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6. FUNCIONAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ CATALANA DPS DE LA PEPSPECT.VA

DELS ALTS CÀRRECS

6.1. Qualificació dal funcionament i de l'estructura dt l'Administració

catalana

Per estudiar el funcionament de l'Administració Catalana des de la

perspectiva dels alts càrrecs he escollit alguns dels principals aspectes del

funcionament de qualsevol administració: la decisió política, els conflictes externs

i interns, l'agenda política í la relació entre política i administració. Però abans

d'abordar-los, analitzaré la qualificació que fan els a'ts càrrecs del funcionament i

de l'estructura de l'Administració Catalana. Se'ls demana una qualificació global i,

a més, se'ls denrvina que indiquin quins són els principals canvis que hi introduirien

per millorar l'Administració.

6.1.1. Qualificació del funcionament de l'Administració

Per poder fer una qualificació global dei funcionament de l'Administració

catalana, vaig donar als al's càrrecs cinc respostes possibles: molt bo, bo, ni bo ni

dolent, dolent o molt dolent. I per fer-ne una anàlisi comparada he atorgat un valor

a cadascuna de les opcions (molt bo» 1; bo-2; r»t bo ni dolent«3; dolent«4, i

molt dolent * 5) i he buscat la puntuació mitjana (una mitjana més alta vol dir,

doncs, més insatisfacció).
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Toula Ti

QUALIFICACIÓ HOE. nJMCIOWUŒlIT Ml L'ADMINISTRACIÓ

Molt bo S,2t
Bo 01,0%
Hi bo ni dolent 26,0%
Dol«nt 5,2%
Molt dol«nt
HS-MC 2,i%

Només un 5% dels alts càrrecs qualifiquen el funcionament de

l'Administració catalana ds molt bo, un 60% de bo, un de cada quatre de ni bo ni

dolent i un altre 5% de dolent. Ningú no el qualifica, doncs, de molt dolent. En

general, doncs, els alts càrrecs estan satisfets de la manera com funciona

l'Administració catalana, tot í que es pot parlar d'una satisfacció moderada, ja que

n'hi ha molt pocs que se'n sentin molt satisfets i la mitjana se situa entre la

qualificació de bo i la de ni bo ni dolent 12.3). Aquesta satisfacció contrasta amb

l'opinió que tenen del funcionament de l'Administració cataïana els representants

d'interessos sòcio-econòmics (sectors industrials dominants, petites i mitjanes

empreses, cambres de comerç i indústria, patronals, sindicats, organitzacions

agràries), institucionals (federacions de municipis), professionals (advocats,

arquitectes, enginyers, economistes, metges, periodistes) o difusos (grups

ecologistes, associacions culturals, organitzacions de consumidors i usuaris,

etcètera) catalans, el 58% dels quals consideren que I'Administrado catalana és

ineficient1.

Hi ha més satisfacció entre els directors generals que entre els secretaris

generals, ja que, tot i qus en uns i altres el percentatge més elevat és el dels que

qualifiquen el funcionament de l'Adminítracíó catalana de bo (ei 60% dels

secretaris generals i el 64% dels directors generals), d'una banda, nortes hi ha

directors generals que el qualifiquen de molt bo (un 6%) i, d'altra banda, el 14%

dels secretaris generals i el 3% dels directors genera's el consideren dolent. Amb

les mitjanes també es pot confirmar el que s'acaba de dir, ja que la dels secretaris

1 MORATA, F. "Insíiíucíonalización y rendimiento político del Estaco autonómico". A:
Revisté de Estudios Políticos. 1992, núm. 76, pag. 264, 291.
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generals és de 2,5 i la dels directors generals d* 2,3. També h: ha petites

diferències entre els alts càrrecs segons la seva autouoicació en l'eix polftic-tècnic.

Els arts càrrecs que es consideren més tècnics *3n lleugerament més crftics amb

el funcionament de l'Administració catalana que els més polítics.

Més diferències hi ha entre els alts càrrecs que abans d'entrar a

l'Administració treballaven en el sector privat i els que ho feien en el sector públic.

Els primers estan més decebuts que els segons amb el funcionament de

l'Administració catalana: un de cada deu alts càrrecs que provenen del sector privat

qualifica aquest funcionament de dolent i d'alts càrrecs que provenen del sector

públic que el qualifiquen així només n'hi ha un. Tot sembla indicar que els que

provenen del sector privat i que, per tant, han viscut professionalment en un àmbit

amb un funcionament més àgil, noten més e! canvi que no pas els que provenen

del sector públic.

Pot ser suggèrent saber quina qualificació global donen al funcionament de

l'Administració catalana secretaris genera's i directors generals segons el moment

en què van ser nomenats alts càrrecs per primer cop (en la primera, segona o

tercera legislatura), és a dir, saber quins són més crítics amb el funcionament de

l'Administració: efs alts càrrecs més veterans o els més novells. Tots els alts

càrrecs que qualifiquen el funcionament actual de dolent van entrar a

l'Administració catalana en la primera legislatura i els percentatges mé¿ elevats

d'rtts càrrecs que el qualifiquen de molt bo els trobem en els que van ser nomenats

en la tercera. La mitjana més elevada (que indica pitjor qualificació) és la dels que

fa més anys que són a l'Administració. Alguns alts càrrecs, amb els seus

comentaris addicionals, em van ajudar a interpretar aquestes dades. Els que van

entrar ara fa més anys són més crítics que els que han entrat darrerament perquè

van viure la posada en marxa de l'Administració catalana i, per tant, van ser els

que van construir els fonaments d'aquesta Administració, la qual cosa els va crear

unes expectatives que a mesura que hón anat passant els anys i amb el lògic

creixement de l'Administració i de la seva burocràcia, s'han vist frustrades: volien

crear una administració diferent de les altres i han creat una administració con

qualsevol altra. Van conviure amb una "criatura" que s'ha convertit en un
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"monstre". En canvi, els que han entrat darrerament }a s'han trobat amb una

Administració més consolidada i amb els tics de qualsevol aparell burocràtic i. per

tcnt. hi han entrat conscients que es trobarien amb aquest panorama, amb al

"monstre", la qual cosa fa que siguin menys crítics.

r-'inalment, respecte als diversos departaments de l'Administració catalana,

aquells que estan més satisfets amb el funcionament actual de l'Administració son

el de Sanitat i Seguretat Social, el d'Indústria i Energia, el de Medi Ambient (tots

tres amb una mitjana de 2) i, sobretot, el de Benestar Social (amb una mitjana

d' 1,75). En canvi, els departaments que hi són més crítics són el de Governació,

el d'Ensenyament, el de Justícia (tots tres amb una mitjana de 2,6) i, sobretot, el

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (amb una mitjana de 2,75).

6.1.2. Qualificació de l'estructura de l'Administració

Per saber com qualifiquen els alts càrrecs l'estructura Cs l'Administració

catalana, i per tal de facilitar l'anàüsi comparada, vaig donar als alts càrrecs les

mateixes cinc possibles respostes de l'apartat anterior: molt bona, bona, ni bona

ni dolenta, dolenta o molt dolenta, i també n'he buscat la mitjana, seguint el

procediment descrit en l'apartat anterior (una mitjana més alta indica més

insatisfacció).

Les respostes obtingudes em permeten concloure, d'entrada que els alts

càrrecs se senten menys satisfets amb l'estructura de l'Administració que amb el

seu funcionament. Mentre que la qualificació mitjana or', funcionament és de 2,3,

la de l'estructura és de 2.7 i. per tant, s'acosta rr-ott a la qualificació de ni bona ni
*

dolenta. I mentre que en la qualificació glob-i del funcionament de l'Administració

el grup de respostes més elevat és et d'ar,uells que el consideren bo, aquí el grup

de respostes més elevat és el dels que qualifiquen l'estructura de ni bona ni

dolenta, la qual cosa es pot interpretar com una insatisfacció moderada, com una

crítica sincera a l'estructura actual de l'Administració catalana. Les respostes dels

alts càrrecs són tes següents:
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QUALIFICACIÓ m L'ESTRUCTURA DB L'ADMINISTRACIÓ

Molt bon*
•on* 41,it
Ni bent ai dolenta 46»Si
Dolenta 10,4%
Molt dolent«
NS-NC 1,3%

n-77

Així com els directors generals qualifiquen millor que els secretaris generals

el funcionament de l'Administració, en ia qualificació de l'estructura passa just al

contrari, tot i que la diferència també és molt petita. El percentatges més elevats

en els secretaris generals i en els directors generals són els d'aquells que la

qualifiquen de ni bona ni dolenta (57% i 44%, respectivament), però només hi ha

directors generals que la consideren dolenta (un 12%).

La majoria dels alts càrrecs polítics (tI 55%) i dels "funàmbuls" (el 54%)

qualiliquen l'estructura de l'Administració de ni bona ni dolenta i, en canvi, en els

tècnics el percentatge més elevat és els dels que la qualifiquen de bona (44%). No

obstant això, si s'obse.ven les mitjanes aquesta diferència queda més matisada,

tot i que segueixen sent els polítics els que menys satisfets estan de l'estructura

administrativa. Com en el funcionament, també són els alts càrrecs que provenen

del sector públic els que millor qualifiquen l'actual estructura de l'Administració, ja

que la meitat consideren que és una bona estructura i d'alts càrrecs provinents del

sector privat que així ho considerin n'hi ha un de cada tres.

A l'apartat anterior hem vist com aquells alts càrrecs que van entrar a

l'Administració en la primera legislatura o abans -els que la van veure néixer- són

els més crítics amb el funcionament de l'Administració (crítica que he explicat amb

la seva frustració per no haver aprofitat l'ocasió per fer una Administració diferent).

Pel que fa a l'estructura de l'Administració, en canvi, els que fa menys anys que

són a l'Administració *els que han entrat en l'última legislatura- són els més crítics.

En aquest cas l'explicació la trobem en el fet que aquells que fa més temps que
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»on a l'Administració, com així ho ven manifestar, Ja astan acostumats a la sava

•structura, mantra que aïs que hi nan antrat fa poc asían molt menys Acostumats

i. si M preveien deficiències an al funcionament de l'Administració, an

desconeixien l'estructura. En uns i altres, però, hi ha més insatisfacció amb

l'estructura que amb el funcionament de l'Administració.

Els tres departaments on la qualificació mitjana dels alts càrrecs indica més

insatisfacció amb l'estructura de l'Administració són e! d'Ensenyament (3), el de

Cultura (3) i el de Governació (3,1), que és l'únic departament on predominen els

alts càrrecs que qualifiquen l'estructura de dolenta (la meitat). En canvi, el

departament on hi ha més satisfacció amb l'estructura actual de l'Administració és

el de Política Territorial i Obres Públiques (2,25), el qual, juntament amb el

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, són els únics que qualifiquen millor l'estructura

que el funcionament de l'Administració catalana. El departament més crític de tots,

tant pel que fa al funcionament com a l'estructura, és el de Governació, del qual

en el moment de fer les entrevistes depenia el Comitè Assessor per a l'Estudi de

l'Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya2.

6.1.3. Canvis que proposen

Com acabem de veure, només un 5% dels alts càrrecs han qualificat el

funcionament de l'Administració de molt bo i no n'hi ha cap que n'hagi qualificat

l'estructura de molt bona. Per tant, hi ha alguns aspectes que grinyolen i que,

segurament, caldria modificar. ¿Quin és, des de la perspectiva dels alts càrrecs, el

principal canvi que caldria introduir per millorar l'Administració catalana? Aquesta

era una pregunta de resposta oberta i, p?r tant, s'han elaborat els següents grups

de respostes per codificar-les i analitzar-les. Un primer grup és el que porta

l'etiqueta de burocràcia \ és el dels alts càrrecs que assenyalen com a principal

2 Posteriovment, amb tl Decret 183/1992, d'l de Mttmbrt, tl Comitè ASMMOT per •
l'Estudi dt rOrganitztció dt l'Administració de la Generalitat de Catalunya va passar a dépendre
ddl Departament de la Presidència.
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canvi algun aspecte relacionat amb as conseqüències negative?. Ja esmentades an

al capítol anterior, dal que anomenen "cultura da l'administració", com ara far met

àgils ais processos o circuits administratius, far manya rígida la gestió diària, reduir

els controls, posar fi a l'encotillament de la normativa que regula el funcionament

de l'Administració, etcètera. El segon grup de respostes l'he anomenat estructuré

départemental, és a dir, són ¡es respostes d'aquells que volen introduir-hi canvis

estructurals: suprimir o ajuntar departaments, reduir alts càrrecs, millorar la

coordinació entre departaments, etcètera. El tercer grup, amb al nom de

funcionaris, engloba els alts càrrecs que consideren que allò que cal canviar són els

mateixos funcionaris: suprimir-los, reduir-ne el nombre, potenciar els contractes

laborals, fer un nou tipus de selecció de funcionaris, etcètera. Un quart grup de

respostes, que he anomenat motivado, és el d'aquells que creuen que el que cal

és motivar més els funcionaris: donar-los millors retribucions, fer que la carrera

administrativa sigui més llarga, etcètera. I, finalment, un cinquè grup és el que

porta el nom ü'empresa privada, on hi ha els alts càrrecs que consideren que el

millor canvi que es pot fer és traslladar les tècniques de l'empresa privada a

l'Administració.

Eis dos grups de respostes que predominen són el que porta el nom de

burocràcia i, sobretot, el que he anomenat estructurà departamental. En canvi, n'hi

ha pocs que siguin partidaris de portar a l'Administració les tècniques de l'empresa

privada i que considerin que el que s'hauria de fer és motivar més els funcionaris3.

Per tant, allò que sembla més urgent als alts càrrecs és introduir-hi canvis

estructurals, els quals, com s'ha dit, van encaminats a modificar l'actual divisió

departamental, l'organigrama intern de cada departament i les relacions

interdépartementals.

1 Aquest aspecte sembla tenir més importància entre »Is alts càrrecs de l'Administració
central, ja que, segons l'Estudi Delphi, fet l'any 1990, el 73% dels sjbdirectors generals, dr-ctors
generals i secretaris generals de l'Administració centrai destaquen com a principal factor per millorar
la productivitat la utilització adequada d'instruments de motivació (Estudio Dtlphi. Le ntodemizeción
tía tos procedimientos un êctuêdôn w li Adminisirtción Públic f. Madrid: Ministerio para tos
Administraciones Públicas, 1990, peg. 48).
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Taula «Q

«UKCIPAL» CANVIS Qui CALDRIA IMXMBOIB H L'AJOHIIUSTRACIÓ CATALÀ«
SEGON! KL CÀXUC

Alt» Secretari* Director»
ctrr«c* general» general*

. .•*.**•*..*•.»»»»•«*»»» 34 f T % • * • * 2w f o% * • . * • 23 f 8%
E*tructur* departament»! ......... 29, t» .... 14,3% ..... 33,3%
Funcionari* ...................... 19,5% .... 7,1% . .... 22,i¿%
Mot ¿ve,c*ô *•*•«•***••«*••••*****•« e, v« .... *4f 3% • » * • * 4 § 8%
Empre*a privada .................. 7,8% .... 14« 3% ..... f, 31
fiS l̂iÇ * * * * » * « » * » * * * * * * * * * * * * * * « * * • ü f f % * * * * »If** • * « « • w f 5%

n*77 n»14 n*63

Mentre que el principat canvi que suggereixen els secretaris generals és el

que fa referència a la burocràcia, el principal grup de respostes en els directors

generals és el que fa referència a l'estructura departamental. Abans ja hem vist

com els directors generals són més crítics amb l'estructura de l'Administració que

els secretaris generals. I pel que fa als dos grups de respostes que fan referència

ais funcionaris, cal dir que els directors generals són més partidaris que els

secretaris generals d'un canvi que afecti els funcionaris en el sentit de suprimir-los,

reduir-ne el nombre, seleccionar-los d'una altra manera... Els secretaris, en canvi,

§ón més partidaris que els directors generals de motivar-los més (retribuir-los millor,

allargar-ne la carrera funcionaria!...). Els directors generals, entre els quals hi ha,

corn hem vist, menys funcionaris que entre els secretaris generals, són, doncs, més

crítics i més bel·ligerants amb els funcionaris que els secretaris generals.

El principal grup de respostes dels alts càrrecs que es consideren més tècnics

que polítics és el que fa referència a l'estructura departamental (gairebé el 30%),

el dels "funàmbuls" és el de la burocràcia (gairebé el 40%) i, pel que fa als que es

consideren més polítics que tècnics, tots dos (el 35%). Hi ha pocs alts càrrecs

tècnics que s'insereixin dins del grup que porta el nom de burocràcia (només un

16%) Í pel que fa al grup de respostes que he sintetitzat amb les paraules empresa

nrivada, a mesura que puja el vessant tècnic dels alts càrrecs també puja el

percentatge d'alts cèrrecr que pensen que aquest és el principal canvi que caldria

i.itroduir en l'Administració.
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També M poden percebrà diferents principal! vie* per millorar I*Administrée^

catalana «egoni el lloc île treball dt procedència dels alts càrrecs. Efectivament,

la principal modificació que suggereixen els que provenen del sector públic és

{'«structura departamental (un de cada tres), mentre que la principal que

suggereixen els que provenen del sector privat és, a més de l'estructura

departamental, la que fa referència als funcionaris (tots dos grups de respostes

amb gairebé el 30%). ÉS precisament *n aquest grup de respostes, el dels

funcionaris, on hi ha més diferències percentuals entre els que provenen del sector

públic i els que provenen del sector privat (gairebé 15 punts de diferència a favor

d'aquests últims). Els que provenen del sector privat són, doncs, molt més crítics

amb els funcionaris que e!s que provenen dal sector públic.

El departament on hi ha una proporció més elevada d'alts càrrecs que

s'insereixen dins la categoria estructura departamental és el de Cultura (el 75%)

i on n'hi ha més que pensen que cal introduir canvis en l'Administració que facin

referència a la burocràcia, és el de Comerç, Consum i Turisme4 (el 75%). El

Departament de Sanitat i Seguretat Social és l'únic on predominen el que pensen

que el principal canvi hauria d'afectar els funcionaris (la meitat}, el de Medi

Ambient és i'unic on predomina el grup de respostes que fa referència a la

motivació dels funcionaris (les dues terceres parts) i el d'Economia i Finances és

l'únic on el percentatge més elevat és -=l dels que consideran que caldria introduir

a l'Administració tècniques d'empresa privada (el 43%). Finalment, en el

Departament de Política Territorial i Obres Públiques els que predominen són els

que no responen (el 38%).

4 El 100% dels arts clrrtcs del Departament dt Comerç, Consum i Turismt, a la pregunta
»obra l'aspecte més negatiu dt la sava activitat quotidiana, M donen una resposta que »'insereix
din» dt la categoria que pona el nom de burocrèdt
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0.2. Decisió polític« • t* Administrada catalana

Com diu Joan Subirats, «ti proceso de elaboración de toda política pública

implica decisiones e interacciones entre individuos, grupos e instituciones,

decisiones a interacciones influenciadas sin dud? por las conductas, las

disposiciones del conjunto de individuos, grupos y organizaciones afectadas»*.

Pero tot i que, a més, «departepartments are the key policy makers» i que «most

policy is made within government departments», cal reconèixer que «there is very

little research on the way in which departments make policy»9. Per analitzar ta

decisió política a l'Administració catalana m'he centrat en tres aspectes: en primer

lloc, en qui decideix, en general, les polítiques públiques s'han de portar a terme

en els diversos departaments; en segon l!oc. en quina és la influència que tenen els

diversos alts càrrecs en aquesta decisió; en tercer lloc, en quins criteris es fan

servir (tècnics o polítics) a l'hora de prendre les decisions, i, finalment, en quins

criteris s'haurien de fer servir.

6.2.1. Qui decideix

L'administració és la principal font de producció de polítiques públiques: «En

dépit de toutes les proclamations et dénégations, il faut bien constater que si les

Gouvernements font de la politique (politics), les administrations façonnent -pour

une large part- les polítiques (policies)»7. Aquells que dirigeixen l'administració

esdevenen, doncs, els principals protagonistes ue la decisió de quines han de ser

1 SUBIRATS, J. Anàlisis d» políticas públicas y eficacia dt le Administración. Madrid:
Ministtrio para las Administraciones Públicas, 19S2, pig. 41.

