pública en forma de subvenció a fons perdut que aquest cas ha 
generat al govern és de 41 milions d’euros.  
 
Actuacions del govern 
 
El 14 de juny del 2004 el govern va respondre a la CE amb els arguments 
següents: 
 

. No podran obtenir els ajuts les parcel·les que ja fossin improductives 
abans de les gelades. 
. Si durant la campanya 2002-2003 algunes plantacions ja han assolit un 
80% de la producció habitual, ja no poden rebre els ajuts.  

 
Després d’aplicar les esmentades exclusions les hectàrees a rebre els ajuts 
han passat de 29.000 a 24.000. 
 
Els costos laborals per hora que s’havien pactat amb les cooperatives per 
fixar els ajuts s’ha rectificat, ja que estaven calculats a l’alça. Ara s’ha pres de 
referència el conveni del sector agropecuari de Catalunya per a l’any 2003 i 
s’han revisat els costos.  
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ELS CONCERTS EDUCATIUS 
Departament d’Educació 
 
Antecedents 
 
No hi ha lleis ni estatals ni autonòmiques que fixin amb precisió quins han de 
ser els criteris per atorgar els concerts educatius. Es parla només de 
“necessitats d’escolarització”. 
 
El 18 de novembre de 1995, un dia abans de les eleccions autonòmiques, hi 
va haver una reunió del DG de centres docents amb els representants de les 
principals organitzacions patronals de centres concertats de Catalunya. En va 
sortir una acta on s’acordaven els criteris compartits per fixar els concerts 
educatius. Aquesta acta no té ni validesa jurídica ni caràcter normatiu, però 
els criteris que conté són els que s’han aplicat fins a l’actualitat.  El document 
mai s’ha publicat ni discutit. 
 
Els resultats d’una moció del Parlament que instava a fer una auditoria de 
gestió als centres concertats només es va difondre parcialment i no es va 
trametre a la cambra catalana. 
 
Impacte econòmic  
 
La partida destinada als concerts supera els 800 milions d’euros. 
 
Actuacions del govern 
 
S’està treballant per elaborar un decret que fixi de manera objectiva els 
criteris per atorgar els concerts educatius. D’aquesta manera s’acabarà amb 
la situació d’inseguretat jurídica que existeix actualment.  
 
Valoració 
 
El govern no desplega la capacitat normativa que sí que tenia per fixar uns 
criteris objectius per atorgar els concerts. Hi ha inseguretat jurídica. Educació 
no té cobertura legal que l’empari per justificar l’atorgament o la denegació 
dels concerts.  
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LES SUBVENCIONS A LA PREMSA 
Departament de la Presidència 
 
Antecedents 
 
El principal instrument de suport a la premsa per part del govern han estat les 
subvencions i els convenis. Generalment s’ha actuat amb discrecionalitat 
(Departament de la Presidència). Les úniques que han estat regulades són 
les subvencions per a les publicacions en català (ajut automàtic), 
canalitzades pel departament de Cultura.  
 
Molts convenis han inclòs compromisos concrets de subscripcions i 
insercions publicitàries.  
 
Del 1995 al 1999, el govern ha destinat entre 3 i 4 milions d’euros anuals.  
 
L’any abans de les eleccions, la despesa pública en concepte de convenis i 
subscripcions va arribar al seu màxim, amb prop de 25 milions d’euros. La 
inversió publicitària del govern a la premsa diària va ser el 2003 de 4,7 
milions d’euros.  
 
Impacte econòmic 
 
55 milions d’euros en el període 2000-2003. 24,7 milions d’euros es van 
gastar el 2003 (any electoral) 
 
Actuacions del govern 
 
Reducció l’any 2004 d’un 33% de les subvencions als mitjans de 
comunicació. 
 
Hi haurà una convocatòria conjunta entre la Secretaria de Comunicació i 
l’ICIC que establirà unes regles de joc igualitàries per accedir als ajuts.  
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ADIGSA 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
GESTIÓ DEL PARC D’HABITATGES 
 
Antecedents 
 
D’acord amb una auditoria externa encarregada per ADIGSA, el 27 de juliol 
del 2004 hi havia 1.036 habitatge sense adjudicar (749 buits, 61 d’ocupats 
il·legalment, 96 ocupats en precari i 130 en situacions diverses). Això és fruit 
d’una circumstància acumulativa ja que el nombre d’habitatges adjudicat és 
inferior al nombre d’habitatges construïts.  
 
