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Corrupció de baixa intensitat
Sergi Adán
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Avui voldria fixar l’atenció en una
mena de corrupció que acostumem
a veure als mitjans de comunicació, i que podríem denominar de
baixa intensitat. No parlarem, per
tant, del cas Millet, de les ITV, del
cas Pretoria o del cas Nóos, per esmentar-ne uns
quants.
Es tracta d’una corrupció quotidiana, que tots
hem vist en algun moment o altre, i que té molta
més acceptació social que la d’aquells que posen la
mà a la caixa dels diners públics.
Em refereixo per exemple a aquells empresaris
administradors d’una societat limitada, que abans
de la crisi, i sense cap experiència empresarial prèvia, van crear, posem per cas, una empresa d’estructures de formigó, de fusteria metàl·lica o d’excava-
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cions. Al poc temps alguns tenien una plantilla de
més de 20 treballadors, i corrien per les obres amb
un vehicle de gamma alta.
Quan les coses van empitjorar, i els bancs van
reclamar que retornessin els seus préstecs i no els
van renovar les pòlisses, molts van desaparèixer,
deixant de pagar els seus proveïdors, els treballadors, i en molts casos també les administracions
públiques.
Uns quants, a més, van constituir altres societats limitades posant d’administrador els fills o
la senyora, i van seguint fent el mateix, amb els

mateixos clients, però amb un nom diferent. El que
resulta increïble és que el personal que tenien, després de viure tot això, de quedar-se sense cobrar
molts mesos de salari i també la indemnització per
acomiadament, agraeixin que el seu estimat empresari continuï confiant en ells pel seu nou projecte.
I també és increïble que els clients els hi segueixin comprant, i que els proveïdors acceptin amb
resignació que no cobraran mai, sense plantejar cap
reclamació. En definitiva, el més normal en aquests
casos és que ningú no digui ni faci res.
També em refereixo a aquelles empreses de qualsevol sector, que pel motiu que sigui han patit una
davallada molt important en les seves vendes, el
que sumat a la manca de finançament els ha obligat a sol·licitar voluntàriament el concurs de creditors. Fins aquí, tot correcte. Però, realment cal
fer comandes als proveïdors fins al mateix mes en
què presenten el concurs de creditors al·legant que
l’empresa és inviable, i, per tant, reconeixent clarament que no els pensen pagar mai? És necessari mantenir les plantilles mig any treballant sense
cobrar per arribar a dir que no s’ha pogut remuntar
la situació i que acabin cobrant del Fons de Garantia Salarial?
I si l’empresa era inviable, per què estem veient
que són els mateixos empresaris, els seus familiars o persones de confiança les que durant la fase
de liquidació del concurs de creditors es queden a
preus ridículs la maquinària, vehicles, marques i
patents, unitats productives, d’aquestes empreses?
Sembla una forma molt còmoda de fer net amb tots
els deutes que han deixat i quedar-se amb els que
els interessa.
Està tan instaurat al pensament col·lectiu que és
possible deixar les factures impagades i desaparèixer sense que passi res, que moltes empreses ho
veuen normal, i ho assumeixen com a part del seu
risc empresarial. Això porta que en molts casos es
deixi passar massa temps entre el venciment de la
factura impagada i la reclamació judicial, fet que
fa que es perdin moltes oportunitats de cobrament
pel camí. I en altres casos, directament es passa a
incobrable a la comptabilitat i ja està.
I és clar que tenen raó aquells que denuncien que
el funcionament de la nostra justícia és lent, car i

feixuc. No ha ajudat gens la imposició pel ministre Gallardón de les taxes judicials, que també hauran de pagar les empreses que vulguin reclamar els
seus impagats.
Per exemple, per reclamar una quantitat impagada d’uns 23.400 euros mitjançant un procediment
civil ordinari, cal pagar una taxa de 420 euros, i per
reclamar 9.173 euros mitjançant un procediment
civil monitori, cal pagar una taxa de 146 euros.
També hem de comptar que els jutjats no van
especialment ràpids en la tramitació d’aquest tipus
de procediments. Podem trobar, per exemple, que
amb una demanda de procediment ordinari presentada als Jutjats de Vic el mes d’abril del 2012, es va
realitzar l’audiència prèvia el novembre del 2012
i el judici es va celebrar el febrer del 2013. I si es
guanya el judici, llavors cal iniciar la via d’execució
per embargar béns del deutor, que durant aquest
temps ha tingut temps per vendre’s tot el que ha
volgut i fins i tot per tancar l’empresa.

És necessari mantenir
les plantilles mig any
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per arribar a dir que no
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situació?
Veure tot això i no fer res ens converteix en còmplices d’aquesta corrupció de baixa intensitat. Ja
no és qüestió de les possibilitats que tinguem de
recuperar els diners, ni dels esforços que calgui fer,
sinó de dignitat, ja que ja se sap que no hi han llestos sense ximples.
Mentre se segueixin permetent i normalitzant
aquests comportaments corruptes, les empreses
que sí compleixen amb les seves obligacions amb
proveïdors, treballadors i administracions públiques –que són la majoria– no podran ser mai veritablement competitives, el que suposa trepitjar entre
tots el fre de la nostra economia.

