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Més modernització,
menys burocràcia
L

es fundacions són entitats sense ànim de lucre que desenvolupen una àmplia activitat en
matèria d’educació, sanitat, serveis
socials, investigació, cultura, etcètera. Activitats que substitueixen o
complementen, en part, les mancances o dèficit dels serveis públics que
en el seu dia no podien atendre
aquestes necessitats del conjunt de
la societat. Moltes d’aquestes fundacions van néixer de la vocació filantròpica de persones que van aportar
el seu patrimoni a una bona causa i
que els actuals patrons i gestors administren amb fidelitat, bona fe i de
manera altruista.
Com en tot col·lectiu humà, pot
haver fundacions o persones que hi
estan relacionades que s’hagin equivocat, duent a terme actuacions poc
ortodoxes. Però això no ha d’ocultar
la gestió exemplar i modèlica de la
immensa majoria. I les fundacions
són les primeres a condemnar
aquestes pràctiques que poden posar la bona imatge del col·lectiu sota
l’ombra de la sospita.
En els darrers mesos, sembla que
les administracions s’hagin posat
d’acord per a complicar el govern i la
gestió de les fundacions amb una
creativitat imparable de nova legislació i complexes regulacions. ¿Les
fundacions han d’adaptar-se als
temps moderns i, per tant, ajustar
les seves estructures i mètodes de
funcionament? Absolutament
d’acord. ¿Han de ser transparents en
la rendició de comptes inexcusablement quan reben fons públics? També d’acord. ¿S’ha d’apartar persones
i recursos de la seva voluntat fundacional per a dedicar-se a la burocràcia? Aquí ja no podem coincidir. I
sembla que aquesta és la línia en la
que s’entesten a conduir-nos.
S’estan discutint en seu parlamentària catalana dos textos que,
més enllà del seu afany dirigista o intervencionista, faran inviable la pervivència de moltes fundacions petites. Aquelles que amb més entusiasme, entrega i voluntarisme dels seus
rectors que no pas mitjans econòmics, bolquen la seva acció benèfica
en l’atenció de persones grans, discapacitats, persones en risc d’exclusió social o petites entitats d’àmbit
molt local o de barri.
El projecte de llei del Protectorat i
la proposició de llei de Transparència, tal com estan redactats originàriament, no serviran per a modernitzar les fundacions, sinó per a burocratitzar-les. Apareixen per primer
cop sancions sense tenir en compte

José Ignacio Wert, en una compareixença després del
Consell de Ministres de l’11 de juliol passat, a Madrid ■ ACN
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la suspensió de
la llei Wert
a El TS desestima els recursos de
Catalunya i Andalusia a Ensenyament

reitera que no aplicarà l’FP bàsica
La nova legislació de les fundacions pot posar en perill aquelles que es
dediquen a l’atenció a persones grans, discapacitades o en risc d’exclusió ■ ARXIU
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la mida de les fundacions. Si es reben petites subvencions de l’administració, ja s’entra en enormes càrregues d’informació a preparar i
subministrar, com si es fos l’Estat
però sense els seus mitjans. Per a
“motivar” als patrons i als òrgans
rectors s’augmenten per una altra
llei les responsabilitats civils i penals
dels gestors d’aquestes institucions,
clarament dependents dels seus impulsors i de la seva voluntat i capacitat de servei.

El Tribunal Suprem (TS)
ha rebutjat els recursos interposats per la Generalitat de Catalunya i per la
Junta d’Andalusia contra
els decrets de primària i de
formació professional bàsica (FPB) que preveuen el
desenvolupament de la llei
Wert a partir del curs vinent. Tant el govern català
com l’andalús sol·licitaven
la suspensió cautelar per a
la implantació del decret
sobre la FPB. Andalusia va
demanar també la paralització del decret de primària al·legant “un escàs
marge de temps entre la
seva aprovació i la pretesa
posada en funcionament”.
Les tres interlocutòries
del Tribunal Suprem que
deneguen la suspensió
dels decrets van ser dictades per la secció quarta de
la sala contenciosa administrativa el mes passat.
En la seva interlocutòria,
el TS respon que accedir a
la petició de la Generalitat significaria “anticipar
el judici de fons de la qüestió”, que és en vies de re-
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“S’estan discutint dues lleis
que faran inviable la
pervivència de moltes
fundacions petites”
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El teatre de l’absurd no acaba
aquí. Per si no hi hagués prou, el ministeri d’Hisenda acaba de situar les
fundacions dins del paraigües d’entitats a investigar per si per un casual
són la tapadora per al blanqueig de
diners o el finançament del terrorisme. Inaudit! A partir del reial decret
304/2014, qualsevol donació a una
fundació que superi els 100 euros a
l’any haurà de ser comunicada a Hisenda. Algú amb dos dits de front,
pensa de veritat que les bandes cri-

minals organitzades blanquejaran
els seus botins en base a aportacions de 99 euros anuals a no sé
quants milers de fundacions per a
no deixar ombra del delicte?
La Coordinadora Catalana de
Fundacions, que representa a la majoria de les fundacions actives al
nostre país, està aportant elements,
amb voluntat i esforç, per a intentar
avançar en el camí de la modernitat i
l’eficàcia, evitant la trampa permanent de la burocràcia excessiva i la
regulació exagerada d’un sector fonamental per al desenvolupament
de la societat.
Per a que vostès es facin una idea
cabal del que representen les fundacions, si un dia tanquessin, encara
més si no existissin, la meitat dels
col·legis i dels hospitals de Catalunya no atendrien als seus usuaris,
moltes famílies veurien com queden
sense assistència la seva gent gran i
els discapacitats, molts centres culturals i equipaments científics tancarien. És aquest el futur que volem
per a la nostra societat? Les fundacions estan creades per la pròpia societat que s’ha organitzat per a ajudar a resoldre els seus problemes,
treballant per la millora, l’avenç i la
inclusió social de les persones. Què
hi ha millor que això?
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solució al Tribunal Constitucional (TC). La suspensió –sosté l’alt tribunal– suposaria la “inaplicació d’una norma amb
rang de llei”, una qüestió
que “queda fora de la potestat d’aquesta sala”.
El Departament d’Ensenyament va reiterar
ahir la seva aposta per la
posada en marxa el curs
vinent dels programes
postobligatoris per a la formació i la inserció, dissenyats d’acord amb la llei
orgànica per a la millora de
la qualitat educativa
(Lomqe), que substitueixen els programes de qualificació professional inicial (PQPI). D’aquesta manera, la Generalitat mantindrà uns programes
adreçats a estudiants que
han acabat l’ESO però no
han obtingut el graduat.
Als de l’FPB, en canvi, hi
poden accedir alumnes
que no han acabat l’ensenyament obligatori.
Ensenyament va recordar ahir que la formació
professional bàsica no és
d’obligat compliment, sinó que es tracta d’una opció de cada centre. ■