Dels 749 buits, 383 són a Barcelona, 166 a Tarragona, 126 a Lleida i 74 
Girona. 
 
Els procediments d’assignació constitueixen un “coll d’ampolla” en el procés 
de lliurament de pisos perquè existeix una tramitació complexa, 
excessivament burocratitzada i centralitzada a Barcelona. 
 
Actuacions del govern  
 
Medi Ambient i Habitatge està enllestint un decret que permetrà crear un 
registre únic per a tot Catalunya on es preveu l’establiment d’oficines 
descentralitzades. També es preveu  signar convenis amb els ajuntaments 
per agilitar els tràmits.  
 
 
PLA DIRECTOR D’OBRES 
 
Antecedents  
 
L’any 1997 el Departament de Benestar Social va signar amb les 
associacions de veïns de 108 barris un pla per finançar actuacions de 
rehabilitació. El pla tenia una dotació de 270 milions d’euros que finalitzava el 
2004. El juliol d’aquest any, només s’havia executat la meitat d’aquesta 
quantitat (191,5 milions). Mantenint el ritme inversor dels darrers anys (30 
milions d’euros per exercici) es trigarien 7 anys a complir el pla director.  
 
El pla contenia un conjunt d’actuacions sense projecte, ni pla de finançament, 
ni estimació de cos, ni de data d’acabament.  
 
Actuació del govern 
 
S’han valorat les actuacions fetes i s’estan analitzant les que queden per 
realitzar. La suma de les actuacions pendents més les que s’hi incorporaran 
de noves configuraran el nou Pla Director d’Obres, que tindrà el seu 
finançament i una previsió d’acabament ajustada a la realitat.  
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CONCESSIONS DE FREQÜÈNCIES DE RÀDIO DIGITAL I FM 
Departament de la Presidència 
 
Antecedents  
 
Quatre dies abans de les darrers eleccions autonòmiques, el govern va 
adjudicar 48 concessions de ràdio digital d’àmbit comarcal i supramunicipal 
per un termini de 10 anys. L’antic govern va iniciar el procés licitador sabent 
que la resolució es produiria quan les eleccions ja estiguessin convocades. 
Cap de les freqüències adjudicades ha iniciat a hores d’ara les emissions.  
 
Davant l’aparició de la ràdio digital, la Secretari de Telecomunicacions va 
decidir fer una prova pilot per verificar abans de l’adjudicació la viabilitat 
tècnica de les freqüències proposades pel Ministeri de Ciència i Tecnologia. 
La prova pilot afectava un total de 91 freqüències.  
 
Les condicions de la prova pilot no es van formalitzar mai documentalment. 
Dos dies abans de les eleccions autonòmiques es va signar un conveni amb 
l’Associació Catalana de Radiodifusió on es regulaven les condicions de la 
prova.  
 
Valoració  
 
Amb la prova pilot, es desnaturalitza totalment el procés per assegurar la 
viabilitat tècnica i legal d’unes possibles emissions. No és lògic utilitzar 
emissions reals ja que així s’afavoreix que situacions precàries s’acabin 
consolidant i es mantinguin en la temporalitat.  
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CONTRACTES D’ALTS DIRECTIUS 
Diversos departaments 
 
Antecedents  
 
El 8 de febrer de 1994 el govern va aprovar un acord que prohibia la inclusió 
de clàusules d’indemnització per la rescissió de contractes d’alts directius. 
Aquesta norma va ser incomplerta sistemàticament per diversos 
departaments a l’hora de cessar directius de les empreses públiques per raó 
de confiança. Els seus contractes contenien clàusules en què, tot i una norma 
que ho prohibia, s’explicitaven diferents tipus d’indemnitzacions. Alguns 
casos són: 
 