* SMITH, M. J.; MARSH, D.; RICHARDS, D, •Central government departments and the
policy process", k. Public Administration. 1993, num. 71, peg. 590.

7 MÉNY, Y. "A la Jonction *fu politique tt da l'administratif: tos hauts fonctionnaires". A:
Pouvons. 1SS7, num. 40, peg. S.
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be polítiques HIM cal realitzar. I d'antre «to que to dirigeixen, segons quin sigui el

funcionament real de tos relacions de poder dins de l'administració, n'hi ha uns que

són mit influents que uns altra» en aquesta decisió. Saber si el poder decisional

està concentrat en el vèrtex de l'Administració catalana, en to cúpula del«

departaments, en tit qua dirigeren tos seves divisions sectorials o «n ets que ne

situen entre aquests dos últims, is un aspecte clau no només per saber com

funciona l'administració sinó també per saber cap a qui cal dirigir tos pressions per

aconseguir impulsar una determinada política pública.

Per saber qui decideix les polítiques que surten de cada departament vaig

donar ais alts càrrecs una llista de possibles decisors: el president de la Generalitat,

el conseller, el general, els directors gañerais o altres. Evidentment, no

totes les polítiques que surten d'un departament les decideix la mateixa persona,

i és per això que la pregunta conté una referència genèrica: qui decideix

generalment.

El 70% dels alta càrrecs diuen q je qui decideix les polítiques que surten dol

departament al qual pertanyen és, en general, el conseller; un de cada deu, el

president de la Generalitat; el 7%, els directors generals, i el 3%, el secretari

general. Finalment, un 9% assenyalen altres orígens decisionals i només un 1 % no

responen a la pregunta. Ei fet que la immensa majoria dels alts càrrecs considerin

qui les decisions són preses des de! vèrtex de la piràmide jeràrquica departamental,

es podria interpretar com una concentració excessiva de la decisió po^ica a la

cúpula, però en l'apartat següent això as podrà ratificar o matisar, ja que s'hi

estudiarà !a influència que els alts càrrecs pensen que tenen en aquesta decisió.

QUI DECIDEIX, EN GENERAL, IM» POLÍTIQUES QUE UI DE POKTJUt A TtMIS ML
D2PARTWŒNT f EGONS EL CÀRREC

hit» Secretaria Director*
càrrec* general* general*

President ................... 10,4% ...... 14,3% ...... 9/5%
Conaeller »*•»...•***.*»*»»•. 70 • 1% ** * * * * 78, ®% ***** * 08* 3%
Secretari general ........... 2, Si ...... - ...... 3,1%
Director* general* ..... ..... 6,5% ...... - ...... 7,9%
Altre* ., ............ . ....... 9,1% ...... 7,1% ...... 9,5%
NS-NC ...... . ........... ..... 1,3% ...... - ...... l,f%

n»7? n»14 B«i3
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Pràcticament tot« el* secretaris general«, ate quito son to segona autoritat

del departament, diuen que tos decisions són preses des del vèrtex del departament

i, tn canvi, un de cada cinc directors generals des d'instàncies inferiors a te de

conseller (secretaris generals, director; generals o altres). Pel que fa a

l'autoubicació dels alts càrrecs tn l'eix polftic-tècnic, els que as eonsMeren tientes

I als "funàmbuls" tañen una visió similar sobre l'origen decisonal, Ja qua apuntan

més com a decisors els que estan al capdamunt dels departaments (més del 80%

així ho consideren) que no pas els alts càrrecs que es consideren més polítics (un

terç dels quals assenyalen altres centres decisionals).

En tots els departaments la resposta que predomina és la d'assenyalar el

conseller com el principal decisor da les polítiques que ha de portar a ter.ua el

departament, i n'hi ha cinc on tots els alts càrrecs ho consideren així: Cultura;

Agricultura, Ramaderia i Pesca; Treball; Comerç, Consum i Turisme, i Benestar

Social. L'únic departament on no predomina aquesta resposta és, evidentment, el

de la Presidència, ja que no hi ha conseller: gairebé els dos terços dels alts càrrecs

diuen que qui decideix en aquest departament és el president de la Generalitat.

Aquest Departament és també l'únic on hi ha alts càrrecs que consideren que qui

pren les decisions és el secretari general, el qual, com ja s'ha posat de manifest,

sovint assumeix funcions de conseller. Finalment, són quatre els departaments amb

alts càrrecs que consideren que les decisions dels seus departaments les prenen

els directors generals: el d'Economia i Finances, el de la Presidència, el de

Governació i el d'Indústria i Energia, la qual c' sa es podria interpretar dient que són

els quatre departaments on la decisió està més desconcent- jda.

6.2.2. Qui influeix en le decisió

Després 'le saber que són sobretot els consellers els que, en general,

decideixen les polítiques que surten dels diversos departaments, ara cal preguntar-

se pel grtu d'influència que tenen els alts càrrecs en aquesta decisió. Les respostes



«n
ana donaran més informació sobre to dsclsld política dt l'Administració catalana,

|a quees podré tafear si M hi consellers into e manya permeebtos a aquesta

Influència o, vist des d'una altra perspectiva, si hi ha alts cèrrecs mit o menys

influents en e! procés decisional fleto diversos depertame.rts. Per saber el grau

d'influència dels alts càrrecs ets vaig donar cinc respostes possibles: una gran

influència, bastant influència, certa influència, poca influència o sens d'influència.

I fiar poder far una anàlisi comparada caldrà buscar tos mitjenes atorgant un valor

a cadascuna de tos opcions (una gran influència »1; bastant influència «2; certa

influència «3; poca influència* 4; gens d'influència* 5). Així, una mitjana alta

indica menys influència »n al procés decisional.

D'aquestes cinc respostes possibles, tos que obtenen un percentatge més

elevat són: una gran influència i bastant influència (totes dues amb el mateix

percentatge), i no n'hi ha ni un que digui que no hi té gens d'influència. Com as pot

observar a to taula 82, tos tres quartes parts dato alts càrrecs consideren que

influeixen clarament en el procés decisional de tos polítiques dels saus

departaments1; però, com que no tothom considera que hi influeix de to mateixa

manera, t J anar més enllà en l'anàlisi per saber qui hi influeix més i qui menys.

Taula

INFLUÈNCIA Bf SA DECISIÓ

tina gran influència
Baatant influència
Carta influència
foca influència
Gana d'influència .«
HÄ**WC * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Alta
carraca

* * * * <* * • f m * *

.... 37,7% ..
* * * * <a>'f «P v » •

* * « * Va 9 * * *

* a • * *f • 9 v a •

Secretaria
ganar al*

.... 28,6% ..
* a * * A * f *» * •

.... 28,6% ..

. . • • , , A\ . .

.... *a, 3% •*

CL CJUKBC

Diractora
ganarala

39,7%
.... 41,3%
.... 11,1%
.... 6,3%

.... 1,«%

R»77 n-14 n-63

1 Aquest« inflî ència en to dacísio dat» alt« carrees tambA es pot parcabra en tls ids càrracs
da l'Administració cantral i, mes concratamant en als diractors ganarais. Aixf ho mantfasta Garios
Alba fent refartncia a l'Administració franquista: «(als dkactors ganarais) play an ̂ nponsnt rola in
Ute daciston-msking procass, es w* ss anjoying an avan graatar autorxmy in trw irnplamantation
of dacisions. (...I hi tfitif iuatagic position, Ihty ean i«m infhianca «et enh/1» longtarm planning
and projacu but alao in tha d»y-t(Hiav functioning of tha poWcal systam» (ALBA. C. Tha
Organization of Authoritarian LaaoVtNp: France Spain'. A: ROSE, ft.; SULEIMAN, E. N. led.).
Ubi* mt^mmAm —••**-* f^M^^^ M.Ms*».E~*m mm \&tmm±îm mm mm i & ̂  • mîm —-— £^kAMMMk^A:̂  t^ • •!•• ••• fa>^THw0rifv 9nQ frirn§ iMimfrvfS. wtiningiun. Arnvncvn tnivrpPM mfiiiuw TO
Rasaarch. 1980. pig. 276).
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U influència que els directors genorals consideren que tenen en 01 procés de

presa dt decisions departamental és superior § to dels secretaris generals. Aixf, els

percentatges rlels directors generals són més elevats que els dels secretaris

generals «n les dues primeres opcions (gran i bastant influència) i inferiors en tos

altres dues (curta i poca influència). Quan s'analitzava el perfil Weal que dibuixaven

secretaris generals i directors generals, s'observava com eren els secretaris

generals els que més reivindicaven un perfil més polític que l'actual, cosa que jo

interpretava en el sentit que volien més poder polític dins dels departaments. Amb

els resultats que s'aciben d'analitzar es pot veure com, efectivament, són els

secretaris generals els que menys influència consideren que tenen en el procés de

decisió pclítíca departamental. Eri els secretaris generals la mitjana és de 2,2 i en

els directors generals, d'1,8.

Quins alts càrrecs consideren que hi tenen més influència: els que tstan

afiliats a Convergència, els que estan afiliats a Unió o els que són "independents*?

En general, i agafant com a element de comparació les mitjanes, els que diuen

tenir-hi més influència són els alts càrrecs convergents, en segon lloc, els alts

càrrecs "independents", i, en tercer lloc, els democratacristians. Un cop més els

"independents" estan situats entre els convergents i els democratacristians, tot i

que col dir que entre els "independents" hi ha més heterogeneïtat en la resposta,

ja que és en aquest grup on hi ha el percentatge més elevat dels que pensen que

tenen una gran influència i dels que consideren que en tenen poca. Pel que fa a tos

respostes dels alts càrrecs militants d'Unió, es pot dir que a més de ser, des del

punt de vista de la f il·lació política, el grup més reduït dins del conjunt d'alts càrrecs

i a més de pertànyer majoritàriament a departaments amb un pressupost baix, són

també els que tenen la sensació d'influir menys en el procés decisional.

Atenent a! moment en el qual els alts càrrecs van ser-ho per primer cop, es

pot veure com els més veterans (els que van ser nomenats per primer cop en to

primera legislatura) són els que més influència creuen que tenen i, en canvi, els

més nous (els que van ser nomenats per primer cop en to tercera legislatura) són

els que més consideren que en tenen menys. I pel que fa a l'autoubícació er l'eix
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polftic-tècnic, tls alt« carrees polftic» reconeixen tenir més influència en la decisió

departamental (amb una mitjana 4*1,81 que els tècnics (amb una mitjana de 2,1).

El« "funàmbuls" M situen novament entre m» i altres (amb una mitjana d'1,8).

Com es pot veure en la taula 83, la meitat dais alts càrrecs polítics manifesten

tenir-hi uno gran influència i de tècnics que així ho manifestin n'hi Na menys d'un

30%, i mentre que no hi ha cap alt corree polític que reconegui tenir-hi poca

Influència, gairebé el 10% dels tècnics així ho reconeixen. Per tant, com més

tècnics, menys influència i com més polítics, més influència, la qual cosa confirma

la impressió que ja fa un quants anys tonia Bernard Gournay sobre el rol dels

tècnics en la presa de decisions: «Notre impression -avant les indispensables

recherches à entreprendre-est qu'il n'a pas été déterminant, à l'exception peut-être

de certaines décisions économiques et financières»9.

Taula SI

INFLUÈNCIA Dl LA DECISIÓ INTRADC?JUtTAMENTAL SEGONS LA UBICACIÓ B«
L'Ell POLÍTIC-TÈCNIC

Politic! Funimbuí» Tècnic«

Un« gran infidencia 50,0% 46,2% 27,9%
Battant influència 40,0% 23,1% 41,9%
Certa influència 10,0% 15,4% IS,3%
Poca influència - 7,7% 9,3%
G«n» d'influència - - -
BS-IIC - ...... 7,7% 4,7%

n-20 n-13 n-43

Els departaments on, segons els seus mateixos alts càrrecs, hi ha més

participació dels alts càrrecs en el procés decisional són el d'Economia i Finances

i el de la Presidència (el quals són també, com s'Ha vist en l'apartat anterior, els

departaments on hi ha menys concentració de la decisió política en el vèrtex del

departament) i on n'hi ha menys és en cl de Sanitat i Seguretat Social i, sobretot,

en el d'Ensenyament.

* GOURNAY, S. 'Technocratie et Administration", A: Revue Française d» Science PolitiQut.
1960, mim 4, pig. 890.
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En mum: quin» «on, donc«, «Is alts càrrecs que mis influeixen en «i procés

decision«!? Els directors generals més veterans, més polítics i que estan afiliats •

Convergència Democràtica c* Catalunya.

6.2.3. Quins criteris «t fan servir »n la decisió

Aquest apartat, juntament amb el següent i amb !'auïoubicació -ja analitzada-

dels elts càrrecs en l'tix polític-tècnic, em permetrà veure si estem davant d'una

administració comandada per tecnòcrates. La tecnocràcia comporta, a més, com

ja s'ha vist, d'una concepció del poder, i com a conseqüència d'aquesta, «una

concepción sobre la dirección de los asuntos públicos: aquella que asimila la

decisión política §1 resultado de un análisis científico, y por consiguiente, tiende a

excluir los factores ideológicos, afectivos o morales»10. Així, els supòsits de la

tecnocracia es poden resumir de la següent manera: «(i) la imagen -aunque no

siempre la clara concepción* del Estado, de la sociedad global y de las sociedades

sectoriales como sistemas técnicos o, simplemente, como 'sistemas' en el sentido

genérico que el vocablo ha tomado en las concepciones científicas de nuestro

tiempo; (ii) partiendo de este supuesto, más o menos latente o expreso, se llega

a ia conclusión de que tales entidades han de ser configuradas y orientadas

fundamentalmente según los principios y los objetivos propios de la razón técnica,

a la que llega a identificar con la razón política o incluso con la razón en general;

(iii) los conocimientos adecuados a !a configuración y dirección del Estado y en

general del sistema político de acuerdo con la ratio técnica son proporcionados o

bien por disciplinas sectoriales, o bien por disciplinas multisectoriales, cuyas
•

conclusiones son válidas y aplicables a distintos sistemas; (iv) se parte del principio

de que para cada problema existe the oest one way, la solución óptima, ante la

cual no cabe discrepancia razonable, lo que, de ser cierto, excluiría los

antagonismos ideológicos o de intereses, todo lo cual desemboca en (v) una

19 GREGOIRE, R. "Los problemas da la tecnocracia y ti papel de tos expertos'. A: Rtvist»
dt Estudios Peí/ticos. 1963, núm. 131, pig. 141.
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absorción o, por ahora, t n un« adaptación de te estructura político-institucional a

IM exigencias estructurales de te ratón técnica y a la dialéctica de tos sistemas.

I...) En todo caso, st puede considerar como tecnocrático un sistema de dirección

y da gestión política sut tentado total o parcialmente sobra supuestos tiénteos o

sobre representaciones generales deriva®«* de una concepción técnica de tes

cosas, sistema que, to mismo que el burocrático, puede ser enjuiciado positiva o

negativamente. (...) En lógica conexión con ello, se entiende también por

tecnocracia una estructura de poder en la cual tos técnicos condicionan o

determinan te toma de decisiones, tendiendo así e sustituir al político (o

sustituyéndolo definitivamente) un la fijación de las policies y a los burócratas

tradicionales en la operacionalización de las decisiones o en su particioación en la

decisión misma. La tecnocracia significa, así, la presencia de una nueva 'clase

política* compuesta por 'tecnòcrates', que comprende no sólo a los técnicos del

proceso productivo, sino también a los especialistas en management, planificación,

organización, comunicación de masas, investigaciones operaronales, análisis de

sistemas, etc., en una palabra, los entendidos en teoría y práctica de sistemas»11.

Per tant, allò que pensen els alts càrrecs sobre quins són i quins han de ser els

criteris decisionals per impulsar les polítiques públiques del seu departament em pot

servir per saber quina és la presència de tecnòcrates en l'alta Administració

catalana. Cal tenir present, però, que si bé quan analitzava l'autoubicació dels alts

càrrecs en l'eix polític-tècnic considerava aquesta autoubicació com una manera

de legitimar el seu càrrec, aquí també se'n pot fer la mateixa interpretació, és a dir,

com una manera de legitimar les decisions, ja que com diu Michel Croiier «le one

best way a été seulement un moyen de défense contre l'incertitude, un succédané

scientiste des idéologies traditionnelles antérieures assurant te légitimité des

décisions des dirigeants»12.

Quan vaig demanar als alts càrrecs si els criteris que es fan servir o que més

11 GARClA-PELAYO, M. Burocracit y ttcnocrtd». Madrid; Atíansa, 1987. pig. 1?. Vegeu
també: VEDEL, G. "Lo* problemas da la tecnocracia an al mundo modtrno y al papal da tot
expertos". A: fítvistt de ¡Estudios Políticos. 1963, núm. 131, peg. ITS.

12 CROZIER, M. Ltphénomént buretucntÍQu* Parto: Sau«, 1963, pig. 197.
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pesen per decidir les polítiques públiques que s'han de portar a terme en al sau

département són polítics o tècnics, als vaig proposar cinc possibles respostes:

criteris polítics, criteris més polítics que tècnics, criteris tan polítics com tècnics,

criteris més tècnics que polítics í criteris tècnics. Per facilitar l'anàlisi comparada

també s'ha donat un valor a cadascuna de les opcions per buscar la puntuació

mitjana (criteris polítics « 1 ; criteris més polítics que tècnics « 2; criteris tan polítics

com tècnics « 3; criteris més tècnics que polítics » 4; criteris tècnics * 5). Crec que

aquesta és la pregunta que millor pot servir de paràmetre per classificar els diversos

departaments de l'Administració catalana entre polítics i tècnics.

La majoria dels alts càrrecs (taula 84) se situen en una posició intermèdia i,

entre els criteris polítics (més polítics que tècnics o únicament polítics) í els tècnics

(més tècnics que polítics o únicament tècnics), són aquests últims els que

predominen lleugerament (un 27% dels alts càrrecs destaquen els criteris polítics

per sobre dels tècnics i un 29% destaquen els criteris tècnics per sobre dels

polítics), la qual cosa fa que es pugui concloure que, dins de l'Administració

Catalana, segons el que manifesten els seus alts càrrecs, hi ha un equilibri entre la

política i la tècnic«) com a criteris que es tenen en compte en el procés decisions!.

La mitjana global, que és d'un 2,9, així ho confirma.

Taula84

CRITERIS INTRADEPARTAMENTALS PER A L'ELABORACIÓ CE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
SEGONS EL CÀRREC

Alt» Secretari* Director»
càrrec« general« general*

m O J> Jk S» JLC 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Me* politic* que tècnic*
Tan polítics con tècnic* . .
He* tècnic* que politic*
Tècnic*
M-MC ,

10,4%
li, 9%
41 , 6% *.»•*•
26,0%
2.6%
2,6%

7,1%
21,4%
50,0%
14,3%

7,1%

11,1%
IS, 9%
39,7%
28,6%
3,2%

...... 1,6%

n»77 n-14 n-63

Els directors generals fan prevaldré molt més els criteris tècnics que els

secretaris generals (un de cada tres directors generals pensen que es fan servir més
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criteris tècnics que polítics i de secretaris generals que així ho pensen només n'M

ha un 14%). En uns i altres, però, la resposta que predomina es la de considerar

que es fan servir criteris tan polítics com tècnics (la meitat dels secretaris gonerals

i el 40% dels directors generals). I si interpretem les respostes com una manera de

legitimar les decisions, se'n pot desprendre que el perfil dels secretaris generals és

més polític que el dels directors generals, o, dit d'una altra manera, que el perfil

dels directors generals és més tècnic que el dels secretaris generals. Comparant

els alts càrrecs que estan afiliats i els que són "independents" es pot dir que els

primers són els que més destaquen criteris polítics per sobre dels tècnics, i dins

dels afiliats s'observa com són sobretot els convergents els que més fan referència

a criteris més polítics. Així, les mitjanes són: 2,6 en els convergents, 3,1 en els

democratacrfstians i 3,2 en els "independents". Més diferències hi ha entre els alts

càrrecs segons la seva autoubicació en l'eix polític-tècnic. Els alts càrrecs que es

defineixen com a més polítics que tècnics tendeixen a considerar que en el procés

decisional es fan servir també criteris més polítics que tècnics, i els alts càrrecs que

es defineixen com a més tècnics que polítics tendeixen a destacar més els criteris

tècnics (la mitjana dels polítics és de 2,4 i la dels tècnics, de 3,2). Entre uns i

altres, hi ha els que he anomenat "funàmbuls" (amb una mitjana de 2,75).

