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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la 
Corrupció per a la Regeneració Democràtica
Tram. 260-00002/11

INFORME I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ

A la Mesa del Parlament
La Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Re-

generació Democràtica, en la sessió tinguda el 16 de març de 2017, d’acord amb 
l’article 65.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat l’informe i les conclusions 
següents: 

Informe i conclusions de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita 
contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

I. Informe
1. Creació de la Comissió
2. Constitució de la Comissió
3. Pla de treball de la Comissió
4. Compareixences tingudes 
5. Documentació
6. Propostes de conclusions presentades pels grups parlamentaris

II. Conclusions

III. Annex. Propostes de conclusions presentades per les entitats representades pels mem-
bres especialistes

I. INFORME

1. Creació de la Comissió
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de gener de 2016, va adoptar la 

Resolució 5/XI del Parlament de Catalunya, de creació de comissions parlamentà-
ries (BOPC 42, 3), per mitjà de la qual es va crear, entre altres, la Comissió d’Estu-
di de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica 
(Cemcord).

La Resolució estableix que la Comissió sigui integrada per dos membres de cada 
grup parlamentari amb l’objectiu d’estudiar les mesures de lluita contra la corrupció 
per a la regeneració democràtica en els àmbits següents: 

a) Eines per a evitar la corrupció en l’Administració pública i en les empreses 
privades i les entitats en llur relació amb l’Administració pública, en general, i en la 
contractació pública i les subvencions, en particular.

b) Finançament dels partits polítics i de les fundacions que hi estan vinculades.
c) Mecanismes de regeneració democràtica.
d) Pràctiques de bon govern i transparència.
e) Anàlisi de dret comparat.
f) Desenvolupament del Pacte social contra la corrupció.
g) Seguiment de les mesures aprovades pel Parlament en anteriors legislatures 

en matèria de regeneració democràtica i lluita contra la corrupció i, especialment, 
de les conclusions de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política (X legislatura).

La Resolució també estableix que la Comissió té la vigència corresponent a la 
de la legislatura en curs i que pot redactar un informe final que, si escau, ha d’ésser 
aprovat, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament.

Correcció d'errades de publicació
- L'Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (tram 260-00002/11), a la pàgina 71, ha estat modificat en el BOPC 377, a la pàgina 30 i en el BOPC 383, a la pàgina 82.
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2. Constitució de la Comissió
La Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Re-

generació Democràtica es va constituir el 28 de gener de 2016 i va quedar integrada 
pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Lluís M. Corominas i Díaz
Gerard Gómez del Moral i Fuster
Lluís Guinó i Subirós

Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Antonio Espinosa Cerrato
Jesús Galiano Gutierrez (fins al 15 de març de 2016)
María Francisca Valle Fuentes (a partir del 30 de març de 2016)

Grup Parlamentari Socialista
David Pérez Ibáñez
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez (fins al 30 de novembre de 2016)
Sergio Santamaría Santigosa (a partir del 30 de novembre de 2016)
Esperanza García González

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Eulàlia Reguant i Cura
Benet Salellas i Vilar

El Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, al 
qual va correspondre la presidència de la Comissió, va designar president el diputat 
Benet Salellas i Vilar, que va ésser ratificat per la Comissió.

Així mateix, la Comissió va escollir el diputat Lluís Guinó i Subirós com a vi-
cepresident, i el diputat Jesús Galiano Gutierrez com a secretari, que va ésser subs-
tituït per la diputada María Francisca Valle Fuentes a partir del 12 d’abril de 2016.

La Comissió ha estat assistida pels lletrats Xavier Muro i Bas (fins a l’1 de no-
vembre de 2016) i Pere Sol i Ordis (a partir de l’1 de novembre de 2016) i per la ges-
tora parlamentària Laia Grau i Figueras.