. Director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

. Gerent del Consorci del Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat  

. Director Gerent de Tujuca SA. Contracte laboral indefinit 

. Director general del Consorci Portal de la Costa Brava-Illa de Blanes 

. Director executiu del Patronat Català pro Europa 

. Conseller delegat de l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de  
  Catalunya (EPLICSA) 
. Director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la  
  Informació (CTiTi) 
. Ex alts càrrecs de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
  (entre el 1991 i el 2002 se’ls van ingressar diverses quantitats en un fons  
  de provisió gestionat per una asseguradora en concepte de premis de 
  dedicació i permanència). Aquest expedient ja ha estat tramès al  
  Tribunal de Comptes espanyol.  
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EL PROJECTE ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
 
Antecedents  
 
L’externalització de la informàtica corporativa de la Generalitat es va fer amb 
la venda del centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, fa sis anys. El 
contracte es va adjudicar pràcticament en exclusiva a T-Systems. L’any 2003, 
aquesta empresa ha facturat a l’Administració 160 milions d’euros.  
 
T-Systems es va encarregar del projecte Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), que inclou del desenvolupament dels portals EPOCA, CAT365 i e-
catàleg.  
 
El procés d’adjudicació a aquesta empresa va ser irregular. El mateix dia que 
s’aprovava l’acord de govern, T-Systems i Accenture presentaven una oferta 
tècnica i econòmica que el CTTI acceptava sense cap informe previ. No es 
van respectar els principis de publicitat i de concurrència i es va fer un ús 
abusiu de l’apartat del contracte “altres desenvolupaments”, que es va fer 
servir per dur a terme grans projectes i no pas tasques secundàries.  
 
T-Systems va subcontractar per al projecte de l’AOC un total de 56 milions 
d’euros (un 71% del cost del projecte), del que es dedueix que adjudicar-li el 
projecte va se runa forma d’acabar encarregant la feina a les empreses que 
es desitjava evitant els concursos a què obliga la llei.  
 
L’únic dels tres portals que funciona és EPOCA. L’e-catàleg i el CAT365 
presenten moltes mancances, són deficients i a nivell tècnic no presenten els 
nivells de rendiment previstos.  
 
Impacte econòmic  
 
El desenvolupament del projecte AOC ha costat 79,2 milions d’euros.  
 
Actuacions del govern  
 
S’estan reconceptualitzant els projectes CAT365 i e-catàleg. 
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PRÒRROGA DE LES CONCESSIONS DE TRANSPORT REGULAR PER 
CARRETERA 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
 
Antecedents  
 
El sistema concessional de transport regular de viatgers per carretera, tant 
autonòmic com estatal, caduca el 2008. El 2003, l’anterior govern va encetar 
un procés perquè les empreses poguessin allargar les concessions 25 anys 
més a partir del 2008. Per optar-hi, havien de presentar un pla d’innovació i 
millora de la qualitat. Totes les empreses (68 companyies i 166 concessions) 
el van presentar i PTOP els va aprovar gairebé tots.  
 
Aquestes decisions es van prendre un mes abans de les eleccions. La 
finalització de les concessions el 2008 hagués estat una magnífica ocasió per 
replantejar el model i intentar aconseguir transport en zones que actualment 
no estan cobertes.  
 
Impacte econòmic  
 
Els plans de millora presentats preveuen la renovació de la flota, entre 
d’altres mesures. L’Administració es va comprometre a subvencionar un 20% 
de la compra d’aquests nous vehicles. També es subvencionen els serveis 
d’escassa demanda.  
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PRÒRROGUES D’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
VEHICLES (ITV) I SERVEI D’INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN 
L’ÀMBIT DE LA SEGURETAT, QUALITAT I NORMATIVA INDUSTRIAL 
(EIC) 
Departament de Treball i Indústria 
 
Antecedents  
 
Aquestes concessions finalitzaven el 2006. Entre el 17 i el 18 de novembre 
del 2003 l’anterior govern les va ampliar via resolució al DOGC fins al 2014. 
El Govern ho va fer tenint l’informe preceptiu però no favorable de la 
Comissió Jurídica de Catalunya. La decisió es va argumentar afirmant que si 
se’ls apujava el cànon a les empreses, se’ls havia d’allargar la concessió per 
poder garantir el seu equilibri econòmic. 
 
Aquesta decisió té interposats diversos recursos potestatius per diverses 
empreses i organitzacions.  
 