T*«I* 85

CRITERIS IMTRADEPARTAMCNTALS PER h L'ELABORACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
SEGONS LA UBICACIÓ EN L'Ell POLÍTIC-TÈCNIC

t; W *• * V i C • o * * * * * * * * * » » * » * • * » * » * * » »

Né* polític* qu« tècnic*
Tan polític* com tècnic*
Né* tècnic* qu» politic«
Tècnic*
HS-NC

Politic*

2S,0%
25,0% .....
3S,0%
15,0%

«•

Fun imbuí*

* / | / ™ * * * * * *

* JLdfVV * * * * * *

» si $ 3% * * * * * *
* t $ f 9 * * * * * *

i 7|

Tècnic*

4,7%
14,0%
39,5%
37,2%
4,7%

n«20 n«13 n-43

En la majoria dels departaments de l'Administració catalana, el grup de

respostes que predomina és el d'aquells que consideren que en el seu departament

es fan servir criteris tan polítics com teenier. Però n'hi ha dos on la resposta
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predominant és la dels que consideren que ts fan servir criteris més tientos que

polítics: el d'Economia i Finances i el Sanitat í Seguretat Social; un on predominen

els alts càrrecs que diuen que es ten servir criteris més polítics que tècnics: el de

la Presidència, i dos més on predominen els que fan referència únicament a criteris

polítics: Benestar Social i Cultura. No obstant això, si es busquen les mitjanes i si

es considera que allò que diuen els alts càrrecs s'ajusta a la realitat, es poden

classificar els diversos departaments de la manera següent, distingint entre els que

son més polítics, els que són més tècnics i els que són tan polítics com tècnics.

Taula ii

CRITERIS INTRADEPARTAMENTALS PER A L'ELABORACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLTQUFS
PER DEPARTAMENTS (MITJANES;

P O L I T I C S

Cultura 1,7
Be.-est.4r Social 2,2
Agricultura, Ramaderia 1 Pesca 2,5
Justicia , , 2,6
Presidència 2,7
Covernac ió 2,9
Política Territorial i Obres Públiques 2,9

P O L Í T I C O - T È C N I C S

Indústria i Energia 3,0
Kedi Ambient 3,0
Trebill ,. 3,0

T È C N I C S

Ensenjwent 3,4
Comerç, Consum i Turisme 3,5
Sanitat i Seguretat Social 3,7
Economia i Finances 3,7

Dels catorze departaments que formen l'Administració catalana, n'hi ha set

üa meitat) on, segons els seus alts càrrecs i agafant com a element de comparació

les mitjanes, es fan servir més criteris polí ics que no pas tècnics en el procés

decisional, quatre on es fan servir més criteris tècnics que no pas polítics i tres on

hi ha un equilibri entre els criteris polítics i els tècnics. Segons aquesta

classificació, el departament més polític és el de Cultura i, a l'altre extrem, els més

tècnics són el d'Economia í Finances i el de Sanitat i Seguretat Social.
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6.2.4. Quins criteris s'M haurien de fer servir

Per saber Quins criteris s'haurien de perseguir he demanat als alts càrrecs si

estan d'acord o en desacord amb l'afirmació següent: «per resoldre qüestions

socials i econòmiques [és a dir, totes o pràcticament totes les qüestions que ha de

resoldre l'Administració] s'hauria de donar més importància als aspectes tècnics

que als polítics». Les respostes s'interpreten senzillament pel fet que els que hi

estan d'acord s'inclinen més cap a criteris més tècnics i els que hi estan en

desacord, no.

Més de la meitat dels alts càrrecs no estan d'acord amb aquesta frase19 i

gairebé el 40% consideren, en canvi, que cal donar més importància als aspectes

tècnics'4.

T«ul« 17

ACORO 1 DESACORD AMB LA FRASE: -FER RESOLDRE QÜESTIONS SOCIALS
I ECONÒMIQUES S'HAURIA DE DONAR NÉS IMPORTÀNCIA ALS ASPECTE»

TÈCNICS QUE ALS POLÍTICS"

Acord 3"?,71
Desacord 55,8%
NS-NC 6,S%

n«77

ÉS a di-, la majoria dels alts càrrecs no creuen que hagin de prevaldré els

aspectes tècnics a l'hora de resoldre les qüestions socials i econòmiques i, per tant,

creuen que hi han de prevaldré els aspectes polítics o que no n'hi ha de prevaldré

cap dels dos i que hi ha d'haver un equilibri. Aquestes dades, juntament amb les

11 La majoria dels diputats dal Parlament de Catalunya estan d'acord, an canvi, que «an
questions socials i econòmiques, tos consideracions tècniques hén da tan» més pas qua tes
estrictament polítiques» (MORATA. F, 'Institucionalizaciôn y rendimiento político dal Estado
autonómico*. A: Revisté de Estudios Políticos. 1992, num. 76, pig, 282*283).

14 Percentatee qua gairebé s'acosta al 51 % de les alia da l'Administració americana i al
50% da tos elits da l'Administració japonesa. Qua també emfasitzan als aspectes tientes
(ABERBACH, J, D.; KRAUSS, E. S.; MURAMATSU, M.; ROCKMAN, B. 'Comparing Japanese and
American Administrativa Elites*. A: British Journgl of Political Science. 1990, num. 20, pig. 472).
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at l'apartat anterior, em permeten afirmar que l'Administració catalan« no asta

comandada per tecnòcrates, ja que, secón« alt alts carrees» hi ha una clara

presència dais criteris polítics an al procés decijional.

Entra secretaris generals Í directors generals, poques diferències as poden

percebrà an la valoració de la frasa, Més diferències hi ha antra alts càrrecs afiliats

i alts càrrecs "independents". Aquests últims són als que. proporcionalment, mas

importància donan als aspactas tècnics, tot i qua la majoria dels afiliats i dais

"indepandents" astan en desacord amb la frase. I dins dels afiliats són els

democratacristians els que més estan d'acord a donar més impôttància als

aspectes tècnics. Aquestes dades coincideixen amb tes que acabem de veure sobre

els criteris que es tenen en compte en el procés decisional.

On e¿ poden percebre més diferències és entre els alts càrrecs q*je es

consideren més polítics í aquells que es consideren més tècnics. El 80% dels

primers no està d'acord a donar més importància als aspectes tècnics i en els

ssgons el percentatge baixa fins a poc menys de la meitat. Per tant, són els alts

càrrecs tècnics els que més consideren que cal donar més importància als aspectes

tècnics i són els polítics els que menys d'acord estan que això sigui així. I pel que

fa a les opinions d'aquells que es consideren tan politics com tècnics, cal dir que

s'acosten més a les dels alts càrrecs tècnics; els "funàmbuls" segueixen, doncs,

desequilibrant-se cap al vessant tècnic. Per tant, també aquí hi ha coincidències

entre aquestes respostes i les donades en l'apartat anterior.
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•.3. Conflict«* a l'Administració catalana

Per a l'anàlisi deis conflictes a l'Administració catalana em centraré en tres

aspectes concrets: en primer lloc, en com es resolen els conflictes qua es

produeixen entre departaments; en segon lloc, en com són les relacions del

Departament d'Economia i Finances amb la resta de departaments de

l'Administració catalana, i, en tercer lloc, en quins són els obstacles principals

(interns o externs a l'Administració) que es troben els alts càrrecs en la seva

activitat quotidiana.

6.3.1. Conflictes entre departaments

Quan es pregunta als alts càrrecs com es resolen els conflictes entre

departaments, d'una banda, es pot saber si n'hi ha o no, de conflictes entre els

departaments, i, de l'altra, com s'acostumen a resoldre. I per saber-ho, vaig donar

als alts càrrecs quatre respostes possibles: "amb la mediació d'una instància

superior", "amb la negociació", "amb la pràctica diària" i "no s'acostumen a

resoldre". La primera opció implica reconèixer que aquells que resolen els

problème s acostumen a ser els consellers o, fins i tot, el president de la Genera1 t;

la segona opció, en canvi, és considerar que la resolució dels conflictes entre

departaments no arriba tan amunt, sinó que es resol amb la negociació entre alts

càrrecs; la tercera opció vol dir que la via per resoldre els conflictes entre

departaments es deixar que es resolguin per si sols, i la quarta opció implica

reconèixer que normalment els conflictes persisteixen i queden sense resoldre.

El 95% reconeixen implícitament que hi ha conflictes entre departaments,

i la majoria d'aquests, com es pot veure en la taula 83, consideren que la

negociació entre alts càrrecs és la manera més freqüent per resoldre'ls.
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T*ul* M

COM El RESvLEl

Mediació d'una
Negociació . . . .
Pr íctica diaria
No * * acoBt.umen
NS-NC

I ELS CONFLICTES EKTl

inatància superior .

a reaoldre .........

Alt*
càrrec*

». §.?4 ».
.. 76,6% ..
.. 11,7% ..

1 . Ü . .
5,1% ..

PfTS SEGONS EL CJUUtBC

P»cr*tari* Pirector*
general* gener*!*

... . i, 3%

... 92,9% 73,0%

... 7,1% 12,7%

... - ...... l»i%

... - 6,3%

n«77 n-li n-63

Es pot interpretar que els secretaris generals fan servir més que els directors

generals la via de la negociació per resoldre conflictes, ¡a que, mentre que tots els

secretaris generals, tret d'un, assenyalen aquesta via, un de cada cinc directors

generals assenyala altres vies (la pràctica diària i la mediació d'una instància

superior). Pel que fa a l'autoubícació en l'eix polítíc-tècnic, tot i que la majoria

d'alts càrrecs polítics, tècnics í "funàmbuls" fan servir com a via per resoldre els

conflictes la negociació entre alts càrrecs, són els que es consideren més polítics

els que, proporcionalment, més la fan servir.

En tots els departaments l'opció que predomina és la de la negociació (a

Cultura, a Sanitat i Seguretat Social, a Justícia i a Indústria i Energia, el 100% dels

alts càrrecs així ho manifesten). Cal destacar, perd, que on proporcionalment hi hj

més alts càrrecs que consideren que els conflictes es resolen en el vèrtex del

departament és a Benestar Social i a Ensenyament. A Benestar Social, com hem

vist« tots els alts càrrecs també consideren que qui decideix les polítiques públiques
*

que s'han de portar a tsrme en el departament és el conseller. I a Ensenyament és

on, com també s'ha vist, menys influència consideren que tenen els alts càrrecs

en el procés decisional del departament. En tots dos departaments hi ha, doncs,

un clar protagonismo dels consellers.



43?

6.3.2. Relacions amb t/ Departament d'Economia i Finanças

In qualsevol Administració, com ja t'ha assenyalat en el segon cepítol. el

Departament o el Ministeri d'Economia és un dels més importants i el que té

assignades més funcions horitzontals, com ara negociar i distribuir el pressupost

entre els diversos departaments. És el departament que més na de negociar i que

més conflictes pot tenir amb ta resta de departaments i, per tant, per analitzar el

funcionament de l'Administració, cal saber com són les relacions dels diversos

departaments amb ei d'Economia i Finances, i per saber-ho vaig donar als alts

càrrecs tres possibles respostes: fàcils, difícils i ni fàcils ni difícils19.

De les resoostes donades pels alts càrrecs (taula 89) cal destacar que

gairebé el 'cQ% creu que les relacions amb el Departament d'Economia i Finances

no són fàcils (relacions difícils o ni fàcüs ni difícils). Més suggèrent és Is divisió de

les respostes entre les dels secretaris generals i les dels directors generals, perquè

els secretaris generals dels diversos departaments són els que méi han de negociar

amb el departament d'Economia i Finances, ja que entre altres funcions tenen ia

de negociar amb aquest departament la distribució del pressupost.

Proporcionalment, hi ha més secretaris generals que qualifiquen les relacions amb

el departament d'Economia í Finances de difícils (el 23%) que directors generals

(només el 5%), tot i que el percentatge dels que les qualifiquen de fàcils són

similars. A més, mentre que tots els secretaris generals responen a la pregunta, de

directors generals que no hi responen n'hi ha un 10%, dels quals pràcticament tots

van justificar l'absència d« resposta dient que qui sabia com eren les relacions amb

el Departament d'Economia i Finances era el secretari general. ÉS prou evident,

doncs, que són els secretaris generals els més crítics amb les relacions dels seus

respectius departaments amb el d'Economia i Finances, perquè són els qui hi tenen

més tractes.

15 Aquesta is, doncs, una pregunta que no vaig haver da f er als alts càrrecs que pertanyen
precisament al Departament d'Economia i Finances. Per tant, cal tenir jn compte que ets
percentatges obtinguts fan referència a tots fis alts càrrecs als quals he fet te pregunta (és • dir,
•'nan exclòs del total els set alts càrrecs d'aquest Departament).
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RELACIONS MB EL DEPARTAMENT D'ECONOMIA I r I NANCES SEOONS EL CAJUtEC

alt*
carries

Secretari«
general*

Director«
general«

Pi fàcil« ni difícil*
Difícil*
NS-NC

§4,3% «9,21 43,2%
18,6% ..... 7,7% 21,1%
8,6% 23,1% 5,3%
8,6% - 10,!%

B«70 n-13 n-57

¿1 quins són els departaments on hi més alts càrrecs que pensen que les

relacions del seu departament amb el d'Economia t Finances són més aviat difícils?

En primer lloc, cal dir que en tois els departaments, tret del de Política Territorial

i Obres Públiques i del d'Indústria i Energia, hi ha una única opció que predomina:

la de consideraries fàcils. D'aquests, els quatre departaments on n'hi ha un

percentatge més elevat (aproximadament el 80%) són el de la Presidència, el de

Ber estar Social, el de Justícia i el de Treball. En els departaments de Política

Territorial i Obres Públiques i d'Indústria i Energia és on hi ha els percentatges més

elevats d'alts càrrecs (la meitat) que qualifiquen les relacions amb el Departament

d'Economia i Finances de ni fàcils ni difícils. I. finalment, on, proporcionalment, hi

ha més aits càrrecs que les qualifiquen de difícils és a Cultura, a Sanitat i Seguretat

Social i a Agricultura, Ramaderia i Pesca (el 25%).

6.3.3. Principals obstacles tie l'activitat Quotidiana

En aquest darrer apartat dels que fan referència als conflictes s

l'Administració catalana, s'analitzen els principals obstacles que tenen els alts

càrrecs en la seva activitat quotidiana dins de l'Administració. L'interès per

conèixer aquests obstacles ha comportat que s'hagi fet la pregunta de dues

maneres: primer amb resposta oberta i posteriorment, donant deu possibles
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respostes de tes quals n'havien d'escollir dues.

Pel que fa a les respostes obertes, un cop llegides i codificades, han quedat

perfiláis els grups següents. El primer és el de la burocràcia, el dels que apunten

com a principal obstacle les connotacions negatives, ja esmentades, que comporta

aquest terme, com, per exemple, la lentitud dels processos o circuits

administratius, la rigidesa de la gestió diària, «<s controls excessius, l'encotillament

de la normativa, la manera de fer dais funcionaris, la mala estructura de

l'Administració i la falta de coordinació administrativa. El segon grup de respostes

t'he anomenat col·legues, i són les respostes dels que fan referència a altres

cà'recs de la mateixa Administració catalana: les travetes, la gelosia, el bloqueig

provocat artificialment, la incompetència, etcètera, d'altres càrrecs. El tercer grup

de respostes porta el nom de temps, í engloba els alts càrrecs que destaquen com

a principal obstacle la manca de temps per fer la feina: la urgència amb què s'han

de prendre les decisions, la improvisació constant que hi ha dins de l'Administració,

la impossibilitat de fer i portar a terme els projectes amb uns terminis raonables,

etcètera. Finalment, les respostes que no s'ajusten a cap de Ics categories anteriors

(com, per exemple, l'Administració central o la Diputació, la falta de mitjans

econòmics, els interessos privats de persones alienes a l'Administració...) són dins

la categoria ü'alt res.

Una mica més de la meitat dels alts carros consideren que el principal

obstacle de la seva activitat quotidiana dins de l'Administració és alguna qüestió

que té a veure amb la burocràcia, el 12% s'insereixen dins del grup de respostes

que he anomenat col·legues i un 9%, dins del que porta l'etiqueta de temps. Hi ha

un 13% dels alts clrrecs que donen com a resposta altres obstacles que no

encaixen dins de c?p de les tres categories anteriors i un 12% -percentatge que,

comparat amb els altres, es pot considerar bastant elevat- no responen a la

pregunta. Per tant, allò que més obstaculitza l'acció dels càrrecs de designació

política is la burocràcia, tot i que cal destacar el fet que més d'un de cada deu

espontàniament assenyala com a principal obstacle e!s seus propis col·legues.
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Taul« fO

»K INCH AL OBSTACLE m L'ACTIVITAT QUOTIDIANA

Burocracia 54,5%
Col l«guM 11,7%
T**p* 9,1*
AltiM 13,6«
»i-MC 11.7%

n«77

Poques diferències es poden percebre entre els obstacles que esmenten els

secretaris generals i els directors generals, ja que la diferència de percentatges en

els tres grups de respostes no va mai més enllà dels tres punts. Més diferències hi

ha, en canvi, entre els alts càrrecs segons la seva autoubícacíó en l'eix polític-

tècnic. Efectivament, tot i que el principal grup de respostes en els polítics, els

tècnics i els "funâmbuls" és el que porta el nom de burocràcia, es pot observar

com aquells que es consideren més polítics, proporcionalment, són els que es

queixen més de la burocràcia. En canvi, en el grup de respostes que porta l'etiqueta

de temps, passa just al contrari (tot i que les diferències entre percentatges són

molt menors), és a dir, els tècnics destaquen més com a obstacle aquest aspecte.

Finalment, són els alts càrrecs que s'autodefineixen tan polítics com tècnics els

que, proporcionalment, més es queixen dels seus col·legues.

Taula fi

PRINCIPAL OftSTACLI DE L'ACTIVITAÏ QUOTIDIANA SEGONS LA UBICACIÓ EN
L'EIS POLÍTIC-TÈCNIC

Polític«

Burocràcia ..............
Col * l*gu*s ..............
» (BHIIJJI * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A* wJTwiB * * * * < * * * * * * * * * * • * * *

PI2|*R:%» * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

70,0%
10,0%

S,0%
10,0%

S,0%

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

funambule

*

*

S3, 8%
23,1%

7,7%
7,7%
7,7%

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

Tècnic*

48.8t
f, 3%

11,6«
16,3%
14,0%

n»20 n«13 n*43

Amb l'anàlisi per departaments, es pot observar com en pràcticament tots
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la resposta predominem és la qua fa referència a la burocràcia, sobretot a Sanitat

i Seguretat Social; a Indústria i Energia; a Comerç, Consum i Turisme, i a Benestar

Social (el 75% en tots quatre). Hi lia tres departaments que destaquen pel fet de

ser on hi ha més arts càrrecs que consideren que el principal obstacle de la seva

activitat quotidiana són altres alts càrrecs: Governació; Agricultura, Ramaderia i

Pesca (25% en tots dos departaments), i, sobretot. Justícia (el 40%).