L’escàndol de la PXC
Jaume Farrerons Secretari
d’Estudis i Programes de Plataforma
per Catalunya
El que més crida l’atenció en l’actual escàndol de la PxC és la desproporció entre la insignificança dels
motius al·legats públicament, a
saber, unes minses “insuficiències
de gestió”, i la violència verbal i quasi física del vergonyós conflicte entre companys de partit. Aquest
fenomen és conseqüència de l’opacitat amb què el
consell executiu ha portat el procés de destitució
a fi i efecte d’eludir les seves pròpies responsabilitats polítiques, per no parlar de les responsabilitats
legals (que deixarem per a una altra ocasió) en les
irregularitats denunciades sotto voce.
En efecte, de les acusacions contra Josep Anglada, que coneixem directament per la lectura de
l’expedient disciplinari, se’n poden treure tres conclusions: 1/ si són certes i el consell executiu coneixia els fets, aleshores aquest òrgan n’és responsable en bloc amb el seu president i ha de dimitir el
dia següent de la destitució; 2/ si són certes però el
consell executiu ignorava els fets, aleshores aquest
òrgan és absolutament incompetent i ha de dimitir
també; 3/ si no són certes i el consell executiu ha
mentit, aleshores, sembla obvi que la conseqüència
haurà de ser la mateixa que en els dos casos anteriors. Així doncs, en qualsevol dels supòsits lògicament possibles el consell executiu ha de plegar.

Però no ho fa: s’agafa a la cadira i al càrrec remunerat. D’aquesta forma desacredita completament
la PxC i la condemna a la desaparició com a opció
políticament significativa.
Totes tres opcions comentades s’ajusten, emperò, de forma inexacta a la realitat. Perquè, en primer lloc, les acusacions a Anglada són parcialment
incertes i no totes les certeses d’irregularitats s’han
convertit, almenys a data d’avui, en acusacions, per
temor a les conseqüències compartides. Perquè, en
segon lloc, l’instructor afirma que el consell executiu ignorava fets fantasiejant que aquest desconeixement increïble l’exonerarà d’alguna presumpta
responsabilitat legal. Perquè, en tercer i darrer lloc,
la mentida és tan grollera i evident en determinats
punts que l’únic que no canvia mai, es miri com es
miri, és la conclusió, a saber, la necessitat objectiva
i imperiosa de dimitir. Bona part del consell executiu, en definitiva, sosté que no sabia res del que
succeïa davant dels seus nassos, o pitjor encara,
que, sabent-ho, no podia evitar-ho... Palesen així,
els qui s’arreceren en aquesta impostura, totes les
causes de dimissió imaginables: falsedat, covardia,
incompetència i coresponsabilitat en suposades
il·legalitats. Ningú amb dos dits de front deixaria
una administració pública en mans dels qui han
redactat l’expedient d’expulsió contra Josep Anglada. Ells mateixos han signat sense voler l’acta de
llur inhabilitació política.
Per il·lustrar el que dic vet aquí un exemple, a
saber, el del funcionament d’un òrgan col·legiat on
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existeix un tresorer i les resolucions s’adopten per
majoria, com ha demostrat el fet mateix de la destitució. Doncs bé, segons l’expedient, el tresorer
no tenia coneixement del funcionament econòmic
del partit des de l’any 2010. Què feia llavors? Com
ha descobert de sobte les críptiques insuficiències?
Misteri. Segons l’expedient el consell executiu no
té cap responsabilitat en l’administració de la PxC
perquè els seus membres acataven les ordres del
president i tampoc existien llibres d’actes actualitzats. Qui pot haver consentit aquesta escandalosa
situació sinó el mateix consell executiu que ara la
denuncia? Per què no va reaccionar abans? Estem
parlant d’anys, no de dies o setmanes. La cosa arriba al terreny del ridícul quan l’expedient afirma
que el consell executiu pensava que la Plataforma
Vigatana era la delegació a Vic de Plataforma per
Catalunya i no un altre partit. Realment, un tresorer i un òrgan de gestió que han estat incapaços de
veure això –mentre manegaven un total 600.000
euros de facturació– no pot administrar ni una caixa de sabates.
En conclusió, si volen fer encara alguna cosa en
defensa del partit, aquests senyors han de convocar
congrés extraordinari i marxar a casa seva. Aclareixo que jo em vaig donar de baixa de PxC l’any
2003 i hi vaig tornar el passat mes d’octubre, però
des de llavors no he estat mai membre del consell
executiu. Per sort em van considerar massa idealista, massa filòsof, per assistir a les reunions. Ara
n’entenc la raó.