Impacte econòmic  
 
ITV 2003 50,4 milions d’euros (51 estacions, 670 treballadors) 
EIC 2003 17,2 milions d’euros (19 oficines d’atenció al públic, 230 

inspectors) 
 
L’anul·lació de les concessions suposarà per a l’Administració perdre 
l’increment d’ingressos corresponent al cànon de les ITV. No hi va haver 
increment del cànon en el cas de les EIC. 
 
Actuacions del govern  
 
Assessorat per la Comissió Jurídica Assessora, el Gabinet Jurídic i un bufet 
d’advocats extern, el conseller de Treball i Indústria va anul·lar l’ampliació de 
les concessions aprovades per l’anterior govern.  
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Conclusions i recomanacions 
  
 
 
Principals aspectes de caràcter general 
 
 
i) Absència de model i mecanismes de gestió 

 
El conjunt de l’informe acredita la inexistència d’un model de gestió unitari 
mínimament estructurat en el conjunt de l’administració de la Generalitat. 
La dispersió existent en la gestió per part dels diferents departaments, fins 
i tot en assumptes similars, i la inexistència de sistemes d’informació 
corporatius integrats i bases de dades unificades no permet disposar del 
coneixement necessari per la presa de decisions i, encara menys, pel 
seguiment i control de la gestió.     

 
ii) Substitució del model per iniciatives específiques disperses i 

independents entre si 
 
La inexistència d’un model de gestió va fer que es llancessin de manera 
sectorial i fragmentària iniciatives destinades teòricament a modernitzar 
l’administració.  L’AOC va ser la mes paradigmàtica d’aquestes iniciatives, 
amb el resultat frustrat que queda recollit a l’Informe. L’altre element que 
l’Informe ha palesat de manera clara és la forta dispersió a que s’havia 
arribat quant a la derivació cap a consorcis, empreses i organismes 
perifèrics de la Generalitat de bona part de les funcions pròpies de la 
organització, fins i tot en aspectes centrals i estratègics.   

 
iii) Opacitat i arbitrarietat en el desenvolupament de l’activitat 

administrativa 
 
La inexistència de sistemes d’informació i gestió integrats i clars va donar 
també com a resultat una important opacitat en la gestió, especialment en 
allò que feia referència a la gestió de la contractació administrativa i de la 
selecció del personal. La gran quantitat de contractes basats en sistemes 
negociats sense publicitat (la immensa majoria) i el gran nombre de 
personal interí reclutat al marge de convocatòries públiques, fa que una 
part important de la gestió pública de la Generalitat s’hagi desenvolupat al 
marge dels principis de transparència i objectivitat.  

 
iv) Desaprofitament de la funció pública 

 
La política de recursos humans i organització mai va ser una prioritat per 
l’anterior govern. No hi havia una visió global ni es va definir un model 
propi d’organització, simplement s’anaven adoptant mesures puntuals i 
segmentades per afrontar les necessitats de diferents àmbits específics 
(salut, educació, seguretat, etc ...). Tant en la creació de nou llocs de 
treball com en els mètodes per reclutar nous treballadors ha primat la 
conjuntura sobre la planificació, essent el resultat més evident un molt 
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elevat percentatge d’interins que es pot qualificar de crònic. Aquest fet 
s’agreuja per la falta de control i per la discrecionalitat en la selecció 
d’interins. L’absència de control efectiu, més enllà del pressupostari, sobre 
l’organització de la Generalitat s’estén de manera encara més flagrant al 
conjunt de societats, entitats amb personalitat jurídica pròpia, consorcis, 
etc.  No hi ha cap registre centralitzat, ni accés informàtic a aquesta 
informació.  

 
v) Decisions que limiten la capacitat d’acció del Govern sorgit de les 

eleccions 
 
L’activitat de l’acció de Govern en els mesos immediatament anteriors a 
les eleccions de ara fa un any va tenir una especial intensitat. Gran 
quantitat de decisions adoptades setmanes i fins i tot dies anteriors al 16 
de novembre  van deixar, com a fets consumats, acords que s’havien 
d’executar els anys següents, sense que en cap cas la premura en 
adoptar les decisions estigués fonamentada per raons d’urgència. Noves 
concessions, pròrrogues de les existents, firma de tota mena de convenis 
que comprometen recursos pels anys futurs, van ser pràctica habitual 
durant aquells moments. La conseqüència ha estat la limitació de la 
capacitat de decisió i de gestió del Govern sorgit de les urnes, sense 
haver-se acreditat raons d’urgència que ho poguessin justificar.  