Després de la pregunta amb resposta oberta, vaig demanar als alts càrrecs

que destaquess.n dos obstacles més d'una llisti de deu, la qual cosa implica que

es tracta d'una pregunta amb multiresposta i que n'hi ha que només han escollit

una opció. La llista de deu possibles obstacles és la següent:

1 - Els partits polítics

2- Els grups de pressió

3- L'Administració central

4- L'opinió pública

5- La manca de mitjans

6- Les prescripcions legals o administratives

7- Altres càrrecs del seu departament

8- Altres departaments de l'Administració catalana

9- Els problemes estructurals de l'Administració catalana

10- La manca de temps

Les respostes demostren un cop més que l'actual estructura de

l'Administració catalana és molt insatisfactóna, pels alts càrrecs. D'aquesta llista

de possibles obstacles, el que més han destacat són els problemes estructurals de

l'Adminitració (el 60%) i, a més, a molta diferència del segon, que són les

prescripcions legals o administratives (un de cada quatre). El tercer obstacle més

assenyalat, que, juntament amb eis anteriors, són els únics que passen del 20%,

és la manca de mitjans. I pel que fa als possibles obstacles que menys han estat

triats, n'hi ha dos que no han estat assenyalats per ningú: els partits polítics i

l'opinió pública. Haver destacat el primer hauria significat acusar un dels principals

elements caracteritzadors dels sistemes democràtics i haver destacat el segon
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Només el 14% ha considerat com a obstacle l'Administració central, que és el

mateix percentatge d'aquells que han assenyalat com a obstacle altres alts càrrecs

del seu departament o altres departaments de l'Administració catalana. També és

interessant observar com els grups de pressió només són considerats com un dels

dos principals obstacles pel 5% dels alts càrrecs, la qual cosa permet fer diverses

interpretacions: o bé a Catalunya hi ha una gran sintonia entre l'actuació de

l'Administració i la voluntat dels grups de pressió, o bé els grups de pressió no

exerceixen la pressió suficient per considerar-los obstacles, o bé la seva estratègia

no es dirigeix directament a obstaculitzar l'activitat de l'Administració. Finalment,

cal dir que un de cada tres alts càrrecs s'ha quedat amb un sol obstacle. En Is taula

següent es poden veure totes les respostes en percentatges.

Taula 92

PRINCIPALS OBSTACLES DE L'ACTIVITAT QUOTIDIANA SEGONS EL CÀRREC (LLISTA)
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Els dos principals obstacles de secretaris generals í directors generals

coincideixen: els problemes estructurals de l'Administració i les prescripcions legals

o administratives. Però, en canvi, és en el tercer on es poden percebre les

diferències entre uns i altres, i on també es pot confirmar el que ja he assenyalat

amb anterioritat: la figura del secretari general és conflictiva dins del departament.

Efectivament, el tercer obstacle més destacat pels directors generals és la manca

de mitjans (el 22%, respecte a només el 14% dels secretaris generals, que són els

encarregats de negociar el pressupost), mentre que el dels secretaris generals són
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altres càrrecs del mateix departament. Aquesta és una dada força important per a

l'anàlisi del funcionament intern dels departaments. Així. mentre que un de cada

cinc secretaris generals (tots ells secretaris generals afiliats a un dels dos partia

polítics que estan coalitzats en el Govern català) apunta altres càrrecs del

departament com un dels dos principals obstacles de la seva activitat quotidiana,

no hi ha cap director general que hagi optat per aquesta mateixa opció (això sf, el

10% dels directors generals consideren que un dels principals obstacles són altres

departaments de l'Administració catalana). Quan després d'escollir aquesta opció

preguntava als secretaris generals concretament quins càrrocs eren ¿Is que

obstaculitzaven la seva activitat, tots van fer referència als directors generals. I

també es pot observar com aquestes males relacions entre secretaris generals i

directors generals s'acostumen a donar en aquells departaments on hi ha un elevat

percentatge d'alts càrrecs que estan afiliats a un partit polític i, a més, on també

hi ha un elevat percentatge d'alts càrrecs que són alhora elits del partit. Per tant,

es pot concloure que en els departaments on hi ha una proporció alta d'alts càrrecs

que són també elits de partit, hi ha més conflictes intradepartamentali.

En tots els departaments de l'Administració catalana, tret d'un, la resposta

amb un percentatge més elevat és la que fa referència als problemes estructurals.

Aquesta resposta és l'escollida per tots els alts càrrecs dels départements de

Sanitat ï Seguretat Social i de Medi Ambient, que són dos departaments que tenen

una estructura interna que ha estat dissenyada fa relativament poc1*. L'únic

departament on no predomina aquest obstacle és el d'Agricultura, Ramaderia i

Pesca, en el qual, a més, no hi ha cap alt càrrec que l'esmenti i on l'opció que

predominí és la de l'Administració central (la meitat). I és significatiu veure com

en determinats departaments s'han desestimat determinats obstacles. Així, per

exemple, a Treball ningú no fa referència als grups de pressió, a Presidència ningú

no apunta com a obstacle l'Administració central i a Economia i Finances ningú no

considera com un obstacle la manca de mitjans.

14 El Departament de Sanitat i Seguretat Social va canviar completament la seva estructura
interna al març Ml 991 i el Departament de Medi Ambient va ser creat per la Llei 4/1991, de 22
<te març.



6.4. Agenda

L'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració catalana, és a dir, les

persones amb qui tenen reunions de treball i la freqüència amb que ho fan, és una

dada molt important per veure no només el funcionament de! nivell polític de

l'Administració sinó també el del sistema polític català. ÍV Francesc Morata, «la

complejidad de un sistema político se expresa también a través de los contactos

regulares que la élite política mantiene con los grupos y personas y la frecuencia

de dichas relaciones»17. A mes, «if we are to understand the dynamics of central

government, it is necessary to provide some detailed investigations of departments

and the context within which they operate. (...I It is important to study the

relationships within and between departments and the extent to which they are

formal and informal; then we need to evalúate how the organization of these

relationships affects policy. It is also necessary to look at the problem of co-

ordination»'8. Pel que fa a! qui, vaig demanar als alts càrrecs si tenen contactes

professionals amb els càrrecs següents: president de la Generalitat, conseller del

seu departament, cap de gabinet del seu departament, secretari general del seu

departament, directors generals del seu departament, subdirectors generals del seu

departament, càrrecs del seu mateix nivell d'altres departaments, alts càrrecs de

l'Administració centra!, alts càrrecs d'administracions d'altres comunitats

autònomes, dirigents de partits polítics, dirigents de sindicats i dirigents de la

patronal. És a dir, m'he interessat per les relacions que tenen els alts càrrecs amb

altres alts càrrecs del seu departament, amb alts càrrecs d'altres departaments,

amb alts càrrecs d'altres administracions i amb dirigents o responsables de partits

i grups de pressió econòmics I pel que fa al quan, la freqüència que proposo és ¡a

11 MORATA, F. "Institucionalización y rendimiento politico del Estado autonómico". A:
Revista d§ Estudios Poli t. 1992. núm. 76, peg. 276.

11 SMITH. M. j.. .ARSH, D.; RICHARDS, D. 'Central Government Departments and the
Policy Process". A: Public Administration. 1993, niton. 71. pig. S90.
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següent: cada dia, més d'un cop per setmana, un cop per setmana, més d'un cop

•1 mes, un cop al mes, més d'un cop • l'any o mai1*. Per estudiar l'agenda d«
*

traball dels alts càrrecs i par facilitar-ne l'anàlisi comparada sa n'ha buscat la

mitjana, i par fer-ho s'ha donat una valor a tes set possibles respostes (cada dia » 1 ;

més d'un cop per setmana « 2; un cop per setmana - 3; més d'un cop al mes «4;

un cop al mes * 5, més d'un cop a l'any « 6; mai * 7). Una mitjana més alta indica,

doncs, una freqüència temporal més espalada en el temps.

6.4.1. Agenda ¡president de la Generalitat

Començant pel president de la Generalitat, les freqüències són les següents:

Taula 93

AGENDA I PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Cada diu 1,3%
Més d'un cop p«r aetinana
Un cop p*r actmana S,2%
Méi d'un cop al m«B 3,9%
Un cop al m«B 18,2%
Ne« d'un cop a l'any 49,4%
Mai 22,1%
NS-NC

n«7?

La freqüència mitjana amb la què els alts càrrecs tenen contactes amb jl

president de la Generalitat és d'un 5,7, és a dir, entre un cop al mes i més d'un cop

a l'any. Aquesta freqüència, tot i que es bastant espalada en el temps, permet

interpretar que les relacions entre el president i els alts càrrecs de l'Administració

catalana són freqüents, ja que és difícil trobar un cap de govern d'una

" C»l dir que • alguns alts càrrecs tt'ls fei« difícil assenyalar la freqüència amb to qual
tenien contactes professionals amb tots aquests càrrecs. Aixf, per exemple, N ha qui durant una
temporada mant* contactes cada dos dies amb dirigents sindicals i dtsprés es passa sis mesos
sense veure'ls o qui sovint té reunions amb un director general «fi concret però. en canvi, n'N ha
d'altres que ni els coneix. En tots els casos vaig demanar un esforç per escollir una freqüència
temporal que, »n casos de freqüència desigual, podia ser la mitjana anual.
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Administració amb unes dimensions similars qua as reuneixi amb els seus alts

càrrecs amb una freqüència similar (amb gairebé el 30% dels alts càrrecs es

reuneix com e mhim un cop cada mes). Si a aquesta xifra hi afegim que un terç

dels diputats del Parlament de Catalunya i que un 13.8% de representants

d'associacions i grups d'interès tenen contactes polítics "una o diverses vegades

per setmana" o "amb bastant regularitat" amb el president de la Generalitat20, ens

permet confirmar que en el sistema polític català hi ha una clara i extraordinària

preeminència del president Pujol.

La meita* dels secretaris generals i dels dhectors generals es reuneixen amb

el president de la Generalitat amb una freqüència de més d'un cop a l'any, però

amb les mitjanes d'uns i altres s'observa com els contactes que té el president amb

els secretaris generals són més freqüents que els que té amb els directors generals

(5,5 i 5,7, respectivament). A més, com és lògic, en l'agenda política del president

hi són més presents els alts càrrecs del seu departament que els de la resta. La

mitjana en el Departament de la Presidència és la mes baixa de totes i és de 4,1,

és a dir, de més d'un cop al mes. I pel que fa a la resta de departaments, amb

quins té més relacions el president Pujol? Els departaments amb què en té més (i

que estan per sota de la mitjana global, que, com acabem de veure, és d'un 5,7)

són el de Benestar Social (5,4), el de Cultura (5,5), el de Governació (5,6) i el de

Política Territorial i Obres Públiques (5,6). I els departaments amb què en té menys

són el d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (6,5) i il de Justícia (6,8). Dels tres

departaments amb consellers d'Unió, es pot observar que aquell amb què té més

contactes és el de Comerç, Consum i Turisme (5,8), seguit del de Treball (6,2) i del

de Justícia (6,8).

Es poden percebre poques diferències entre els alts càrrecs segons la seva

autoubicació en l'eix polític-tècnic. Només es pot dir que els polítics i els

"funàmbuls" tenen més contactes amb el president que els tècnics. Hi ha més

diferències entre els alts càrrecs segons la seva filiació política, ja que es pot veure

clarament que el president de la Generalitat es reuneix més amb els alts càrrecs del

18 MORATA, F. "Inítitucionalización y rtndímiento politico del Estado autonómico". A:
fítvisti 4t estudio» Políticos. 1992, num. 76, pig. 277, 237.
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MU partit que arrb els "independents" I amb «Is que militen a Unió11.

Efectivament, la mitjana an als convergents en d'un 5,-*, an aïs "independents"

d'un 5,8 i en aïs democratacristians d'un 6,4 (aquests últims, doncs, antre mas

d'un cop a l'any i mai). Mentre que la meitat dels democratacristians no han tingut

mai cap contacte amb e! president de la Generalitat, de convergents que no n'hi

hagin tingut mai cap només n'hi ha un 14% i d'"independents", un 20%.

6.4.2. Agenda intradepammenial

Pel que fa » les relacions dels alts càrrecs amb altres càrrecs de dins del

departament i, més concretament, amb el conseller, el secretari general i els

directors generals, cal advertir que en pràcticament tcts els departaments aquests

càrrecs es reuneixen cada setmana en el que s'anomena consell de direcció22. Per

tant, un contacte setmanal està pràcticament garantit. Una altra qüestió són els

caps de gabinet, ja que, en primer lloc, no tots els departaments en tenen i, en

segon lloc, a causa de la gran heterogeneïtat, ja esmentada, d'aquesta figura, no

sempre assisteixen al consell de direcció. Quant als subdirectors generals,

normalment tampoc assisteixen al consell de direcció. Finalment, cal dir que en

l'anàlisi de l'agenda intradepartamenta! dels alts càrrecs s'interpretarà que els

càrrecs que obtenen unes mitjanes més baixes, és a dir, aquells amb qui eis alts

càrrecs es reuneixen més sovint, tendeixen a ser més importants en la marxa del

deparament (\ viceversa), ja que es pot considerar que en aquest nUjII de

l'Administració tenir més o menys contactes implica participar més o menys en la

decisió. Així, per exemple, a partir de l'agenda dels alts càrrecs es sabrà «n quins

departaments té més importància el cap de gabinet (reunions freqüents amb els alts

càrrecs) i en quins menys (reunions espaiades amb els alts càrrecs). Cal advertir,

24 Cal recordar que le» tras quartes parts dais alts càrrecs del Depart »n,«nt de la Presidència
estan afiliats a CDC i qu* no hi ha ningú que ho estigui a Unió Democ.atic*. la qual cosa fa baixar
la mitjana dels alts carraca convergents.

22 En departaments multidisciplinars, com al de la Presidència o al de Governació, aquesta
reunió setmanal no s'acostuma a far.
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ptrô. que, dels diversos càrrecs analitzat», n'hi tia d'unipersonals i de

pluripersonals. Són unipersonals el conseller, el cap de gabinet i al secretari general,

porqué en cada departament només n'hi ha un, mentre que, an eanvi< ton

pluripersonals sis directors generals i als subdirector» ganarais, {a que n'M ha me»

d'un. En als unipersonals és mos fàcil percebre al seu podar o la sava manca da

poder intradepartamental, però en als pluriperí onals aquest aspecte queda me*

desdibuixat.

Les mitjanes globals ens mostren que, dels diversos càrrecs que han estat

objecte de la pregunta (consellers, secretaris generals, directors generad,

subdirectors generals i caps de gabinet), la relació més freqüent és la que els alts

càrrecs tenen amb els consellers i amb els subdirectors generals (1,9), seguida de

la que tenen amb els secretaris generals39 i caps de gabinet (2.3), i la que tenen

amb els directors generals (2,7). Pe» tant, com a mínim un cop a la setmana, els

alts càrrecs de l'Administració catalana tenen contactes amb tots aquests càrrecs,

la qual cosa indica que les relacions intradepartamentais són molt freqüents24.

Els secretaris generals, com es pot observar en la taula següent, et

reuneixen més amb els diversos càrrecs del departament que els directors generals,

i l'única excepció són els subdirectors generals.

Taula f«

AGENDA INTRADEPARTAMENTAL SEGONS EL CÀRREC (MI T JÄHE»)

CADS de gabinet .......

Director» general» ....
Subdirector! genere? • .

Alt»
cirrece

......... 1,9 . . ..

. ., 2.3 . . . .

. „ 2.3 . .« .
* * * * * * * * * m f * * » * •

1.9 .. . .

Secretari«
general»

. . . 1,2

. . . 1,6

*** Jtf' * * * * *

... 2,4

Director*
general*

. * . 2,0

. .. 2.4

. . . 2.3

... 2,9

. . . J , J

l*cada dia; 2«me» d'un cop per aetnana; 3»un cop per »etmana; 4«me» d'un
cop ai me»; 5«un cop al me»; 6«mé» d'un cop a l'any, i 7»mai.

23 Aquí, com és evident, queden exclosos els mateixos secretaris generals.

14 Les úniques dades comparades que tenim ens indiquen que els contactes que hi ha a
l'Administració catalana són més freqüents que els que hi ha a l'Administració holandesa
(ELDERSVELD, S. J.; KOOIMAN, J.; TAK, T. VAN DER. Elite Images of Dutch Politics. Ann Arbor:
University of Michigan Prass, 1881, peg. 138).
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qui tenen més contacte« els secretaris generals és amb els seus

superiors jerarquies -els consellers- (gairebé diari), mentre que amb qui en tenen

més tls directors generals is amb els seus inferiors jeràrquics -els subdiï actors

generals. Els secretaris generals, que són la segona autoritat dels departaments,

tenen, doncs, més reunions amb els consellers que els directors generals í, per

tant, hi ha més proximitat entre consellers i secretaris generals que entre consellers

i directors generals. I de les relacions delt alts càrrecs amb els caps de gabinet, es

pot observar que també són els secretaris generals els que més contactes hi tenen.

Finalment, els directors generals es veuen més amb els secretaris generals (2,3)

que amb la resta de directors generals del departament, amb qui mantenen

contactes amb una periodicitat d'un cop a la setmana (2,9), és a dir, amb la

freqüència amb què es reuneix el consell de direcció del departament. Amb

aquestes dades es pot concloure, doncs, que els secretaris generals són l'eix

central al voltant del qual gira la marxa dels departaments de l'Administració

catalana.

No obstant aquesta afirmació de caire general, en l'anàlisi per departaments

es pot observar que no tots funcionen de la mateixa manera. N'hi ha uns on els alts

càrrecs es reuneixen més amb els consellers, altres amb els caps de gabinet, altres

smb els secretaris generals í altres amb els directors generals. Deixant de banda les

relacions amb els subd¡rectors generals, que sobretot tenen un contingut més

tècnic, í fixant-nos en les mitjanes més baixes (és a dir, amb qui els alts càrrecs de

cada departament diuen reunir-se amb més freqüència), es poden classificar els

departaments de l'Administració catalana de la manera següent (taula 95):

1 ) Aquells que es caracteritzen pel fet que els consellers tenen una gran

importància en la marxa del departament: Sanitat i Seguretat Sccial; Agricultura,

Ramaderia i Pesca; Treball; Justícia; Comerç, Consum i Turisme, ! Benestar Social

2) Aquells que es caracteritzen pel fet que els secretaris generals tenen una

gran importància en la marxa del departament: Presidència. Governació, Economia

i Finances, i Indústria i Energia.

3) I aquells qye es caracteritzen pel fet que els caps de gabinet tenen una
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gran importància «n la marxa del departament: Ensenyament, Cultura,

Territorial 1 Obret Públiques Í Medi Ambient. El cap fit gabinet d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca M pot considerar que, juntament amb el conseller, també ti yn

gran protagonisme en la marxa del departament2*.

Taula fi

AGENDA IirniADEPAKTAMiJlTAL PE* DEFAATAMUTPt C«!MM»)

COTtMl leurs C«p» d«
gabinet

§»er*tarie
generals

Director«
general» gener«!«

f m
cov .....
ECO
ENS
COL
•AM
PÍO
AJIP .
TRE ....,
JUS .....
IRQ
CCT
BEN ....
NED

*
.... 2, i ....

l.t ....
— i,a ....
— i,a ....

1,8 ....
2,0

.... 1»S

.... 1,4 ....

.... 2,0 ....
2,3 ...
1,3 ...

.... 1,6 ...

.... 2,0 ...

... 3,1

... 1,6 ....

... 1,S ....

... 3,3 ....

... 1,5 ....

... 1,5 ....

... 2,4 ....

... 3,2 ....

... 2,0 ...

... 2,0 ...

... 2,2 ...

... 1,3 ...

... 2. i ....

... 2,1

... 1.1 ....

... 1,8 ....

... 2,0 ....

... 2,0 ....

... 2,4 ....

... 1,7 ....

... 3,3 ....

... 3,1 ....

... 1,7 ...

... 2,0 ...

... 2, S ...

... 2,0 ...

... 3, S ....

... 3,4 ....

... 2,0 ....

... 2,4 ....

... 2, S ....

... 2,3 ....

... 2,8 ....

... 2,0 ....
.... 3,2 ....
.... 2,8 ....
... 2,8 ....
.... 2, S ....
.... 2,2 ....
.... 1,7 ....

.... 1,3

.... 2, C

.... 1,{
i, C

.... i.:

.... 1,1

.... 2»;

.... 1,C
2,

1»
.... 2,

1,(

J
>
)
1
1
1
J

5

l»c«d« dia; 2«me« d'un c-ap per «etman«; 3»un cop per «etman«; 4«me« d'un
cop al me«; 5»un cop al me«; 6-mé» d'un cop a l'any, i 7»mai.
* A Previdencia no hi ha conseller.
+ A Presidència i • Economia i Finances no hi havia cap de gabinet.

