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Sessió CAMBRACTIVA, organitzada ahir per la Cambra de Terrassa, 
sobre el futur de l’administració pública: 

   

CAMBRACTIVA PROPOSA POSSIBLES 
SOLUCIONS  PER ALS REPTES DE FUTUR 
QUE AFRONTA L’ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA AL NOSTRE PAÍS 
 

La sessió ha comptat amb un intens intercanvi de punts de vista, 
que han presenciat la setantena d’assistents a la sessió 

 
 
Terrassa, 11 de juliol de 2012. La Cambra va organitzar ahir a la tarda una 
nova sessió de debat CAMBRACTIVA, sota el títol “L’administració pública del 
futur”. El debat va ser enriquit pels tres ponents, amb visions molt diferents i 
multidisciplinàries sobre la matèria: Cecilia Julin, Ambaixadora de Suècia a 
Espanya i Andorra; Jordi Joly i Lena, gerent d’Economia, Finances, Empresa i 

Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona i conseller delegat de Barcelona Activa, SA; i 
Joaquim Solé Vilanova, economista i catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de 

Barcelona. El director d’Economia Digital, Xavier Salvador, va ser l’encarregat de 
moderar el debat, que va presidir Marià Galí, president de la Cambra de 
Terrassa. 
 
 
Jordi Joly Lena: “Què fa falta per aconseguir una administració pública 
capaç, eficaç i eficient de debò? Capacitat directiva, gestora i 
professional”. 
Joly Lena, gerent d’Economia, Finances, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona 
es va mostrar des de l’inici de la seva intervenció convençut que és ara, en 
aquesta situació actual complexa, quan més es necessita una reacció contundent 
per part de les administracions públiques: “Per fi canviarem les coses al nostre 
país i per fi ens prendrem seriosament les reformes”. 
 
Joly va destacar la importància d’entendre la política d’una altra manera per a 
millorar, “necessitem una cultura política que entengui que sense la capacitat 
professional és impossible canviar l’administració pública”. “El procés de millora ha 
d’estar subjecte a un canvi de paradigma (...), s’ha d’apostar per la reformulació”.  
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El gerent d’economia parlar de l’estreta relació amb el sector privat en termes 
d’igualtat; “A l’Administració Pública se li hauria d’exigir el mateix o més del que 
se li exigeix a un treballador d’una empresa privada”. Joly es va mostrar 
preocupat per la falta d’implicació en la gestió, la direcció i la professionalització 
de les administracions públiques, “els càrrecs directius s’entenen com a càrrecs 
polítics i no ha de ser així”. 
 
Joly va destacar també “la importància d’ajuntar gestió i estratègia amb resultat 
econòmic”, és a dir, que la gestió de l’administració pública ha de respondre 
també a un resultat econòmic. I, finalment, va fer constància que des de 
l’Ajuntament de Barcelona ja s’intenta implantar aquesta consolidació fiscal per 
aconseguir una major confiança en la política i les institucions.  
 
 
Joaquim Solé Vilanova: “És clau la mobilitat i les possibilitats 
d’acomiadament. I, evidentment, la baixada dels salaris quan el país és 
menys competitiu” 
L’economista i catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona va iniciar el seu 
discurs opinant que l’administració és una de les dues claus per dinamitzar 
l’economia. “La segona clau és la confiança, que han de recuperar els mercats 
però també els propis empresaris catalans i espanyols inversors”. 
 
Solé Vilanova va remarcar que la delicada situació actual és deguda a la mala 
gestió que s’ha fet de l’Administració Pública fins ara: “S’ha fet una gestió de 
l’abundància (...),  per sobre de les nostres possibilitats”. El catedràtic de la UB va 
afirmar que aquest fet ha portat a una “administració insostenible” i que “ara és 
necessari amortitzar els préstecs, que tenen uns interessos molt alts, superiors 
aquests al cost del personal de l’Estat”.  
 
“La universitat i les escoles de directius formen a gestors i empresaris, però a 
l’Administració Pública espanyola per ser funcionari s’han de memoritzar uns 
temaris” va declarar Solé per evidenciar que a Espanya s’hauria d’educar per al 
servei públic, com es fa a altres països i que es coneix amb el terme de “public 
services o public servants”. És a dir, que el servei públic ha d’estar més ben vist i 
el diner públic més valorat. 
 
Solé va acabar la seva intervenció concloent que la col·laboració pública no és la 
única solució, però sí que seria més útil “si la gestió i el finançament públic fos 
més transparent i amb indicadors més comprensibles pels ciutadans”. 

 
 

Cecilia Julin: “A Suècia som aficionats a la transparència. És una cosa que 
tenim a la Constitució. Cada ciutadà té el dret de tenir accés immediat a 
qualsevol document oficial. És una de les millors garanties” 
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L’Ambaixadora de Suècia a Espanya va concloure el torn d’intervencions dels 
ponents. Julin va fer un ràpid anàlisi sobre les administracions públiques a Suècia i 
va explicar que estan dividides en quatre estrats; a nivell europeu, nacional, 
regional i local. “A nivell regional els ingressos provenen el 70% d’impostos 
directes, i la resta de pagaments per serveis prestats i suport de l’Estat”. Va 
explicar també que això que tant costa d’entendre als espanyols, com és el 
copagament, a Suècia és un model molt habitual, sobretot en salut; “si la gent 
sap que ha de pagar 40 euros per anar d’urgències, potser veurà que el que té no 
és tan greu i que pot esperar a anar al metge l’endemà”. 
 
Julin també va parlar d’un impost que a Suècia es coneix com l’impost de Robin 
Hood, “es roba als ajuntament més rics i es dona als més pobres”, d’aquesta 
manera l’Estat garanteix equilibri i un cert percentatge del poder impositiu mitjà. 
 
“Competir amb el sector empresarial per aconseguir treballadors amb talent, però 
atreure’ls amb altres incentius que no siguin econòmics”, és el que Julin creu que 
les administracions públiques s’han de proposar per a un futur millor. Per ella, una 
administració pública com cal ha de donar als ciutadans dues coses: seguretat 
social i ocupació, i això només és possible si hi ha confiança per part dels 
ciutadans. És per això que va destacar la importància de la transparència; “A 
Suècia som fonamentalistes de la transparència”, remarcant que és la millor 
garantia que tenen els ciutadans. 
 
L’ambaixadora sueca va acabar la seva intervenció fixant la mirada al futur i 
exposant que per afrontar-lo les administracions públiques han d’apostar per la 
racionalització del treball, la transparència i l’ètica. 
 

Cambractiva 
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa lidera i organitza des de l’any 2001 debats 
empresarials de tarda amb el nom de Cambractiva. Aquests esdeveniments ofereixen als 
empresaris i directius un punt de trobada que promou el coneixement sobre temes d’actualitat, i 
tenen com a objectiu informar i generar opinió entorn dels diferents temes de transcendència en 
l’entorn econòmic. 
 
Des de la seva creació, Cambractiva ha comptat amb l’assistència de 2.400 empresaris i la 
participació de 120 ponents de reconegut prestigi en àmbits com l’economia, la política, el món 
empresarial o l’acadèmic. Aquest fet ha consolidat Cambractiva com un referent dins de l’àmbit 
institucional i empresarial català. 
 
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa  
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa és una entitat empresarial de referència amb una 
sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i que té una 
ferma vocació de servei a les empreses.  
 
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, la 
formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els emprenedors. 
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments de 
referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 
 