 
 
 
Conclusions 
 
Com a resum de tots els informes continguts en aquest Informe d’avaluació 
de la gestió i sens perjudici de les conclusions i recomanacions concretes que 
s’han fet al llarg dels diferents informes, en especial les que fan referència als 
sis departaments examinats i que figuren en l’apartat 2, es poden formular 
una sèrie de conclusions, en el benentès que únicament s’inclouen aquelles 
que es poden considerar d’aplicació a tota la Generalitat i no a una àrea o 
departament concret, que s’han formulat en el seu cas al tractar el 
departament o l’àrea concreta en qüestió. 
 

i) Estructura organitzativa amb excés d’unitats i massa 
compartimentada. Excés d’entitats en el sector públic empresarial, 
tal com s’indica en l’apartat 1, quan es tracta de l’estructura 
organitzativa i del sector públic empresarial.  

 
ii) Manca de coordinació interdepartamental. Relacionat amb el punt 

anterior hi ha excessiva compartimentació entre unes unitats i 
altres, fins i tot entre uns departaments i altres. Manquen criteris 
generals comuns i coordinació interdepartamental, ja sigui en 
temes generals, ja sigui en temes específics que afecten a més 
d’una unitat.  

 
iii) Manca de planificació pressupostària, tant a nivell global com 

departamental. No hi ha un pla d’actuacions plurianual global que 
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comprengui les grans inversions a realitzar ni una planificació 
departamental que inclogui les actuacions a efectuar durant l’any, 
dins d’un programa plurianual. Els departaments no analitzen ni 
planifiquen correctament les seves actuacions i les seves 
necessitats pressupostàries i de contractació.  Manca de 
pressupostació per programes correcta. 

 
iv) Dispersió  de projectes informàtics. Manca de política informàtica 

general. Abús en la utilització del grup 3 del contracte de prestació 
de serveis informàtics, la qual cosa ha provocat manca de 
concurrència en el sector. 

 
v) Manca de política global de personal. Descoordinació a l’hora de 

negociar condicions de treball amb els diferents col·lectius de 
personal. Feblesa dels òrgans responsables de la política general 
de personal, en benefici d’actuacions individuals dels departaments 
i entitats. Excés d’interins. Proliferació de contractes d’alta direcció 
no sempre justificats i de retribucions variables en funció 
d’objectius, en alguna àrea, sense que aquests estiguin clars ni  hi 
hagi una sistemàtica per mesurar-los. En algun cas clàusules 
d’indemnització per cessament infringint un acord de govern que 
les prohibia.  

vi) Manca d’òrgans que analitzin la gestió dels departaments i realitzin 
anàlisi de l’estructura i dels processos departamentals efectuant 
propostes de millora.  

 
vii) Manca de gestió integral del patrimoni de la Generalitat i de la 

tresoreria dels organismes i empreses públiques. Algunes entitats 
disposen d’abundant liquiditat a la vegada que la tresoreria ha de 
concertat pòlisses de crèdit  per poder atendre venciments. 

 
viii) Excessiva proliferació de contractes menors. Bé fraccionant 

actuacions que podrien constituir una unitat, bé per manca 
d’adequada planificació de l’actuació departamental de l’exercici. 

 
Com a resum, es pot dir que la compartimentació ha portat a que, per 
regla general, els diferents departaments decideixin, en funció de 
necessitats conjunturals, la majoria de les actuacions a fer, negociant, en 
cada cas, amb el Departament d’Economia i Finances el seu encaix 
pressupostari. La qual cosa comporta en alguns casos tensions 
pressupostàries que sovint s’han resolt en funció del pes dins de 
l’organització del responsable de l’àrea corresponent. Una anàlisi tècnica 
objectiva, cosa que normalment no ha existit, hauria permès minimitzar els 
efectes d’aquests tipus de comportaments. 
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Recomanacions 
 
Amb l’afany de millorar la gestió, es poden fer una sèrie de 
recomanacions, en el benentès que són de tipus general, i que es poden 
traduir en  una gran quantitat de mesures concretes que no es detallen, 
atès el caràcter general d’aquest Informe. 
 