El Departament de la Presidència i el de Governació són aquells on menys

contactes hi ha entre directors generals, i l'explicació cal buscar-la en el fet que

són dos departaments multidisciplinars i on hi ha més independència entre els seus

alts càrrecs (no acostuma a haver-hi consells de direcció setmanals). A més,

aquests dos departaments també coincideixen en la seva ubicació dins del grup de

departaments on el secretari general té molta importància en la marxa del

departament, la qual cota em permet concloure que en els departaments

M Amb aquesta classificació no vull dir que to resta de càrrecs no siguin important« en to
marxa (tol departament, sinó simplement que, «gitant com • element de comparació entre
departaments tos mitjanes més baixes (to l'agenda, hi ha uns departaments que es diferencien dels
ihres perquè són els consellers els que obtenen unes mitjanes més baixes; altres, perquè són els
secretaris generals els qu* tenen tos mitjanes més baixes, i uns altres perquè ho són els caps (to
gabinet.
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multidisciplinars «Is secretaris generals adquireixen més protagonismo. A

Presi Jència, com ja s'ha dit, el secretari general ge iré bé es pot equiparar a ta figura

de conseller ï p«! que fa a Governació, ca! dir que ei el departament on hi ha més

alts càrrecs que atorguen molta influència actual a la figura del secretari general.

En el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és on, en general, hi ha més

contactes intradepartamemals (mitjanes molt baixes en tots els càrrecs) i en el de

Justicie és on n'hi ha menys (mitjanes molt altes). Aquest últim departament,

juntament amb 11 de Treball, el de la Presidència i el de Benestar Social, són els

departaments on les reunions dels directors generals amb els secretaris generals

§ón més espaiades en el temps, i, a més, cal dir que, deixant de banda el de la

Presidència (on, com ja s'ha dit, el secretari general no es pot comparar a la resta

de secretaris generals), són els únics departaments on els secretaris generals

consideren que un dels obstacles principals en la seva activitat quotidiana són

altres càrrecs de! seu departament. Aquests tres departaments també tenen com

a característica comuna el fet de situar-se en el grup de departaments que

destaquen per la importància del conseller en la marxa del departament. Aquestes

dades permeten concloure que allà on hi ha conflictes intradepartamentals hi ha

menys relacions entre els alts càrrecs i que aquest dèficit es compensa amb unes

relacions més freqüents amb els consellers, és a dir, que en els departaments on

hi ha conflictes entre els alts càrrecs hi ha més protagonisme del conseller. En els

departaments de Justícia i de Treball les reunions dels directors generals amb el

secretari general tenen una periodicitat nfïjana que va més enllà d'un cop per

setmana, la cosa indica o que en aquests dos departaments la reunió del

consell de direcció no té una freqüència setmanal o l'assistència no és gaire

estricta. En el Departament d'Indústria i Energia els contactes dels alts car/ees amb

el conseller són, després dels del Departament de Governació, els més distanciats

en el temps; però, en canvi, la mitjsna dels contactes amb el secretari general és

la més baixa de tots els departaments (juntament amb la del Departament

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca), la qual cosa em fa pensar que els consellers que

*ïs reuneixen menys amb els seus alts càrrecs compensen aquest dèficit amb

l'augment dels contactes del seu secretari general amb els directors generals. El
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departament on més contacte» N ha entre el conseller Í «Is alts càrrecs és el de

Comerç, Consum i Turisme, ja que tes tres quartes parts manifesten tenir contactes

• diari amb el conseller.

Quant a tos relacions tntr« ais alts càrrecs i als subdirectors ganarais, es pot

observar qua la freqüència mitjana és molt baixa: no hi ha cap departament qua

vagi més enllà de la freqüència setmanal. I també as pot percebre una lleugera

tendència dels departaments on s'apliquen criteris tècnics o més tècnics que

polítics a mantenir un contacte més freqüent amb els subdirectors generals que

aquells on s'apliquen criteris més polítics. Així, en departaments que, segons el

paràmetre del criteri decisicnal, he qualificat de tècnics, corn el d'Economia i

Finances i el d'Ensenyament, la freqüència mitjana de contactes entre alts càrrecs

i subdirectors generals és diària (d'un 1), i en d'altres departaments que he

qualificat de polítics, com el de Benestar Social í el de Política Territorial i Obres

Públiques, la freqüència mitjana va més enllà de més d'u1» cop per setmana (2,8 i

2,3, respectivament).

6.4.3. Agenda interdépartemental

Aquí m'interessa saber els contactes que es produeixen entre departaments

i, més concretament, entre càrrecs del mateix rang d'altres departaments: cada

quan els secretaris generals es reuneixen amb secretaris generals d'altres

departaments í cada quan els directors generals es reuneixen amb directors

generals d'altres departaments. Amb aquesta anàlisi no només sabrem quins tipus

de càrrecs es relacionen més amb altres departaments, sinó també quins són els

departaments que mantenen més relacions amb altres departaments de

l'Administració catalana. Pel que fa al primer aspecte, ca! tenir en compte que els

secretaris gent als de tots els departaments es reuneixen preceptivament un cop

per setmana en el Consell Tècnic * que, per tant, aquesta periodicitat ja queda

garantida. En canvi, els directors generals, com és evident, no tenen cap reunió
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similar a la dal Consell Tècnic26.

Els resultats globals (taula 96) ans permeten observar com hi ha força

heterogeneïtat art tes respostes. Las fres quartes parts dais alts càrrecs tenen

contactes amb càrrecs del mateix rang d'altres departaments com a mínim més

d'un cop al mes i un de cada quatre com a mínim més d'un cop per setmana. La

freqüència mitjana global és d'un 3,6, és a dir, se situa entre un cop per setmana

i més d'un cop al mes. Aquests percentatges i aquesta mitjana indiquen, doncs,

que és una Administració amb força relacions horitzontals entre departaments17.

Es pot observar que els alts càrrecs que consideren que un dels principals obstacles

de la seva activitat quotidiana són altres departaments (aproximadament és un de

cada deui estan per sota de la mitjana global, és a dir, que les seves relacions amb

aitres càrrecs d'altres departaments són més freqüents. D'això se'n desprèn,

doncs, o que com més conflictes hi ha més proliferen els contactes entre

departaments o que com més proliferen els contactes entre departaments més

conflictes hi ha.

T«ui» fi

AGENDA INTERDEPARTAKENTAL SEGONS EL CÀRREC

Alt* Secretari* Director*
càrrec* . general* general*

C» U<H Q X • * • » * • » * « * • * * • * * * * * * * * • 7 f A v * * * * * * A ' f 3 V ** * * * / f * *

Me* d'un cop per »«tmana 15,6% 42,V* ..... 9,1%
Un cop p« r »etnana 19,5% 42,9% ..... 14,3%
Ni* d'un cop •! m** 20,8% - 25,4%
Un cop «i mi* 16,9% - ..... 20,6%
Ké* d'un cop « l'any 7,8% - 9,5%
Mai 2,6« • 3,2%
HS-MC 7,8% ...... - 9,5%

n»77 n»14 n»63

* Com ja ht apuntat abans, cal advertir que, als directors generats, aquesta va »er una de
tos preguntes tíi l'agenda que més els va costar de respondre, ja que de director» generals n'M ha
molts i, per tant. n'hi ha alguns amb els quels hi he més contacte» professionals i n'hi ha d'altre«
que els són pràcticament desconeguts. Is per això que ve caldre més esforç per sintetitzar la
periodicitat amb qui es produeixen aquest» contactes.

27 L'única dade comparada que tenim és la de l'Administració holandesa, en to qual M ha
menys contacte» (ELDERSVELD, S. J.; KOOIMAN, J.; TAX, T. VAN DEM. IMre Imtges of Dutch
Potitict. Ann Arbor: Univers1'; of Michigsn Press, 1901, peg. 138).
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La diferència entre secretaris ganaréis Í directori generals és molt clara. La

freqüència d« les reunions entre secretaris generals vs del contacte diari al contacte

d'un cop per setmana (cal recordar que un cop par setmana és la freqüència amb

què es reuneix el Consell Tècnic) i la freqüència mitjana és d'un 2,3 (entre més

d'un cop per setmana i un cop per setmana, és a dir, més enllà del Consell Tècnic).

La freqüència mitjana dels directors generals, en canvi, és de més d'un cop al mes

(3,9). En les respostes donades pels directors generals és on hi ha més

heterogeneïtat, ja que trobem directors generals en cadascuna de les freqüències

possibles (tot i que n'hi ha tres que destaquen: la d'un cop per setmana, la de més

d'un cop al mes i la d'un cop el mes). En definitiva, doncs, hi ha més reunions

entre secretaris generals que entre directors generals de diferents departaments.

Pel que fa a l'anàlisi per departaments, d'entrada cal dir que també es pot

observar una gran heterogeneïtat en les respostes, que s'explica, d'una banda, per

I* diferència que acabem de veure entre secretaris generals i directors generals ¿els

quals aquí s'analitzen conjuntament) i, de l'altra, perquè dins de cada departament

hi ha direccions generals que sovint tenen contactes amb altres direccions generals

d'altres departaments i, en canvi, n'hi ha d'altres que estan més aïllades. No

obstant això, si es busquen les mitjanes es pot fer una anàlisi global i es pot dir que

els departaments amb unes freqüències mitjanes més baixes i que, per tant, tenen

més contactes amb altres departaments són: Comerç, Consum i Turisme:

Governació; Economia i Finances; Cultura; Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Medi

Ambient (tots amb una mitjana de 3 -un cop per setmana- menys els primer que

té una mitjana de 2,8). I els que presenten unes mitjanes més elevades i que per

tant estan més "aïllats" de la resta de departaments són: Indústria i Energia (4,3),

Ensenyament (4,4}, Sanitat i Seguretat Social (4,5) i Justícia (4,6).

6.4.4. Agende i altres administracions

¿Amb quina freqüència els alts càrrecs de l'Administració catalana es
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reuneixen amb alts càrrecs d'altres administracions? ¿Amb qui tenen més

contactes: amb els alts càrrecs de l'Administració central o amb els alts càrrecs de

les diverses administracions autonòmiques? ¿Quint càrrecs es rslccic.ten més amb

altres administracions? ¿Quins departaments? Las respostes a aquestes preguntas

ton t.?mbé a l'agenda da treball dels alts càrrecs.

En primer lloc, cal dir que, en general, els alts càrrecs de l'Administració

catalana tenen més contactes amb alts càrrecs de l'Administració central que amb

alts càrrecs de les administracions autonòmiques. Així. mentre que gairebé el 60%

es relacionen amb alts càrrecs de l'Administració central com a mfnim un cop al

mes, en el cas de les relacions amb alts càrrecs d'administracions autonòmiques

només un de cada quatre assenyala una freqüència mínima com aquesta. I pel que

fa a les mitjanes, també s'hi poden percebre algunes diferències, ja que la dels

contactes amb ¡'Administració central és d'un 5,1 i la dels contactes amb

administracions autonòmiques és d'un 5,7.

T«uU 91

AGENDA I ALTRES ADMINISTRACIONS SEGONS CL CÀRRTC (MITJANES)

Alt» S*cr*tari» Director»
eirr*c* generals gañerais

Administració central 5,1 ....... S,4 5,1
Administracions autonòmiques ...... 5,7 6,1 1,6

l*c«d* dia; 2«me» d'un cop per setmana? 3«un cop p*r setmana; 4«me« d'un
cop al m««; 5«un cop al **•; 6*méa d'un cop a l'any, i 7«mai.

Així com les relacions intradepartamentals (amb l'única excepció dels

subdirectors generals) i interdépartementals dels secretaris generals són més

freqüents que les dels directors generals, en les relacions amb alts càrrecs d'altres

administracions passa just al contrari. Així, pel que fa a les relacions amb alts

càrrecs de l'Administració central, la freqüència mitjana en els secretaris generals

és d'un 5,4 i la dels directors gañerais, d'un 5,1.1 pel que fa a les relacions amb

alts càrrecs d'altres administracions autonòmiques, la diferència encara és més
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gran, ja que la freqüència mitjana «n els secretari» generals is d'un 6,1 i en els

directors generals, d'un 6,6.

Són «Is alts càrrecs que es consideren més tientes els que. sobretot, porten

les relacions amb altres administracions espanyoles, ja que tenen més contactes

amb alts càrrecs de l'Administració central i d'altres administracions autonòmiques

que els alts càrrecs que es consideren mis politics. D'això se'n pot desprendre que

el contingut de les reunions entre alts càrrecs de l'Administració catalana i alts

càrrpcs d'altres administracions espanyoles is mis tècnic que polític i que, per

tant, les relacions entre l'Administració catalana i les altres administracions són,

sobretot, de tipus tècnic. Entre uns i altres, com es pot observar en la taula 98, se

situen els que he anomenat "funàmbuls".

Taula fi

AGENDA I ALTRES ADMINISTRACIONS SEGONS LA UBICACIÓ IN L'EIX POLÍTIC-TÈCNIC
(MITJANES)

Politic* Funàmbuls Tècnic«

Administració central S, 3 ....... 5,1 S,O
Administracions autonòmiques 5,9 5,8 5,6

1-cada dia; 2*més d'un cop p»r setmana; 3«un cop per setmana; 4«n*s d'un
cop al mes; 5»un cop al mes; 6*nés d'un cop a l'any, i 7-mai.

Els departaments de l'Administració catalana que més relacions tenen amb

i'Adntínistració central i amb les administracions de la resta de comunitats

autònomes són el de Governació, el d'Economia i Finances ï el d'Ensenyament

(taula 99), dels quals n'hi ha dos -el dos últims- que he catalogat com a

departaments tècnics i un, com a polític (segons al paràmetre rel criteri decisional

del departament). Ei Departament de Medi Ambient, qua com Ja s'ha dit is un

departament de creació recent i que encara no ha trobat «I seu encaix dins de

l'Administració catalana, is el que menys relacions ti amb aquestes altres

administracions. També es pot observar que el Departament de Comerç, Consum

i Turisme is l'únic on els alts càrrecs tenen contactes mis freqüents emb alts
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càrrecs d'administracions de comunitats autònomes que amb arts carrees de

central.

••

AGENDA i axâmes ADMINISTRACIONS PER DEFAJ
(NITJANCS ORDENADES DI MÉS A MENTS FREQÜÈNCIA)

Administració
central

CUV
f CO
ms
AW»
•EN
cm,
JUS
IHD
JRI

pfO
SAN
PUE
CCT
mo

4.
4.
4*
4,
4.
1.0
S.O
S.O
§.2
S. 3
S. S
5.6
S, 8
6.3

Administración«
autonomiqu*»

ENS 4, S
CCT 5,3
can i, 4
ECO 5,4
COI. 5,5
PUE S, t
SAN 5,8
TRI ........... 5,8
pf© §tf
ARP 6,0
JND 6,0
JOS 6,2
SEN 6,2
MEO 6,3

dis; 2«mé§ d'un cop per **tnanai 3«un cop per »»tmana; 4»met d'un
cop ai m«:; 5-un cop al m«t; 6»mé» d'un cop a 1 any, i 7-mai.

Finalment, ca! destacar que pràcticament tots elf alis càrrecs que han

assenyalat com un dels principals obstacles de la seva activitat quotidiana

l'Administració central (un 14%}, són persones que es reuneixen amb alts càrrecs

d'aquesta Administració amb una certa freqüència (com a mínim, cada mes, és a

dir, amb més freqüència que la mitjana global). I e's que més es reuneixen amb alts

càrrecs de l'Administració central són també eis que, proporcionalment, més

consideren que actualment aquesta Administració té morta o bastant influència

política a Catalunya,

6.4.S. Agenda Ipsrtlts I grups de pressió

L'últim aspecte que m'ha inttressat estudiar de l'agenda dels alts càrrecs és
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la seva relació t.mb eis pa, tits polítics, els «indicats i tes patronals. I, més

concretament, amb els seus dirigents o responsable?. D'»mirada, en tes mitjanes

globals s'observa que tes relacions que els alts càrrecs tenen amb partits i grups

de pressió són molt escasses (5,8 amb els partiu2* i sindicats i 5,9 amb tes

patronals). Ja que gairebé s'acosten a la periodicitat de més d'un cop a l'any2*.

Un terç dels alts càrrecs no es reuneixen mai amb dirigents de partits polítics ni de

sindicats i més del 40% no han tingut mai contactes amb dirigents de tes

patronals90 (taula 100). Així, es pot dir que, comparant tes mitjanes globals, els

alts càrrecs tenen més contactes amb el president de la Generalitat que amb els

dirigents dels grups encarregats de transmetre les demandes dels ciutadans s les

institucions.

n La relació entre Its eins parlamentàries i els partits polítics is molt més freqüent. El 85%
dels diputats del Parlament de Catalunya manifesten tenir contactes "una o diverses vegades per
setmana" o "amb bastant regularitat* amb líders o dirigents de partits politics (MORATA, f.
"Institucionaliznción y rendimiento político del Estado autonómico*. A: Revista dé Estucos Político».
1892, nüm. 76, peg. 277.),

w A l'Administració holandesa, per exemple, les relacions entre les elits de l'Administració
i els representants dels grups de pressió sén molt més freqüents (ELDERSVELD, S. J.; KOOIMAN,
J.; TAK, T, VAN DER. Elite Images of Dutch Politics. Ann Arbor: University of Michigan Press,
1981, peg. 139).

30 Pel que fa a lo freqüència dt contactes amb dirigents empresarials, N ha la dada
comparada següent, que fa referència als alts funcionaris del Pakistan:

Ttble 5.4. Frequency of contacts between civil servants end industrial interest groups leaders

Every day nil
Very often 21
From time to tin« .... 24%
P.mrmly ft
Hetver 751

Aq> estes dades et van obtenir després d'en./evistar una mostra de cinquanta arts funcionaris del
PiUsttn (CHOWDHURY, M. Ptkisttn - Its Politics tnd Bureaucracy. Nova Delhi: Associated
Publishing House, 1988, pig. 130).
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Taula 100

AGENDA X PARTIT! POX.ÍXXC* X GRUP» DC PRESSIÓ

Cada dia
M4* d ' un cop p* r aatmana . .

MA a d ' un cop al' any ......
Ra A «•*»•••••**•••»••••••••
NS-NC

Partit*
política

.... 1,3% .

.... 1.3% .

.... S. 2% .

.... S. 2% .

.... 10,4% .

.... 41,6% .
33, •% .

... 1,3% .

Sindicat*

..... 2, SI .

..... 5,2% .
13,0% .
7 . S% .

36,4% .
35,1% .

Patronal*

.... 1,3%

.... 1.3%

. . . . 2.6%

.... 10,4%

.... 7.8%

.... 33,8%

.... 42,9%

n*77 n»77 n*77

Entre secretaris generals í directors generals pràcticament no hi ha

diferències pel que fa als contactes que tenen amb els partits polítics. En canvi, es

pot observar que, en 1er relacions amb els crups de pressió econòmics, són ets

secretaris generals els que en tenen més. ! també es pe veure que són els alts

càrrecs que es consideren més tècnics que polítics els que tenen més contactes

amb sindicats i patronals, mentre que els consideren més polítics en tenen més

amb els partits polítics. Finalment, pel que fa a les relacions amb els partits polítics,

els alts càrrecs que estan afiliats a CDC o a UDC són els que més contactes hi

tentn (una mitjana de S,6), mentre que els "independents", pràcticament mai (una

mitjana de 6,4).

Els departaments que més contactes tenen amb sindicats í patronals són el

d'Ensenyament, el de Treball i el d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i els que menys

són el d'Indústria í Energia, el de la Presidència i el d'Economia i Finances91.

Quant a tes relacions amb els partits polítics, es pot observar que els departaments

que, segons el ctíterí decisional, he qualificat de tècnics tendeixen a tenir menys

11 Henry W. Ehrmann considera que els departament« hortaomals, com «I d'Economis i
Finances, ton tls menys permeables als interessos organitzats, als grups de pre»sió (EHRMANN,
H, W. "French Bureaucracy and Organized Interest«'. A: Administrative Science Outnefly. 1§61,
P*B. 534-555. Vep«u també: MEYNAUD, J. "A propos lit la Technocratie". A: Revue Français* de
Seitne* Politique 1961, num. 3, pig. 680-683)
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contactes anr.ù «Is partits politics i «Is Q1. >e ludüficat de politics, més.

gaula IÓ!

AGENDA I PARTITS POLÍTIC» X GRUPS DE PHES3IÔ FER DEPAKTAMEHTS
(N*f J&MES ORDENADES DI XE* A MENYS «EfiCIlfCIAl

f art it«
polities

eux« .........
OCT
aov
pfO
jtiB
TM .........
SE»j
p£E
SAH .........
JUÎP
IH0
fCO
SUS
lŒfj .........

