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Volíem aprofitar aquesta oportu-
nitat per compartir una idea que
molt sovint sorgeix en els debats
de les nostres juntes; igualment
pensem que amb una mica de vo-
luntat i consens, pot ser una part
de la solució al gran repte de la
recuperació econòmica al qual,
cadascú des del seu paper, inten-
ta fer front aportant el seu gra de
sorra.

No deixen de ser titulars als di-

ferents mitjans de comunicació,
notícies que fan referència a l’en-
deutament dels comuns, a l’aug-
ment de la despesa de personal
de les diferents administracions
locals, que l’administració és l’ú-
nic sector en el qual creix el nom-
bre d’assalariats, entre d’altres.
Tot i l’objectivitat de les dades
utilitzades per suportar aquestes
informacions, i la diferent evolu-
ció, si les comparem amb la resta
de sectors econòmics privats, te-

nim la percepció que la societat
ho assumeix com un “fet normal”.

Els darrers anys, constatem
com les vuit administracions que
governen el nostre país i els seus
70.000 habitants, han començat a
oferir una cartera de serveis i
prestacions, moltes vegades sen-

se criteris d’eficiència i eficàcia, i
en la majoria de casos fent com-
petència directa al sector privat.
La solució adoptada per assumir
aquesta oferta ha estat la d’incor-
porar estructura fixa, aprofitant-
se, perquè no dir-ho, d’un més
que discutible compromís i rèdit
electoral. Tots entenem que es-
tem al final de la cursa, i que
aquesta no pot tenir guanyador
en els termes plantejats. Fins i tot,
s’ha aconseguit distorsionar la
percepció del valor real dels ser-
veis i prestacions oferts.

La nostra idea és ben senzilla.
Externalitzem en el sector privat
tot allò que recentment hem in-
ternalitzat. La despesa fins ara fi-
xa esdevindrà variable. L’augment
de la rendibilitat farà que el cost
unitari sigui menor, i que s’ajusti
millor als paràmetres de mercat.
La gestió i responsabilitat recaurà
en especialistes del sector pri-
vat..., i fins i tot, hi pot haver ca-
buda a sub rogacions d’equips, as-
sumint el personal sense
modificar les seves condicions la-
borals.

Esperem que la proposta sigui
valorada amb el màxim esperit
crític i positiu, ja que l’únic objec-
tiu d’aquest escrit ha estat el de
sumar.

Les vuit administracions han començat a oferir una cartera de serveis i prestacions, moltes vegades
sense criteris d’eficiència i eficàcia, i en la majoria dels casos fent competència directa al privat

‘Externalització’ versus ‘internalització’
la tribuna
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�AVUI

MADRID

Des de ja fa uns anys,

el Barça no juga contra

la seva història: ja no

ha de combatre cap

mena de complex ni de

victimisme. No és un

club dissortat. És un

club alegre i guanyador.

Aquest any hi havia el

risc que, davant la im-

possibilitat física i me-

tafísica de superar la

temporada anterior, l’e-

quip baixés la guàrdia.

Hem tingut sort: el Ma-

drid no ha deixat que

la baixés. [...]
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�EL PUNT

A LA CONSULTA DE

BARCELONA GUANYA

LA C, DE ‘CRISI

POLÍTICA’

L’alcalde i el seu equip

se n’haurien d’haver

adonat fa molt temps, i

s’haurien estalviat el

joc de disbarats que

ha acabat sent aques-

ta consulta. Perquè, al

marge dels greus

errors d’organització i

d’haver-se gastat uns

tres milions d’euros de

diners públics per a no

res, el resultat final ha

sumit la ciutat en una

crisi política sense pre-

cedents quan convenia

menys, amb l’alcalde i

el govern a la corda

fluixa. [...]  
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�LA VANGUARDIA

PREMI I CARBÓ

Que diferent era aque-

lla felicitat dels blaugra-

na amb la imatge feri-

da de l’equip de govern

del consistori barceloní

després del cop de cap

sense pal·liatius que

van propinar els barce-

lonins a l’alcalde en la

consulta de la Diago-

nal. Guardiola simbolit-

za, en aquest final de

curs, el premi al treball

ben fet; Hereu, el carbó

immisericordiós per la

pèrdua de rumb a l’a-

juntament.

retalls

sFuncionariat insostenible

Les últimes xifres fetes públiques sobre l’en-
deutament de les administracions locals i els
anuncis de la necessitat de retallar despeses
en personal que darrerament s’han fet des
d’Encamp i Andorra la Vella està en sintonia
amb l’opinió recollida a l’enquesta del Diari.
Una aclaparadora majoria de les persones que
han respost la pregunta al llarg de la setmana
passada consideren que és insostenible man-
tenir el volum actual de les plantilles de fun-
cionaris comunals. Només 72 persones s’han
pronunciat a favor de continuar amb la quanti-
tat d’empleats públics que actualment acu-
mulen les set corporacions.

enquesta digit@l

Resposta a la pregunta plantejada la setmana del 10 al 16 de maig: 441 vots
LA PREGUNTA 

DE LA SETMANA

NOSÍ

84%

16%

És sostenible per 
als comuns 

mantenir les 
actuals plantilles? Creu que 

és necessària 
una llei 

antitabac?

La resposta dels lectors: 
dimarts 25 de maig

Per participar en la votació,
pots fer-ho a través de la
nostra pàgina web:
http://www.diariandorra.ad