Aquestes recomanacions es poden resumir en tres grups. D’una banda, 
les derivades d’una estructura organitzativa massa gran i 
compartimentada. D’altra, les derivades d’una manca de coordinació i de 
directrius generals, i finalment, les derivades de la manca de planificació, 
tant a nivell global com departamental. En conseqüència, les principals 
recomanacions van en la línia de millorar  aquestes tres qüestions. 
 

i) Realitzar un estudi aprofundit de l’estructura organitzativa, 
que inclogui l’anàlisi de tots els organismes, entitats, 
empreses i consorcis, per determinar els que són necessaris 
i els que no, proposant la supressió de tots els que no es 
considerin imprescindibles o proposant també fusions, quan 
més d’un organisme facin tasques similars o iguals. Al 
mateix temps, cal  que algun òrgan o comissió dictamini 
sobre la necessitat de crear una entitat nova, cada vegada 
que un departament ho proposi. 

 
ii) Reforçar els òrgans horitzontals, tant a nivell competencial 

com de mitjans, com per exemple Funció Pública o 
Patrimoni, a fi que puguin disposar de tota la informació 
necessària, dictin directrius de caràcter general, i puguin fer 
el seguiment del seu compliment. 

 
iii) Instaurar la pressupostació per programes i un sistema de 

seguiment dels programes.  
 
iv) Planificar a mig i llarg termini inversions i programes 

d’actuació, tant globalment com departamentalment. 
Instaurar, així mateix, quadres de comandament i altres 
eines per poder fer el seguiment de la planificació. 

 
v) Revisar els procediments burocràtics efectuant auditories de 

sistemes i de procediments, per tal de simplificar alguns 
procediments departamentals. 

 
vi) Reforçar els mecanismes d’avaluació i control de la gestió, 

vinculats a la Intervenció General, per tal de dur a terme un 
efectiu control de l’eficiència i l’eficàcia dels diferents 
programes i polítiques públiques. 

 
vii) Reforçar el paper del Centre de Telecomunicacions en els 

dissenys informàtics dels departaments, evitant la 
proliferació de sistemes diferents, a vegades paral·lels, anant 
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cap al màxim possible d’integració, aprofitant les possibilitats 
de la plataforma adquirida i el número de llicències que es 
disposa de la mateixa. 

 
viii) En matèria de personal, al marge del reforçament ja indicat 

de Funció Pública, agilitar els processos de selecció i donar 
una solució al problema de l’elevadíssim número d’interins. 

 
ix) Crear un grup de treball entre els Departaments de 

Governació i Administracions Públiques i d’Economia i 
Finances, per formular propostes per a la reforma i 
racionalització de la funció pública, tenint en compte totes les 
seves dimensions, incloent la pressupostària. 

 
x) Crear una comissió depenent del Departament d’Economia i 

Finances, per analitzar i decidir en cada cas el sistema de 
finançament més apropiat per a les grans inversions, tenint 
en compte les normes SEC’95, evitant solucions sectorials 
decidides per òrgans gestors sense visió global i optimitzant 
les possibilitats del patrimoni de la Generalitat. 

 
xi) Optimitzar els recursos de tresoreria de tot el sector públic 

empresarial i organismes, utilitzant eines com el sistema de 
compensació automàtica de saldos de tresoreria o altres 
similars. 

 
xii) Estudiar les possibilitats de consolidació fiscal de les 

empreses públiques a fi d’optimizar els recursos i defensar 
millor els interessos de la hisenda de la Generalitat. 

 
xiii) Revisar els procediments contractuals simplificant-ne la 

tramitació, accelerant la posta en marxa de la contractació 
electrònica i evitant la proliferació de contractes menors, 
agrupant totes aquelles actuacions que es puguin unificar en 
un sol concurs, encara que sigui amb diferents lots. 

 
xiv) Introduir en la gestió econòmica i en l’execució 

pressupostària de la Generalitat i les seves entitats, criteris 
de bona gestió, per tal d’optimitzar l’administració dels 
recursos públics. 
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Propostes per a l’acció de govern 
 