4.7
4,8
5,3
5.5
5.6
5.8
5.8
6.1
6.3
6.3
6.3
6,4
6,4
7,0

Sindicat»

AUF .........
eov
JUS
BEM
XfU
SJUI
ce?
JUS
CUL

ECO
INO
PR!
MES

4.8
4,9
5,0
5,0
5,2
5.5
5,5
5,8
6,0
6.0
6,4
6,5
6,6
6,7

Patronal*

TOE
ARP
INS
CCT
MED
COL
SAM
pfO
1ND
SEK
PRE
cov
ECO
JUS

4,2
4,5
5.0
S, 3
5,3
5,5
5,8
6.0
6,3
6,4
6,6
6,6
6,6
7,0

l*cada dia; 2«mes d'un cop p*r setmana; 3*un cop p*r setmana; 4*mé« d'un
cop al m«»; 5»un cop al mes; 6*mês d'un cop a l'any, i 7«mai.

Finalment, pel que fa a les relacions entre els alts càrrecs i els dirigents

sindicals, cal dir que els que hi tenen més contactes tendeixen a donar més

influència política actual als sindicats i els que hi tenen uns contactes més espaiats

en el temps, menys, I també s'observa que els alts càrrecs que més es reuneixen

amb dirigents sindicals tendeixen a mostrar símpate £ ' . » • ' * **TIO í, «n canvi,

antipatia pel sindicat UGT.



8.S. Política I administració

L'últim asoecte del funcionament de l'Administració que tractaré en aquest

estudi és com perceben els alts càrrecs tes relacions entre político i

administració32, í, més concretament, els aspectes següents. En primer tloc, la

relació entre polítics i funcionaris, i la imparcialitat i neutralitat d'aquests últims. En

segon lloc, la dependència polftica dels alts càrrecs: fins a quin punt consideren els

mateixos alts càrrecs si es bona o no aquesta dependència política del seu càrrec.

El tercer element d'anàlisi és el programa de govern: d'una bando, si els alts

càrrecs consideren que els governs segueixen massa les directrius del partit o

partits a què pertanyen i, de l'altra, fins a quin punt consideren que el programa de

govern ha d'influir en la seva activitat i en la del Govern. I un quart aspecte són les

relacions entre l'Administració i els ciutadans, els partits polítics i el Parlament.

Pràcticament tots els aspectes que he analitzat en aquest treball

d'investigació tenen a veure amb les relacions entre política i administració, però

en aquest darrer apartat d'aquest capítol em centro, concretament, en el paper

que, segons els alts càrrecs, ha de tenir l'administració dins del sistema polític.

Aquesta percepció m'ajudarà també a completar la visió global que els alts càrrecs

tenen del funcionament de l'Administració.

6.5.1. Polítics i funcionaris

Els alts càrrecs de l'Administració catalana estan situats en un terreny molt

pròxim al dels funcionaris, i és per això que m'ha interessat saber la visió que tenen

de les relacions entre polítics í funcionaris -sobretot alts funcionaris-, ja que «the

" No obstant això, com »senyala Jean Blondel, cal ser conscients que no hi ha una Ma
divisòria clara entre la política i l'administració (BLONDEL, J. The Orgànuation of Governments.
Londrjs: Sagt. 1982, pig. 205-217).
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position of higher civil seivams ir modern Industrial societies Is »specially

influential, M s result of the flreti extender, of Siatt activities, the gruw.ng

technica! complexity of public administration, ami the organisation ot the civil

servies as a professional carear basad upon educational diplomas and training»**.

De la relaci 5 entre polítics i funcionaris m'ha interessat saber, en primer lloc, si «els

polítics entran massa en assumptes qua són de la competència dels funcionaris»

i, en segon lloc, si «els alts funcionaris han de limitar-se a aplicar al pau de la lletra

las normes». Quan faig referència als alts funcionaris vull dir aquells que dins

l'escala jeràrquica administrativa estan més pròxims als càrrecs politics. Com Ja

s'ha dit, el màxim càrrec a què pot arribar un funcionari a través de la seva carrera

administrativa és el de subdirector general.

Les tres quartes parts dels alts càrrecs no creuen que els polítics entrin

massa en assumptes que són de la competència dels funcionaris i gairebé la quarta

part restant sí que ho pensen34.

Tiul« 102

ACORD I DESACORD AMB LA FRASEt "ELS 7OLÍTICS ENTREN MASSA
EM ASSUMPTES QUE SÓK DC LA COMPETÈNCIA DELS rUNClONAKIS"

Acord ...
Desacord
NS-HC ...

23,4%
75,3%
1,31

n«77

Pel que fa a l'altra afirmació, hi ha pràcticament els mateixos percentatges:

una mica més de les tres quartes parts no consideren que els alts funcionaris

s'hagin de limitar a aplicar al peu de la lletra les normes i la resta hi estan d'accrd.

n THAKUR, R. Elite Theory end Administrative System. Nova Delhi: Sterling Publishers,
1981,pi0.40.

M B 54% dt tos tlits de l'Administració japonesa si que consideren, en canvi, que
•politicians interfering in the work of our bureaucracy it a nuisance» (ABERBACH, J, D.; KRAUSS,
E. S.; MURAMATSU, M.; ROCKMAN, B. -Comparing Japanese and American Administrative
Elites". A: British Journil of Politic»/ Science 1990, num. 20, P*Q 478}.
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¿COK) I DE*ACORD MCB T . FftASSl *K4I ALM FUNCIONARIS BUI
HI UXSXU-H à AffUtiMI X*-. ft» M UI LU.TKA

Acord 22*2%
D«»«cord 77,9%

El fet qua un de cada quatre alts càrrecs consideri que els oolítics van més

enl!à de les seves atribucions i que trepitgen el terreny dels funcionaris indica un

cert descontentament amb l'activitat dels polítics. I el fet que també hi hagi una

quarta part d'alts càrrecs que reivindiquen una pura i absoluta "neutralitat" dels

funcionaris, és a dir, que aquests només apliquin allò que estableixen les normes

i que segueixin «las órdenes políticas sean cua/e.» fueran dichas órdenes y quienes

sean los titulares legítimos del poder»39, indica que hi ha un sector dels alts

càrrecs que tenen una visió lacional-weberiana del paper dels funcionaris dins de

l'Administració**.

Proporcionalment, hi ha més secretaris generals que pensen que els polítics

entren massa en assumptes que són de la competència dels funcionaris

(aproximadament el 30%) que directors generals (poc més del 20%). En canvi, en

la segona de les frases es pot dir que no hi cap diferència entre uns i altres. Més

diferències es poden percebre entre els alts càrrecs polítics i els tècnics: aquests

últims estan més d'acord (gairebé el 30%, com els alts càrrecs "funàmbuls") que

fc.s polítics (només un de cada deu) amb l'afirmació segons la qual els polítics entre

massa en assumptes que són de li competència dels funcionaris. I pel que fa a

l'afirmació segons la qual els funcionaris haurien de limitar-se a aplicar al peu de

la lletra les normes, es pot observar com, proporcionalment, en canvi, ni ha més

alts càrrecs polítics que hi estan d'acord que no pas alts càrrecs tècnics, tot i que

" PANEBIANCO. A. *Ut burocracia! públicajV A: PASQUINO. 6. (comp ). Mtnutf dt
ci9ftci9 politicé. Madrid: Alianza, 1988, peg. 391.

* Ja que par Weber «el verdadero funcionario (...], de acuerdo con su propia profesión, no
ha da hacer política, sino que ha dt 'administrar' y, ama todo, da modo imparcial» {WEBER, M.
Economie y Socitdfd Mixte: Fondo da Cultura Económica. 1987, pig. 1071; WEBER, M. 0
político y » I científico Madrid: Allanta, 1986, peg. 11 S).
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Irj diferència no is gaire gran («I flrup dels "funàmbuls" és tl que N està menys

d'acord). En aqueste última af irrr«ció, també m poden percebre algunes diferencias

entre «is alts càrrecs que són funcionaris i els que no ho són, ja que els primers M

estan més en desacord »t! 35%) tjtie els segons (ei 73%).

6.5.2. Dependència polític* del càrrec

Els alts càrrecs de l'Administració són càrrecs de designació política

proposats pefs consellers i nomenats pel Consell Executiu. ÉS a dir, són càrrecs que

no només c nen del partit que rjiverna, sinó també del conseller que N ha al

capdamunt de c:Ha departament. Com ja s'ha vist en ei segon capítol, el canvi de

conseller 33.robé sempre comporta e1 del secretari general, mentre que, en canvi,

«Is directors generals no s'acostumen a reemplaçar. Pel que fa als caps de gabinet,

com que és un càrrec d'absoluta confiança del conseller, també canvien quan es

produeix ei relleu del conseller. Per saber si els alts càrrecs estan d'a«, ord amb

aquestr pràctica, és a dir, per saber si estan d'acord amb la "precarietat" del seu

càrrec, els vaig preguntar si considerin que el canvi d'un conseller ha de comportar

o no el canvi d'alguns dels seus inferiors jeràrquics, és a dir, si consideren

necessari que sigui així. I a aquells que així ho creuen se'ls va demanar, a més, a

qui consideren que cal canviar, i se'ls va donar les opcions de resposta següents,

que només fan referència als alts càrrecs i als caps de gab.net:

1- Secretari general

2- Directors generals

3- Cap de gabinet

4- Secretari general í cap de gabinet

5- Directors generals i cap de gabinet

6- Secretari general i directors generals

7-Tots

Poc met de la meitat dols arts càrrecs pensen que al canvi d'un conseller no

ha de comportar necessàriament el canvi d'alguns dels seus inferiors Jeràrquics,
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mentre que, mi canvi, te resta són partidaris que M produeixi algun canvi. Dels que

M han respost afirmativament, te meitat pensen que s'tan de canviar tots els

càrrecs polítics (secretari general, directors generals I cap de gabinet) Í te resta

assenyalen alguns càrrecs en concret (taute 104).

gaula 104

CANVIS QUE VA im COMPORTA« EL RELLEU D'UM CONSELLEH SEGONS EX. CÀRREC

Alt»
càrrec«

Secretaris
general»

Directors
general*

No ha d« comportar cap canvi
M*i d« comportar algun canvi .

S3,21 42,91 SS,61
46,81 ..... 57,11 44,41

n-77 n* 14 n-63
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n-36 n*S n«28

Aixf, d'aquells que consideren que cal que es produeixin algun", canvis quan

canvia un conseller, es pot dir que les tres quartes parts fan referència d'una

manera o altra als caps de gabinet, gairebé les dues terceres parts als secretaris

generals i poc menys del 60% als directors generals. D'això es e'esprèn que els

caps de gabinet són considerats els càrrecs que han de ser de més confiança del

conseller i els directors generals, els que menys. Entre uns i altres hi ha el càrrec

de secretari general.

Els secretaris generals són més partidaris que els directors generals (taute

104) que el relleu d'un conseller comporti algun canvi en els seus inferiors

jeràrquics. I entre els qua ho pensen així, aproximadament les dues terceres parts

dels secretaris generals i dels directors generals esmenten com a figura que cal
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canviar la del secretari general. En canvi, menys del 40% dels secretarte generáis

favorables al canvi ponsen que cal canviar els directors generals, mentre que, de

directors generals que considerin que són ells mateixos els que cal rellevar, n'hi ha

més del 60%. Proporcionalment, són els directors generals els que tenen més clar

a qui cal canviar, malgrat que, com he dit, mentre que la majoria dels secretaris

generals són molt conscients de la "precarietat" del seu càrrec i pensen que és

necessari que el relleu d'un conseller comporti el seu cessament, la majoria dels

directors generals no ho consideren així. Uns i altres reflecteixen, doncs, el que

passa a la realitat.

Entre els alts càrrecs afiliats i els "independents" hi ha poques diferències,

i només es pot dir que els afiliats són menys partidaris que els "independents" que

el canvi d'un conseller comporti el canvi d'algun dels seus inferiors jeràrquics. Però

entre els alts càrrecs afiliats a COC i els que ho estan a UDC, hi ha més diferències:

gairebé el 75% dels militants d'Unió i menys del 40% dels afiliats a Convergència

consideren que el canvi d'un conseller ha de comportar el canvi d'algun dels seus

inferiors jeràrquics Així doncs, són sobretot els alts càrrecs afiliats a Convergència

els que més aposten per la continuïtat dels alts carmes encara que canviï el

conseller, és a dir, els que menys assumeixen la "orecanetat" del seu càrrec.

Entre els alts càrrecs polftícs, "funàrnbuls" i tècnics, també es poden

percebre diferències clares: els polítics són els més contraris a la necessitat del

relleu dels alts càrrecs després del retíeu dels consellers. Així, només el 30% dels

alts càrrecs polítics consideren que el canvi d'un conseller ha de comportar el canvi

d'algun dels seus inferiors jeràrquics, i en el cas dels "funàmouls" i dels tècnics,

el percentatge puja a més de la meitat (els alts càrrecs "funàrnbuls" novament

coincideixen ar>ib el que pensen els alts càrrecs tècnics).

6.5.3. Programa de govern

Una de les principals funcions que tenen els alts càrrecs de qualsevol

Administració és l'aplicació del programa de govern que el partit guanyador de les
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eleccions va presentar a te societat com a programa electoral. Is evident que en

aquest programa electoral hi ha» sobretot, «Is grans objectius i que. posteriorment,

tes polítiques que surten de l'administració van molt més enllà (o molt més ençà)

d'aquests grans objectius. El que he volgut saber és quina Importància donen els

alts càrrecs de l'Administració catalana als programes de govern i per fer-ho els he

presentat, en primer lloc, una hipòtesi que els situa en una posició Incòmoda: se'ls

pregunta quina actitud seguirien si el programa de govern contingués propostes que

afectessin el seu camp i que consideressin inadequades. I per respondre, els

proposo les següents possibles respostes:

1- L'execució incondicional del programa

2- Intentar convèncer aquells que l'han elaborat perquè el modifiquin i, si no

es pot, executar-lo

3- Endarrerir l'execució del programa

4- Dimitir el càrrec

5- Intentar mobilitzar l'opinió pública

6- Altres actituds

7- No pot passar mai

La principal resposta dels alts càrrecs (la meitat) és la d'intentar convèncer

aquells lue han elaborat el programa i, sí no és possible, executar-lo. Poc més

d'una quarta part dimitirien, el 12% opta per l'execució incondicional i un 8% diu

que això no pot passar mai.

Taula IOS

ACTITUDS ENFROJCT OC UI IM ADEQUACIÓ DEL PROGRAMA DE GOVERJ?

L'execució incondicional d«l programa 11,7%
Intentar convèncer aquell» que l'han elaborat perquè cl nodifiquin
i, si no es pot, executar-lo 49,4%

Endarrerir l'execució del programa
Dimitir el càrrec ,...,, 27,1%
Intentar mobilitzar l'opinió pública
Altre« actitud»
Ho pot passar mai , 7,8%
HS-NC 3,f %

n-77
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No hi ha ningú, doncs, que hagi optat per tes postures més bel·ligerants:

endarrerí; l'execució del programa i intentar mobilitzar l'opinió pública, i ningú no

ha proposat cap altra actitud. Cal dir que tots els que van insistir a dir que això no

pot passar mai, ho van raonar dient que el programa governamental el fan ells, és

a dir, que el partit, quan ha de fer el programa electoral, els demana la seva

col·laboració per redactar la part que fa referència a l'àmbit que gestionen i que,

per tant, difícilment el poden considerar inadequat (tots els alts càrrecs que

manifesten que això no pot passar mat, menys un, estan af.liats a un dels dos

partits que estan coalitzats al Govern català).

En aquesta qüestió pot ser suggèrent veure quina és la rer.posta donada pels

alts càrrecs segons la seva filiació política (taula 106). D'entrada cal dir que en tots

tres grups (alts càrrecs afiliats a COC, a UOC i "independents") la resposta

predominant és la d'intentar convèncer aquells que han elaborat el programa perquè

el modifiquin, tot i que són els militants democratacristians els que,

proporcionalment, més opten per aquesta resposta i els convergents els ^ue

menys. Els més partidaris de l'execució incondicional són els afiliats a

Convergència, mentre que, en canvi, hi ha molt pocs "independents" i militants

d'Unió que optin per aquesta resposta. Finalment, cal dir que els democratacristians

són els, que menys pensen que una situació com la presentada hauria de comportar

la dimissió.

Taula 106
ACmVDS EVF»O>T K LA I> M>£Qt ACIÓ DEL PROGRAMA BE GO1 ER.N SEGONS LA ni JACIO POLITIC A DELS ALTS

CÀRRECS

COC IND UOC

L'execució incondicional del programa 16,7% .. 7 ,7% .. 7,1%
Intentar convèncer aquell« que l'han «laborat
p«rquè •! modifiquin i, »i no •* pot, «xecutar-lo . 36,1% .. 57,7% .. 71,4%

Endarrerir l'execució del program* - .. -
Dimitir el càrrec 33,3% .. 26,9% .. 14,3%
Intentar mobilitzar l'opinió pública ,
Altre« actitud*
HO pOt pÄ •»**•? flUlâ. * * < * * * * * * * • * * * » * » * * * * * * * * * « * * » • * * • • « JL f J>% * * jlf 8% * • 7 f **
MS-NC 2,8% .. 3,8% ..

n*36 n«26 n-14
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Tant en els alts càrrecs politics com en els tècnics i els "f unàmbuls". l'opció

predominant (taula 107) és la d'intentar convèncer els que han elaborat el

programa perquè el modifiquin í, si no as pot, executar-to, però ei en els primers -

els polítics- on hi ha el percentatge més elevat í en els segons -els tècnics-, el més

baix (amb un percentatge similar al que trobem en els "f unàmbuls"). En canvi, el

percentatge més elevat de l'opció de l'execució incondicional està en els arts

càrrecs tècnics i el més baix, en els polítics. I entre els que consideren que això no

passa mai perquè són e'Is els que elaboren el programa no n'hi ha cap que

s'autodefineixi com a més polític, i això vol dir que gairebé tots els que tenen

aquesta opinió són individus afiliats a un partit i que es consideren tècnics37.

Taula 107

Acm vm E*raovr BE LA IN ADEQI ACIÓ DEL PROGRAMA m co% m> SEGONS LA vwc ACIÔ ES itn.

Polítics Fuñan ju 1« Tê~nics

L'execució incondicional del programa .............. 5,0% .. 7 ,7% .. li, 3%
Intentar convèncer aquells que l 'han elaborat
perquè el modif iquin i, si no es pot, executar-lo . 70,0% .. 46,2% .. 41,9%

Endarrerir l'execució del programa ................. - .. - .. -
Dimitir el càrrec ..... . ........ . ................... 25,0% . . 30,81 .. 27,9%
Intentar mobilitzar l'opinió pública ...............
Altre» actitud« .................... . ........ . ......
No pot passar mai .......................... . ....... - .. 15,4% .. 7,0%
WS-MC ............. . ................................ - .. - .. 7,0%

n«20 n-13 n-43

Per valorar la importància def programa de govern també he dtmanpt als arts

càrrecs si estan o no d'acord amb la frase ssgüent: «la força i l'eficàcia del govern

són molt més importants que el seu programa». Els alts càrrecs gairebé es

divideixen per meitats, és a dir, la meitat dils alts càrrecs donen més importància

a la força i a l'eficàcia del govern, encara que s'hagi de prescindir del que digui el

w Aquesta resposta la trobem concentrada en quatre departaments: Presidència, Cultura,
Política Territorial i Obres Públiques i Justícia.
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programa da govern, i l'altra meitat consideren que és més important el programa

de govern, és a dir, donen més importància a un vessant més ideològic que a un

vessant més pragmàtic.

Ttul« IOS

ACORD I DESACORO AMB LA FRASE x »UI FORCA I L'EFICÀCIA HO.
GOVERN SON MOLT MÉS IMPORTANTS QUE CL SCO PROGRAMA -

Acord ........................ 49,4%
Desacord ..................... 46, 8%
NS-HC ........................ 3, fi

Segons la filiació política, els que, proporcionalment, més d'acord estan amb

aquesta afirmació són els alts càrrecs militants d'Unió (gairebé el 80%), seguits

dels "independents" (gairebé el 60%) i. finalment, dels afiliats a Convergència (un

de cada tres), la majoria dels quals, doncs, hi estan en desacord. Així, els

convergents són els que adopten posicions més ideològiques i els

democratacristians, més pragmàtiques. I també són els alts càrrecs que

s'autodefineixen com a més tècnics que polítics els que més d'acord estan a

considerar que la força i l'eficàcia del govern són molt més importants que el seu

programa.

