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 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
 
 

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

 
Us fem un resum dels diferents informes encarregats pel Govern i algunes de les seves conclusions 
més rellevants i comparem les conclusions d'aquests informes amb les actuacions més recents de 
l'Administració de la Generalitat. 

 
1. Informe del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement:    Catalunya, 

Visió i objectius econòmics de futur 
 

a. Ajustar les plantilles públiques (pàg. 133) 
b. Homologar salaris i jornada al sector privat (pàg. 123) 
c. Substitució d'instruments burocràtics per instruments de mercat (pàg. 128) 

 
2. Informe del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement:     

Cimera Econòmica 
 

a. Significativa reducció de les estructures administratives (pàg. 32) 
b. Redimensionament de plantilles (pàg. 32) 
c. ...contractes vitalicis... desincentiu a la millora de la productivitat (pàg. 33) 

 
3. Informe Comissió d'experts per a la reforma de l'Administració 
 

a. Flexibilització de la provisió de llocs (pàg. 25) 
b. Obrir pas a processos de desvinculació d'empleats públics (pàg. 26) 
c. Establir com a relació d'ocupació... el règim de contractació laboral (pàg. 23) 

 
Front aquests criteris la Generalitat, pel que fa a l'àmbit dels tributs i en aplicació estricta de la 
filosofia d'aquests informes adopta les mesures adients. I així, front una caiguda de la recaptació dels 
tributs del 75% decideix incrementar la plantilla d'alts càrrecs vinculats a l'àmbit tributari: 
 

Decret 270/2011, de 15 de febrer, pel qual es nomena el senyor Lluís Franco i Sala director 
de l'Agència tributària de Catalunya 
 



Decret 29/2013, de 8 de gener, pel qual es nomena la senyora Georgina Arderiu i Munill 
secretària d'Hisenda del Departament d'Economia i coneixement 
 
Decret 116/2013, de 19 de febrer, pel qual es nomena la senyora Elsa Artadi i Vila 
directora General de Tributs i Joc del Departament d'Economia i Coneixement 
 
Resolució PRE/821/2013, de 16 d'abril, de nomenament del senyor Juan Iglesias Capellas 
com a personal eventual del Departament de la  Presidència 
 
Resolució ECO/1131/2013, de 27 de maig, de nomenament del senyor Jordi Boixareu 
Cortina com a director del Programa per a l'aplicació i desenvolupament dels tributs de 
Catalunya de la Secretaria d'Hisenda del Departament d'Economia i Coneixement. 

 
Tot això tenint en compte que els impostos gestionats per la Generalitat suposaren una recaptació per 
a l'any 2006 l'import de 4.521.916 € i que l'any 2011 (la situació ara és pitjor) la recaptació fou de 
1.175.668 €1, segons divulga la mateixa Direcció General d'Afers Econòmics. 
 
 
 
 

 

                                                 
1 http://www20.gencat.cat/docs/economia/financament/arxius/estadistiques-informes/recaptaciógransfigCAT.pdf  

http://www20.gencat.cat/docs/economia/financament/arxius/estadistiques-informes/recaptaci%C3%B3gransfigCAT.pdf