 
 
i) Reforma de la Llei de la Sindicatura de Comptes 

 
Es necessari procedir a la reforma de la Sindicatura de Comptes amb 
l’objectiu d’assegurar-ne la seva independència, la professionalitat i 
l’eficàcia, i facilitar l’exercici de les seves funcions,  mitjançant la dotació 
adequada de recursos. Especialment, cal aprofundir en tot el que fa 
referència a mecanismes d’avaluació de les polítiques públiques.  

 
ii) Llei de l’Empresa Pública 

 
L’actual normativa reguladora de l’estatut de l’empresa pública catalana té 
la seva base en la Llei 4/1985, de 29 de març, encara que ha estat 
modificada i actualitzada durant aquests anys fins a la seva refosa en un 
text únic ( Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre). Aquesta norma 
s’hauria d’adequar als nous principis inspiradors de l’organització i 
l’estructura administrativa, així com a la necessitat de planificació, 
racionalització i control. 

 
Cal racionalitzar i simplificar l’organització instrumental, preveient les 
funcions i activitats que han de realitzar aquestes entitats i establir amb 
absoluta claredat el seu règim jurídic pel que fa a personal, patrimoni, 
règim pressupostari, impugnacions i recursos. Aquesta llei hauria de 
regular els Estatuts d’aquestes entitats, així com el pla d’actuació o 
contracte programa que estableixin en relació al departament al qual 
estan adscrites. 

 
És necessari també regular les funcions de control i avaluació (tant interna 
com externa) d’aquestes entitats en relació al grau d’assoliment dels 
objectius i de l’adequada utilització dels recursos. Finalment, caldria fer 
una regulació més complerta de la figura consorcial, que ha tingut un 
desenvolupament molt important, i que és insuficientment regulada en la 
Llei 13/1989, de 14 de desembre d’organització , procediment i règim 
jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
iii) Reforçament de la Intervenció i de la funció avaluadora 

 
Reforçament de la Intervenció General com a òrgan de control intern, tant 
en les seves funcions de fiscalització dels actes de l’administració i del 
sector públic empresarial (control comptable i de legalitat), com del control 
d’eficàcia i d’eficiència de la gestió de la seva activitat. 

 
iv) Oficina de la Transparència 

 
En aplicació d’un dels eixos prioritaris de l’Acord del Tinell, el Pla de 
Govern 2004-2007 estableix com a objectiu reforçar la qualitat 
democràtica del sistema polític i administratiu català i fer més transparent 
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la gestió dels seus organismes i institucions. La creació d’una oficina de 
transparència respon a la voluntat de preservar la transparència, bon 
govern i el funcionament ètic del sistema públic. Aquesta oficina no 
solament haurà de vetllar  solament perquè es respectin els principis 
abans esmentats i reduir d’aquesta manera el risc de pràctiques 
desviades de l’interès general, si no que haurà de treballar per reforçar 
una cultura ciutadana que rebutgi les actuacions inadequades. 

 
v)  Llei de Subvencions 

 
Actualment, la normativa reguladora de les subvencions ve recollida en el 
capítol IX del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
Atesa l’important activitat subvencionadora de l’Administració de la 
Generalitat cal redactar una Llei de subvencions, amb cos propi, 
inspirada en el principis d’igualtat, transparència, objectivitat, eficàcia i 
eficiència, que reforci les obligacions dels beneficiaris, així com els 
sistemes de control i avaluació dels objectius.  Així mateix, aquesta nova 
llei haurà d’introduir criteris de planificació en l’atorgament de les 
subvencions per tal de conciliar els objectius amb els costos i fonts de 
finançament, així com la necessitat de creació i regulació d’una base 
dades de subvencions. 

 
vi)  Recursos humans i model de gestió 

 
El model de funció pública que ha trobat el Govern és força rígid i en 
bona mesura obsolet i no té la capacitat mínima d’adaptació a les 
circumstàncies i objectius que els temps actuals ens reclamen. S’ha 
començat l’elaboració del Llibre Blanc de la Funció Pública Catalana que 
permetrà definir amb claredat una política de recursos humans que, 
juntament amb noves formes de gestió amb col·laboració de la iniciativa 
privada, ens permeti optimitzar recursos i millorar la prestació de serveis.
  