Finalment, per acabar d'analitzar la importància que els alts càrrecs donen

al programa de govern, els pregunto per les relacions entre els governs i els partits

als quals pertanyen aquests governs i, més concretament, si estan d'acord amb

l'afirmació següent: «els governs, en general, haut ien d'actuar sense seguir tant les

directrius del partit o els partits a què pertanyen», cl fet d'estar-hi d'acord implica

més independència del govern respecte al seu partit, un major allunyament entre

el govern i al partit, i un protagonisme escàs del partit en l'acció de govern. El fet

d'estar-hi en contra implica, doncs, més protagonisme del partit en l'acció de

govern, una vinculació més forta entre govern i partit, i una major importància del

programa de govern elaborat pel partit. Les respostes dels alts càrrecs són les

següents:
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Taula 109

ACORD I DESACORD AMB LA FRASEt "EL« GOVERH*, Di GENERAL, BAQUE« D-ACTÚA»
SOIS! SECO« TAKT LIS DIRECTRIUS DEL PARTIT O ELS FUtVITS A QUÈ PERTAMYEM-

Acord 36,4%
D«»«cord 59,7%
NS-NC 3,t%

B-77

La majoria dels alts càrrecs donen un gran protagonismo al partit en l'acció

de govern i, de retruc, al programa de govern que elabora aquest partit. Però si

tenim en compte que no estar-hi d'acord -is la postura més democràtica, el que cal

destacar és que poc més d'un terç dels alts càrrecs fan seva aquesta frase. Els que

més d'acord estan amb l'enunciat t, per tant, més autonomia reivindiquen dei

govern respecte al partit, són els alts car, ecs militants d'Unió Democràtica (més del

40%), mentre que només poc més d'un terç dels convergents i dels

"independents" també hi expressen acord. Encara hi ha més diferències entre els

alts càrrecs que es consideren més polítics qufc tècnics, els que es consideren tan

polítics com tècnics i els que es consideren més tècnics que polítics. Efectivament,

e's tècnics són els que reivindiquen més indep°ndència del govern respecte al

partit, ja que gairebé la meitat estan d'acord amb la frase. En canvi, d'alts càrrecs

polítics que hi estiguin d'acord n'hi ha molt pocs (un 15%) i els "funàmbuls" tstan

situats entre els uns i els altres, p°rò molt més pròxims als tècnics (gairebé un

40% hi estan d'acord).

6.5.4. Ciutadans, ptrtits. Parlament i Administració

Quin és el paper que secretaris generals i directors generals assignen als

ciutadans, als partits polítics i al Parlament en el sistema polític català? En primer

lloc, he volgut saber si consideren que «no són els partits ni el Parlament els que

garanteixen una gestió satisfactòria del nostre país, sinó l'Administració», és a dir

si donen tot el protagonisme a l'Administració o, «¡n canvi, consideren que hi ha un
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repartiment d'aquest protagonismo entre els partits, et Parlament i l'Administració.

Tot i que ia majoria dels alts càrrecs no està d'acord amb la frase (taula

110), penso que és un percentatge molt elevat el dels que pensen que és

l'Administració, i no els partits ni el Parlament, la que garanteix una gestió

satisfactòria del nostre pafs.

Taul« i10

ACORO I DESACORD AMB LA FRASEi "KO SÓN ELS PARTITS HI CL PARLAMENT ELS QUE
GARANTEIZE« UNA CEST7Ó SATISFACTÒRIA DEL NOSTRE PAÍS, SINÓ L'ADMINISTRACIÓ"

Acord 41,6%
Desacord 58,4%

n»77

Aquesta resposta em porta a pensar que estem davant d'un sistema polític,

el català, que gira clarament entorn d'un gran eix, l'Administració, on els partits

polítics i el Parlament tenen un protagonismo molt reduït. Ara mateix però

s'analitzaran altres aspectes que em permetran acabar de calibrar aquest

protagonisme reduït dels partits i del Parlament.

Poques diferències hi ha entre alts càrrecs convergents, "independents* i

democratacristians, tot i que són aquests últims els que més desacord mostren

amb l'enunciat. Més diferències hi ha, en canvi, entre els alts càrrecs segons la

seva autoubicació en l'eix polític-tècnic. El percentatge dels que consideren que no

són els partits ni el Parlament els que garanteixen una gestió satisfactòria del

nostre país, sinó l'Administració, és més elevat en els alts ca raes tècnics i

"funàmbuls" (ei 45%) que en els polítics (poc més d'un terç). P*»/ tant, si bé en

tots ells la majoria no hi està d'acord, són els ans càrrecs polítics els que més

protagonisme donen als partits i al Parlament.

Dels catorze departaments que hi ha a l'Administració catalana, només n'hi

ha tres on hi ha més alts càrrecs que estan d'acord amb l'afirmació que no pas en

contra, és a dir, que opten per donar un protagonisme clar a l'Administració:

Treball, Benestar Social i Medi Ambient. Aquests dos últims departaments són,

juntament amb el d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, els unies on hi ha més arts
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càrrec» qu« estan d'acord que «Is polities entren maesa en aiiumptes que sén de

la competència dais funcicnari», i an als dos primers départements predominan ata

alts càrrecs que consideren que la força i l'eficàcia del govern son molt mat

importants qua al sau programa.

L'elevat percentatge d'alts càrrecs qua donan un gran protagonisma a

l'Administració an la gestió política de Catalunya i qua. an canvi, an treuen ato

partits i al Parlament, fa més int' ¿ssant l'anàlisi da cues afirmacions més qua fan

referència precisament als partits polítics i al Parlament. Començant per !a qua fa

referència als partits polítics, he demanat als alts càrrecs qua as pronunciïn

favorablement o contràriament sobre l'afirmació següent: «Els partits polítics tañan

un paper molt important en una democràcia; no obstant això, sembla que agreugin

els conflictes polítics inútilment». Els que estan d'acord amb aquesta frase el que

pretenen és, doncs, denunciar l'activitat dels partits polítics, considerant-los

amplificadors inútils dels conflictes polítics i obstacles per a l'acció de govern. Les

respostes dels alts càrrecs són les següents:

Taula lli

ACORD X DESACORD AMB LA FRASE: "ELS PARTITS POLÍTICS TENEN UN PAPIR MOLT
IMPORTANT EN UNA DEMOCRÀCIA; NO OBSTANT AIXÒ, SEMBLA QUE AOREUOIN ILS

CONFLICTES POLÍTICS INÚTILMENT'

Acotd 49,3%
Desacord 57,1%
NS-NC 2,6%

n-77

Un cop més cal destacar l'elevat percentatge d'alts càrrecs que estan

d'acord amb la frase, ja que el fet que quatre de cada deu alts càrrecs considerin

que els partits polítics agreugen inútilment els conflictes polítics, és una proporció

molt elevada de crítica a l'activitat dels partits3*.

N Ne obstant això, cal dir que aqu«sta crítica tncara és mis elevada tn Ics «fits
administrativas d'altres països. Així, «nearly four-fifths of tht Americans agree with this view
«'parties ara conflict-agitators') while S? per cent of the Japanese «to. In comparison to tht
Europea:« samples exerrined hi the 1970s, the American bureaucrats ara considerably above the
mtan of those samples (S4 per cant) whereas the Japanese are a Wt Wow ft». Acuesta crítica mes
fom du tos e'its de l*Administració americana cap als partits polítics es raona dient que «the higher
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Hi Ni moll poques diferències entre allò que pensen els alts càrrecs segons

It seva filiació política (no »an «te "independents" ela que més d'acord estan amb

la frase). I tampoc ea poden percebre diferències gaire significatives entre ela alts

carraca politics, "f unámbuls" i tècnics, tot i que el percentatge més elevat dels que

estan d'acord amb la frase el trobem entre aquests últims i el percentatge més

elevat date que hi estan en contra, entre els primers. Dels diversos departaments

de l'Administració catalana n'hi ha quatre on hi ha més alts càrrecs favorables a

pensar que els partits polítics sembla que agreugin inútilment els problemes politics:

el de Cultura; el d'Agricultura, Ramaderia i Pesca; el de Comerç, Consum i Turisme,

i el de Medi Ambient.

Pel que fa al Parlament, també he volgut saber si els alts càrrecs denuncien

la seva actuació i, més concretament, si consideren que «el Parlament intervé

massa en els assumptes de l'Administració». Estar d'acord amb la frase vol dir

considerar que el Parlament sovint trepitja el terreny de l'Administració, que la

controla excessivament i que hi ha un marge reduït de maniobra per a

l'Administració a causa d'aquest encotillament parlamentari. Els que així ho

consideren són molt pocs, només el 4% dels alts càrrecs, i la resta estan en

desacord amb aquesta afirmació3*.

Taula 112

ACORD Z DESACORD AMB LA FRASE: "CL PARLAMENT INTCRVf
MASSA EM ELS ASSUMPTES DI L • ADMINISTRAI V

Acord , 3,9%
Desacord 96,1%

n«77

degree of political turbulence in the United States ha» brought forth a more sceptical attitude
towards party politics» (ABERBACH, J. D.; KRAUSS, E. S.; MURAJWATSU, M.; ROCKMAN, B.
"Comparing Japanese and American Administrative Elites". A: British Journti of Politic»! Science.
1950, mim. 20, peg. 475-476).

* El 55% de lea elits de l'Administració americana consideren que ti «"Congre*s too often
interfere» with the work of the agencies"» (ABERBACH, J. 0.; KRAUSS. E. S.; MURAMATSU, M.;
ROCKMAN, B. "Comparing Japanese and American Administrative Elites". A: British Journtl of
Politicël Science. 1990, num. 20, pig. 478). Pe! que f* a I* manera com perceben lea alto da
l'Administració francesa le- relación« entra •) Parlament i r Administrado, vegeu: SULEIMAN, E. N.
"L'administrateur at le député an Franca", A: Revue Frsnçaist dt Science Politique. 1973, num.
4. pig. 729-757.
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Finalment, un últim aspecte que m'ha semblat interessant és saber quò

pensen els alts càrrecs de le relació entre els ciutadans i l'Administració i, més

concretament, si consideren que «els ciutadans haurien d'exercir un control més

gren del funcionament de la maquinària administrativa», o, en canvi, si no són

partidaris d'augmentar-ne el control. L'opinió que tenen els alts càrrecs sobre això.

com es pot veure en la taula 113, els divideix per meitats.

T«ul« 113

ACORD I DESACORD AMB LA FRASEI "ELS CIUTADANS HAURIEN D'EXERCIR UM
CONTROL NÉS CRAN DEL FUNCIONAMENT DE LA MAQUINARIA ADMINISTRATIVA"

Acord 48,1%
D«»»cord 50,6%
NS-NC 1,3%

n»77

Els alts càrrecs que estan afiliats veuei de més bon ull el fet que els

ciutadans exerceixin un control més gran del funcionament de la maquinària

administrativa, ja que, mentre que !a majoria dels afiliats (un 54%) hi estan

d'acord, la majoria dels "independents" (un 62%) hi estan en contra. I entre els

afiliats, poques diferències hi ha entre convergents i democratacristians, tot i que

són aquests últims els que, proporcionalment, hi estan més d'acord. Per tant,

segons la filiació política, són els democratacristians els que reivindiquen més

control dels ciutadans cap a l'Administració i, un cop més, es pot percebre la

importància del factor social i el protagonisme dels ciutadans en la ideologia d'Unió

Democràtica.
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7. CONCLUSIONS

En Its pègints anteriors s'h« fat una anàlisi exhaustiva d'un tipus d'élit

política catalana: la de l'Administració, i més concretament, als saus aits carraca,

és a dir, els secretaris generals i als directors generals. Amb l'estudi d'una part de

les persones que estan en el poder, no només He pretès descobrir el seu perfil

socio-demogràfic, acadèmic, politic i professional, sind també saber quina visió

tenen del funcionament del sistema polític català i quins són els trets principals que

defineixen l'Administració catalana. La gran influència que tenen les alits de

l'Administració catalana en el p. orés decisional i el gran desconeixement que té la

societat que administren (on s'inclouen també els politico-legs i, fins i tot, els

elitòlegs) d'aquestes elits, són dos elements que donen interès i rellevància al

treball i que n'han esperonat a dur-lo a terme.

A mesura que he anat abordant els diversos capítols en què he dividit el

trebail, hi he anat introduint conclusions parcials que ara no cal repetir. Del que es

tracta en aquest capítol de conclusions és de fer un esforç de síntesi i destil·lar els

aspectes més importants de l'estudi, mostrar el que crec que ha ser el pòsit

d'aquesta tesi doctoral.

L'Admistració catalana és una Administració madura i estable. Els més de

deu anys de ple funcionament de l'Administració catalana, l'elaboració i posterior

aplicació des de fa anys de la normativa que la regula i l'evolució extraordinària del

seu pressupost, fan que es pugui dir que l'Administració catalana fa ha superat la

fase de "rodatge" i que ha arribat a un grau de maduresa notable, que permet

analitzar-la i comparar els resultats obtinguts amb els d'administracions d'altres

comunitats autònomes o d'altres països amb més tradició administrativa.

L'estabilitat, afavorida pel fet que des del 1980 l'Administració està dirigida pels

mateixos partits, és una altra característica d'aquesta Administració. Es pot parlar

d'una gran estabilitat organizativa: en al nombre de departaments -qua ha oscil·lat

entra dotze i catorze- i en la teva estructura interna -dins dels departaments no
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•'han ftt gaire« r««itructurtciont-, I. fobretot, d'una gran estabilitat dt la dirtccló

personal: delj consellers, dels secretaria ganarais I dalt diractort ganaral«.

À l'Administració catalana hi ha una preeminència clara dal pnsidant da la

Generalitat. De fet, quan he justificat l'objecte d'estudi, jo mateix he fet referència

a la figura da Jorciï Pujol, ja que he dividit la seva trajectòria política en quatre

fases: "fer país", "fer política", "fer partit* (totes tres explicitades pel mateix Jordi

Pujol) i la que, seguint la terminologia pujoliana, he anomenat "fer govern".

Aquesta darrera és la que en certa manera engloba aquest treball, Ja que "fer

govern* implica també "fer administració". Però més enllà de to justificació de

l'objecte d'estudi, la preeminència del president de la Generalitat també ha quedat

palesa en e! fet que, per qairebé tots els alts càrrecs, qui més influeix en el sistema

polític català i qui, a més, consideren que hi ha d'influir més és precisament el

president de la Generalitat. L'anàlisi de l'agenda dels alts càrrecs també em permet

emfasitzar la preeminència del president: difícilment trobaríem una administració

amb unes relacions tan freqüents entre els alts càrrecs i el president del govern

(més freqüents que 'es que tenen els alts càrrecs amb dirigents de sindicats, de

patronals o de partits).

Les dades d'identitat personal dels alts càrrecs els acosten a les elits

administratives d'altres països. Respecte al lloc de naixement cal parlar da

catalanitat (a Catalunya) i de centralítat (a Barcelona), és a dir, d'un origen català

i urbà de l'elü política de l'Administració catalana. L'edat mitjana se situa en els 47

anys, és a dir, en una edat en la qual, com s'ha vist, ja es té maduresa política i

professional. La presència de la dona en llocs de responsabilitat política dins de

l'Administració catalana és pràcticament inexistent (no arriba ni al 10%). Malgrat

això, les poques dones que hi ha -les quals han hagut d'escapar dels rols

tradicionals que la societat els atribueix- esttn en llocs que es poden qualificar de

políticament importants i, a més, pràcticament totes tenen un perfil fortament

polititzat. Finalment, la gran majoria dels alts càrrecs resideixen en els districtes

més rics de la ciutat de Barcelona, els quals acullen també una gran part de l'élit

social i econòmica.

L'elit política de l'Administració catalane té un nivell alt de formado
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acadèmica. Pràcticament toti els alts cèrrec$ tenen tstudis universitaris, gairebé

una quarta part r« lit du«« carreres, més del 80% h» ftt altrts estudis

d'especialització (masters • ESAOEI a cursos et doctorat, etcétera) i més

d'una quarta part han anat • estudiar a l'estranger. La catalanitat í la centralitat són

també dues característiques del lloc on s'han fet alt estudis universitaris, Ja que

pràcticament tots fis han fat a Barcelona. Com passa an moltes altres

administracions M he predomini dels juristes I de/s economistes, qua, juntament

amb als enginyers industrials, són gairebé als dos tarcos dels alts càrrecs. Tot i que

la majoria dels alts càrrecs han fet la seva formació universitària a la Universitat de

Barcelona i, més concretament, a la Facultat de Dret, no és pot parlar d'aquesta

Universitat ni d'aquesta Facultat com de centres de formació d'elits de

l'adnmnistr&ció com els que hi pot haver a França o a la Gran Bretanya. L'aspecte

que més distingeix les elits polítiques de l'Administració catalana des del punt de

vista de la seva formació acadèmica, potser no el trobem tant en la seva formació

universitària com en un nivell inferior: en haver fet el batxillerat als jesuïtes o als

escolapis. Si a la Gran Bretanya, quan es ft referència a la formació de les elits de

l'Administració, es parla d'"0xbridge" (Oxford i Cambridge) a Catalunya s'hauria,

doncs, de parlar dels "jesulapis" (jesuïtes l escolapis).

E/s antecedents familiars de les elits polítiques de l'Administració catalana

són molt similars. La gran majoria dels alts càrrecs provenen de famílies catalanes

(pares i mares nascuts a Catalunya i amb el català com a llengua materna),

catalanistes (ambient familiar catalanista o molt catalanista), religioses (ambient

familiar religiós o molt religiós), polititzades (famílies on sovint es parlava de

política), republicanes (famílies pròximes al bàndol republicà i votants d'ERC durant

la Segona República) iamb un bon nivell socio-economic (families amb una situació

econòmica bona o mitjana, i amb professions paternes força qualificades -

empresaris, advocats i metges-). L'anàlisi de la família de procedència també

permet concloure que ¡'Administració catalana esté dirigida per una primera

generació de persones professionalment vinculades a I*Administració, ja que els alts

càrrecs, a diferència de les elits administratives d'altres països, no provenen de

famílies vinculades des del punt de vista professional a l'Administració. Finalment,
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le influenciad« la família de procidencia et molt clareen les principal! actitud! dels

arts corree! analitzades: «n l'autoubicackS dins tí'un estrat social, «i 3! sentiment

religiós, en •! sentiment de pertinença a Catalunya i en l'autoubicació en l'eix

esquerra-dreta. La majoria dels alts càrrecs diuen que pertanyen 9la ciasse social

mitjana, tot i que n'hi ha un terç qua consideran qua pertanyen a la classa social

mitjana alta (bàsicament els que procedeixen de famflies benestants). Pel que H al

sentiment religiös dels nits càrrecs, més tí« to meitat són catòlics practicants (la

gran majoria dels quals procedeixen de families amb un ambient molt religiös o

religiós) i més d'un terç, catòlics no practicants. Sis de cada deu alts càrrecs se

senten únicament catalans i, per tant, gens espanyols (entre aquests trobem,

sobretot, els que van viure els primers anys de la seva vida en un ambient familiar

amb un fort protagonismo del catalanisme), i no n'hi ha cap que se senti més

espanyol que català. Aquesta radicalitat en el sentiment de pertinença a Catalunya

no la trobem en l'autoubicació en l'eix esquerra-dretd, ja que pràcticament tot1: m

situen t,1 posicions de centre (amb un cert predomini del centre-esquerra -entre

aquests trobem, sobretot, els que provenen de famílies simpatitzants del bàndol

republicà i de famílies més modestes econòmicament-), i, per tant, ca! parlar de

moderació. De les actituds dels alts càrrecs cal destacar-ne, doncs, un marcat

sentiment català, ja que és aquf on hi ha més homogeneïtat en les respostes.

L'Administració catalana és una administració polititzada, ne només

formalment sinó també materialment. Està formalment polititzada perquè, si la

comparem amb la resta d'administracions autonòmiques, hi ha una àmplia zona de

càrrecs de designació política en l'estructura administrativa dissenyada per la llei

i un gran nombre de càrrecs de confiança política. Està materialment polititzada,

o poc professionalitzada, perquè, més enllà de la perspectiva normativa 4

quantitativa de la politització formal, eli criteris que es fan servir per proveir

aquests tipus de càrrecs són fonamentalment polítics: de cada tres alts càrrecs,

n'hi ha dos que estan afiliats a un dels dos partits que estan coalitzats en el Govern

català i un que no ho està (es pot parlar, doncs, d'una certa tendència cap a

('spoils system), la gran majoria dels que pertanyen a un partit no fa poc que hi

§ón( sinó que ea poden qualificar de mutants històrics; la meitat dels alts càrrecs
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(percentatge comparativament molt elevat) abans d'entrar a l'Administració de to

Generalitat de Catalunya treballaven an el sector privat; un de cada tinc arts

càrrecs ha tingut o té un càrrec públic electiu (percentatge gens menyspreable al

tenim «n compte la joventut de les institucions democràtiques espanyoles), i to

majoria dels alts càrrecs d« l'Administració (gairebé al 60%) no són funcionaris (a

més, al 60% dais que són funcionaris estan afilhts a Convergència o a Unió).

També cal afegir qua té polititzada formal I material he augmentat

extraordinàriament w els últims deu anys. Així, com s'ha posat de manifest an tes

pàgines anteriors, en aquests anys s'ha eixamplat la franja de càrrecs de designació

política, ha augmentat el nombre d'alts càrrecs, s'ha potenciat la filiació política

com a criteri a tenir en compte per reclutar-ne i hi ha molts més alts càrrecs qua

provenen del sector privat. No estem, doncs, davant d'una alta administració

"colonitzaria" pals funcionaris. No obstant això, el fet que més de la meitat dels

alts càrrecs hagin fet carrera dins de l'Administració (és a dir, hagin ocupat algun

càrrec inferior al que han acabat ocupant) podria matisar-ne la politització material

i, per tsnt, sur un indici de "professionalització"; però en la majoria dels casos es

tracta d'una carrera que es pot qualificar de meteòrica: els alts càrrecs són

corredors de fons en el partit i esprinters a l'Administració.

Hi ha tres grans factors que poden explicar la politització material -que és el

tipus de politització que més defineix el grau de poljtització de les tdministracions-

de l'Administració catalana. En primer lloc, la manca de tradició funcionaria! a

Catalunya i, par tint, l'absència d'uns cossos funcionaríais potents i influents «n

al nomenament dels alts càrrecs. En segon lloc, la reduïda influència política del

Parlament a causa de la presència des de fa anys d'una gran majoria parlamentària

i governamental que ha anat desplaçant al protagonismo del Paríame. ,t a

l'Administració, la qual cosa ha comportat l'assumpció de la iniciativa política par

l'Administrfciu i, de retruc, el proveïment dels alts càrrecs atenent a criteris

predominantment polítics per tal d'assegurar una aplicació fidel dal programa

polític. Un tercer factor que pot ajudar a explicar la politització mataria! de

l'Administració és l'existència des del 1980 d'un govern de coalició i, per tant, la

voluntat dais partits qua forman la coalició d'abastar al màxim d'àraas d'influència
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política amb person«« vinculad« a 8qu«rttpartlti, to qual cosa ha provocat també

un cart creixement artificial de l'estructura de falta Administració.

Els partits que estan en e/Govern de Catalunya tentn, donc», un paper mott

Importent corn » font at proveïment d'afts càrrecs. Pràcticament tots els ate

cirrtcs q c o estan afiliats, primer van entrar al partit i després a l'Administració, i

la majoria van entrar al partit met dt cinc abans d'entrar a l'Administració. ÉS a dir,

primer as H carrera dins del partit i després s'entra a l'Administració. Paro a més

da militants històrics, els alts càrrecs afiliats també as poden considerar persones

influents en els seus partits respectius (una gran majoria han assistit a tots els

congressos des que són militants) i, fins i tot, elits d'aquests partits (n'hi ha molts

que han ocupat un càrrec en el partit i, sobretot, en un dels òrgans principals del

partit -en el Consell Nacional o en el Comitè Executiu-). M ha, doncs, un

transvasament clar de tes elits del partit a les elits de l'Administració. Això no vol

dir, però, que el nomenament dl qualsevol alt càrrec de l'Administració hag! de

tenir el vist-i-plau dels òrgans de direcció del partit a què s'ha assignat el

departament. El conseller, en la majoria del casos, té llibertat absoluta per nomenar

qui vulgui i la seva voluntat s'imposa a la del partit. Si de cas, si cal parlar d'algun

tipus de filtre, cal biscar-lo en el vèrtex de la piràmide administrativa, as a dir, en

el president de la Generalitat, Els partits, doncs, no autoritzen nomenaments sinó

que són una font de proveïment de persones nomenables.

Pel que fa ais alts càrrecs que estan afiliats, quasi el 71 e pertanyen a

Convergència i poc més del 25% a Unió Democràtica, com si s'ap iqués la quota

establerta entre els dos partits per «laborar les llistes electorals i per repartir-se les

conselleries. Els alts càrrecs democratacristians no només són plenament

conscients que pertanyen al partit més petit de la coalició governamental (i, per

tant, que tenen adscrits menys departaments i que tenen menys alts càrrecs a

l'Administració), sinó que, a més, es consideren clarament discriminats: dirigeixen

departaments "poc importants", gestionen un pressupost mort reduït i són els Cfue

menys influeixen en el procés decisional (fins i tot, menys que els alts càrrecs

"independents"). L'assignació d'una conselleria a un partit comporta que en aquell

departament no es cobreixin els càrrecs de designació política amb persones que
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pertanyen • l'altre partit dt la coalició. Així, is difícil trobar un alt càrrec

convergent en un departament assignat a Unió I també No is trobar-ne un da

democratacristià en un departament »signat • Convergència. I pel que fa als ata

càrrecs "independents", pràcticament tots estan an departament* assignats a

Convergència, la qual cosa am permet concloure que c/5 departaments assignats

t (Mió són menys permeables t la presència de persones no vinculades è aquest

L'élit política de l'Adm/nistraciô catalana és nacionalista. La principal

reivindicació política que fan els alts càrrecs és més poder polític i econòmic par

a Catalunya: la meitat consideren que els principals problemes de Catalunye són,

precisament, al del finançament autonòmic i al d'una millor interpretació de la

Constitució i de l'Estatut en benefici dels interessos de Catalunya. A més,

pràcticament tots consideren que el Govern centra' influeix massa a Catalunya i

assenyalen com un dels principals objectius el d'assolir una quota més alta

d'autogovern. Sobre això, cal r**r que la immensa majoria dels alts càrrecs

qualifiquen l'actual quota d'autogovern d'irsuficient, i aquesta insatisfacció, per un

de cada quatre alts càrrecs, persistirà fins que no s'aconsegueixi la independència

de Catalunya.

L'Administració catalana està dirigida per généralistes gué legitimen

tècnicament el seu cerrec. Gairebé les tres quartes parts dels alts càrrecs es

consideren més généralistes que especialistes, és a dir, amb un perfil qu- els

capacita per ocupar qualsevol lloc de gestió i direcció dins de l'Administració. I pel

que fa a l'eix polftic-tècnic, més de la meitat dels alts càrrecs es consideren més

tècnics que polítics (són els tècnics); una quarta part, més polítics que tècnics (són

els polítics), i quasi una cinquena part consideren que tenen un perfil equilibrat

entre les facultats tècniques i les polítiques (són els "funàmbuls"). Aquest

autoposicionament en l'eix polític-tècnic s'ha interpretat com una manera de

legitimar el seu càrrec: els que ?a situen en posicions més tècniques que polítiques

són els que estan més influïts per un model weberià d'administració i justifiquen

al fat d'haver aconseguit el lloc que ocupen amb tes seves qualitats técnico-

professionals i no amb tes seves qualitats polítiques (com que són càrrecs de
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designació política no elegits per sufragi s* senten més còmodes legitimant el seu

càrrec des d'aquest versant tècnic); els que M situen «n posicions més polítiques

que tècniques no defugen, «n canvi, una legitimació política i els que se situen a

mig camí de la política i la tècnica equilibren la legitimació del càrrec i, alhora,

adopten una posició més ambigua. Aquests tres tipus d'alts càrrecs tenen uns

perfils i unes actituds administratives diferents i, dins de la diferència, els que se

situen just al mig de l'eix -els "funàmbuls"- tendeixen a tenir un perfil i unes

actituds administratives molt semblaras a les dels tècnics, és a dir, es desequilibren

cap al vessant tècnic.

L'Administració de la Generalitat Je Catalunya és una Administració

"personalista". Malgrat que la majoria dels alts càrrecs van entrar a l'Administració

guiats pe! seu esperit de servei, el que realment cal destacar és que un percentatge

similar (més d'una quarta part) manifesta que va entrar-hi gràcies a les seves

relacions personals, és a dir, a petició d'un amic, gràcies a les seves coneixences

personals o per sintonia, fidelitat o admiració pel conseller o el president.

L'Administració catalana és una Administració burocratitzada. Pràcticament

tots els alts càrrecs reconeixen que l'Administració que dirigeixen no ha aconseguit

escapar de la malatia rr és comuna de les administracions: la burocràcia, és a dir,

el ritualismo i la rutina, la lentitud dels processos o circuits administratius, la

rigidesa de la c ïstió diària, els controls excessius i l'encotíilament de la normativa.

Aquests són, per la gran majoria dels alts càrrecs, els aspectes més negatius de la

seva activitat quotidiana.

L'estructura de l'Administració catalana és molt deficient. La principal crftica

que els alts càrrecs fan de la seva Administració és l'estructura: més de la meitat

no consideren que sigui bona, gairebé un terç fan referència a l'estructura çuan

reflexionen sobre el principal canvi que ferien per millorar l'Administració i quasi el

60% manifesten que un delf principals obstacles de la seva activitat quotidiana són

precisament els problemes estructurals.

Cl procés de presa de decisions de l'Administració catalana es caracteritza

per una excessiva concentració d'aguesta decisió al capdamunt de la piràmide

administrativa. Pràcticament tots els alts càrrecs apunten al president de la



Generalitat i als consellers qutn se'ls pregunta per -quells que decideixen quines

polítiques públiques s'han de portar a terme. I, malgrat que també reconeixen influir

en la decisió, la tendència és a reivindicar més protagonisme, sobretot entre els

directors generals. Dels criteris que es tenen en compte i dels que s'haurien de tenir

en compte per impulsar una política pública, es pot concluore que hi ha equilibri

entre els críteris polítics f els tècnics, sense que es pugui arribar a qualificar sis alts

càrrecs de tecnòcrates. No obstant això, les opinions difereixen segons el

departament a què pertanyen, la qual cosa en permet classificar sis departaments

en polítics (Cultura; Benestar Social; Agricultura, Ramaderia i Pesca; Justícia;

Presidència; Governació, i Política Territorial i Obres Públiques), político-tècnics

(Indústria i Energia, Medi Ambient i Treball) i tècnics (Ensenyament; Comerç,

Consum i Turisme; Sanitat i Seguretat Social, i Economia i Finances).

£/s partits pol/tics no estan gaire ben vistos psr relit política de

i'Atíministració cata/ana. Gairebé la meitat dels alts càrrecs consideren que els

partits polítics agreugen inútilment els problemes i que no són els partits, ni el

Parlament, els que garanteixen una gestió satisfactòria del nostre pafs, sinó

l'Administració. Fins i tot hi ha un terç dels alts càrrecs que pensen que el Govern,

en general, hauria d'actuar sense seguir tant les directrius dels partits a què

pertany, i la majoria dels alts càrrecs consideren que la força i l'eficàcia del Govern

són molt més importants que els programes polítics que COC i UDC presenten a

les eleccions. És a dir, es vol que l'impuls de l'acció dt! Govern es faci des del

mateix Govern o des de l'Administració i no des dels òrgans de decisió o des dels

aparells interns dels partits. Això ens pot portar a pensar que el sistemé polític

català gira en to. n d'un eix principal, l'Administració, i que le influència I el

protagonisme dels partits i del Parlament hi són molt reduïts.

Els secretaris generals, com a segona autoritat dins del departament,

gaudeixen oe més confiança dels consellers que els directors generals: quan un

conseller canvia de departament sovint també s'emporta el secretari general i quan

cessa un conseller gairebé immediatament cessa el secretari general, mentre que,

en canvi, no cessen els directors generals. Aquest efecte dòmino del canvi del

conselleres més acceptat pel secretaris generals que pels directors generals, ja que
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«on els primers els que més pensen que el canvi d'un conseller Ni de comportar el

canvi d'algun dels seus inferiors jeràrquics (en primer lloc, dels caps de gabinet; en

segon lloc, dels secretaris general, I, en tercer lloc, dels directors generals), la

major proximitat entre consellers i secretaris generals fa qua aquests baratin

d'aquells dues característiques principals que els directors generals no tenen: la

professionafització (acostumen a ser nomenats i cessats diverses vegades) i la

polivalència (acostumen a estar en departaments diferents).

Tot i que de la lectura de les funcions que la llei assigna als secretaris

generals i als directors generals se'n pot desprendre un perfil més tècnic dels

primers i un de més polític dels segons, si anem més enllà del marc jurídic i ens

fixem en les respostes obtingudes amb les entrevistes, hauren de concloure just al

contrari: els secretaris generals tenen un perfil político-generalista i els directors

generals un de tècnico-especiefísta.

En proporció, hi ha molts més secretaris generals que estan afiliats en un

dels dos partits que estan coalitzats en el Govern català que directors generals, la

qual cosa tenyeix més políticament la figura del secretari general. L'explicació

d'aquest fenomen la trobem, un cop més, en el fet que el secretari general és un

càrrec polític de l'estricta confiança del conseller, i el partit és el principal fòrum de

creació de confiances polítiques.

Pel que fa a l'eix generalista-especialista, tots els secretaris generals es

consideren més généralistes que especialistes, mentre quet en canvi, un terç dels

directors generals es consideren més especialistes que généralistes, I pel que fa a

l'eix polític-tècnic, malgrat que hi ha més secretaris generals que directors generals

que es consideren més tècnics que polítics, potser a causa de l'assumpció del rol

que la llei els atribueix, quan se'ls pregunta pel perfil ideal dels seus càrrecs

respectius, els directors generals majoritàriament pensen que ni ha de pesar més

el vessant tècnic i els secretaris generals, en canvi, que hi ha d'haver equilibrí entre

el vessant tècnic i el polític. Són, doncs, els secretaris generals els que més

reclamen un perfil més pol/tic del seu càrrec.

Un altre aspecte que incideix en el perfil més polític dels secretaris generals

és tl fet que el percentatge de secretaris generals que consideren que l'aspecte
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més satisfactori de to seva activitat quotidiana ós to repercussió politicé del seu

càrrec, és circ vegades superior al de directors generals. Quant ato criteris

decisionals que «s tenen «n compte en els diversos departaments, són també els

secretaris generals e/s que més indiquen criteris polítics, mentre que els directors

generats n'indiquen tie tècnics, Finalment, amb l'estudi de l'agenda es pot

veure com els secretaris generéis es reuneixen amo més freqüència amo els seus

superiors Jeràrquics -el conseller i el president de to Generalitat*, la qual cosa

emfasitza també la confiança entre consellers i secretaris generals, i els directors

generals es reuneixen amo més freqüència amb els seus inferiors Jeràrquics -els

subdirectors generals, que són una figura que, com diuen tots els alts càrrecs, es

caracteritza pel seu vessant preeminentment tècnic.

De la divisió dels alts càrrecs entre els que pertanyen a CDC, els que

pertanyen a UDC i els que són "independents", en surten tres perfils diferents que

es poden sintetitzar en tres paraules: els primers són els nacionalistes, els segons

els socials i els tercers els frontissa. La funció de frontissa dels alts càrrecs

"independents" entre els convergents i els democratacristians, la trobem

bàsicament en els aspectes següents: en l'autoubicació en l'eix esquerra-dreta (els

convergents són l'ala d'esquerra moderada, els democratacristians l'ala de dreta

moderada i ets "independents" estan entre els uns i els altres), en el sentiment de

pertinença a Catalunya (els "independents" estan situats entre el sentiment

marcadamen; més català de!s convergents i el sentiment menys català dels

democratacristians), en els aspectes referents a la política catalana que més

preocupen als alts càrrecs (els "independents" se situen entre els aspectes més

vinculats al nacionalisme que preocupen els convergents i els aspectes més socials

que preocupen els democratacristians) i, finalment, en la qualificació de l'actual
*

quota d'autogovern de Catalunya (els alts càrrecs "independents" estan entre la

posició més crítica dels que pertanyen a Convergència i la menys crítica dels que

pertanyen a Unió).

Però també cal concloure que, malgrat la funció de frontissa : ¡'absència de

filiació política dels alts càrrecs "independents", aquests no són neutrals: se senten

més pròxims al partit de Jordi Pujol. Així, quan expressen el seu grau de simpatia
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pel» do* partits que estan coalitzats en el Govern cátale, M pot percebre que

majoritàrianent mostren més simpatia per Convergència (puntuació mitjan» do 7,3

d'una escala que va de O a 10) que per Unió (puntuació mitjana de 5,5).

Una de les diferències principals entre »M perfils dels alts càrrecs qw vstan

afiliats t CDCI e's que militen a UDC. és el que h» anomenat dos/ d» catalanitat,

da catalanisme i de nacionalisme, les guals, tot I sa/ molt alavades an uns 13/tres,

ho són més an els alts càrrecs que pertanyen a Convergència Democràtica de

Catalunya. Pel que fa a la dosi de catalanitat, hi ha més alts càrrecs convergents

que han nascut i estudiat a Catalunya, que són fills de pares i mares també nascuts

a Catalunya i que tenen com a llengua materna el català. Quant a la dosi de

catalanisme, «Is alts càrrecs que pertanyen a Convergència provenen més de

famílies amb un ambient catalanista i on es parlava de qüestions relacionades amb

el catalanisme, i tenen un sentiment més fort de pertinença a Catalunya. I,

finalment, pel que fa a la dosi de nacionalisme, els alts càrrecs afiliats a CDC estan

més insatisfets de l'actual quota d'autogovern de Catalunya, són més partidaris de

reduir l'actual influència política que té el Govern central a Catalunya i consideren

més com a principal problema polític el fet d'aconseguir més poder polític i

econòmic per a Catalunya.

Ideològicament, e! que caracteritza els alts càrrecs afiliats a Ccnvergència

és, doncs, el nacionalisme, mentre que els que pertanyen a Unió tenen una

ideologia que es pot considerar més social. A aquesta última conclusió s'hi pot

arribar després de saber que hi ha més alts càrrecs democratacristians que

convergents que assenyalen com a aspects més positiu de la seva activttp*

quotidiana el servei als administrats; que consideren que la principal qualitat d'un

càrrec polític ha de ser l'esperit de servei a la societat, que estan d'acord que ̂ Is

ciutadans exerceixin un control més gra.*« dol funcionament da la maquinària

administrativa; que destaquen com i principals problemes polítics de Catalunya

qüestions du tipus social (atur, immigració, habitatge...) i la necessitat d'una major

connexió de l'Administració amb la societat que administra, i que esmenten com

a principals objectius de Catalunya tenir uns serveis públics de qualitat i reduir les

diferències econòmiques i socials.
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fil 9/ts càrrecs cu* perttnyen * Unió són més religiosos cut els de

Convergència. Aquesta diferència to trotem, sobretot tn !• religiositat de I'amfcient

de to familia de procedència (molt religiós en quasi le» tres ouartes parts dels alts

càrrecs militants d'Unió I an menys d'una cinquena part dels afiliats, a

Convergència) i en e' sentiment religiós ciels mateixos alts càrrecs (molt més da to

meitat dels alts càrrecs democratacristians i només poc més d'una quarta part dels

convergents es consideren catòlics de pràctica habitual).

Finalment, la relació que tenen els alts ¿arrees convergents i els

ûemocratacristians amb el seu partit no és la mateixa. Aquests últims són persones

més influents dins del partit al qual militen i és a Unió Democràtica on es produeix

un major transvasament entre les eiits del partit i les elits de l'Administració, ja que

pràcticament tots els alts càrrecs democratacristians han estat en òrgans de

direcció del partit. No obstant això, uns i altres són majoritàriament afiliats que

abans d'aconseguir un càrrec polític a l'Administració van formar part, com diria

Michels, de l'oligarquia del partit.
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