També han assistit a sessions de la Comissió els diputats següents: 
M. Assumpció Laïlla i Jou, del G.P. de Junts pel Sí
Carmina Castellví i Vallverdú, del G.P. de Junts pel Sí
Javier Rivas Escamilla, del G. P. de Ciutadans
Rosa M. Ibarra Ollé, del G.P. Socialista
Àngels Martínez Castells, del G.P. de Catalunya Sí que es Pot
Joan Giner Miguélez, del G.P. de Catalunya Sí que es Pot
Joan Garriga Quadres, del G.P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-

tituent
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Membres especialistes
Hi han intervingut els membres de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció: 
Xavier Casanovas Combalia
Carles Marc Cosialls Roca
Leonor Domínguez Guasch
Eva Galí Molas
Raul Garcia Barroso
Feliu Madaula Canadell
Martí Olivella Solé
Manuel Pérez Vidal
Francina Planas Vilella
Hi han intervingut els membres de l’Oficina Antifrau de Catalunya: 
Maite Masià Ayala, exdirectora adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Lourdes Parramon i Bregolat, cap de l’Àrea de Relacions institucionals, Visibi-

litat i Participació

La Comissió s’ha reunit els dies següents: 
28 de gener, 1 de març, 12 d’abril, 3 de maig, 7 de juny, 19 de juliol, 13 i 27 de 

setembre, 11 i 25 d’octubre, 8 i 22 de novembre i 13 de desembre de 2016; 28 de fe-
brer, 14 i 16 de març de 2017.

3. Pla de treball de la Comissió
En la reunió de l’1 de març de 2016, la Comissió va aprovar el pla de treball a 

partir de les propostes presentades pels grups parlamentaris. El pla consta de les 
compareixences que s’han de tenir en la Comissió i se’n defineix la temàtica princi-
pal per a les primeres sessions, que són: 

Primera sessió: enfocament global de la corrupció, frau fiscal i necessitat de re-
generació democràtica

Segona sessió: transparència
Tercera sessió: evasió i frau fiscal
Quarta sessió: investigació de la corrupció.
En aquesta reunió també s’acorda que representants de l’Oficina Antifrau de Ca-

talunya assistiran a les sessions de la Comissió, i es debat la possibilitat que repre-
sentants del Pacte Ciutadà contra la Corrupció puguin assistir de manera permanent 
a la Comissió en els termes de l’acord de creació de la comissió adoptat pel Ple, en 
què s’indica que hi poden assistir tècnics, especialistes i membres d’entitats.

També s’acorda demanar diversa documentació (vegeu l’apartat 6).
En la reunió del 13 de setembre s’actualitza el pla de treball i s’acorda que les 

temàtiques a tractar en les següents sessions seran: 
Primera sessió: òrgans de fiscalització (I)
Segona sessió: òrgans de fiscalització (II)
Tercera sessió: bon govern
Quarta sessió: frau i evasió fiscal (I)
Cinquena sessió: frau i evasió fiscal (II)
Sisena sessió: control social de la corrupció.

4. Compareixences tingudes
En desenvolupament del pla de treball, la Comissió ha tingut les compareixences 

següents: 

12 d’abril de 2016 
– David Fernàndez Ramos, president de la Comissió d’Investigació sobre el Frau 

i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (CIFEF), de la desena le-
gislatura
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– Gemma Calvet Barot, directora de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona

– Joan J. Queralt Jiménez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona

3 de maig de 2016
– Jordi Foz Dalmau, secretari de Transparència, Govern Obert i Contractació 

Pública
– Joan Llinares Gómez, gerent de recursos i responsable de l’Oficina per a la 

Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona

7 de juny de 2016
– Carme Coll Capellán, experta del SEPBLAC
– Teresa Ribas Algueró, directora de l’Agència Tributària de Catalunya
– Joaquim Martí Ribera, coordinador del Programa de prevenció i reducció del 

frau fiscal

19 de juliol de 2016
– Emilio Sánchez Ulled, fiscal delegat a Barcelona de la Fiscalia contra la Cor-

rupció

27 de setembre de 2016
– Rafael Ribó Massó, síndic de greuges de Catalunya 
– Jaume Saura Estapà, adjunt general del Síndic de Greuges de Catalunya
– Elisabet Samarra Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la Informació Pública

11 d’octubre de 2016
– Manuel Conthe Gutiérrez, exdirector de la Comissió Nacional del Mercat de 

Valors
– Jaume Amat Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes

25 d’octubre de 2016
– Ignacio Corredor Sola, secretari general de Más Democracia
– Agustí Cerrillo Martínez, representant de Transparència Internacional
– Alba Gutiérrez, representant d’Acces Info Europe 

8 de novembre de 2016
– Llorenç Maristany Badell, vicepresident de l’Associació Espanyola d’Assessors 

Fiscals
– Xavier Casanovas Combalia, coordinador de la Plataforma per una Fiscalitat 

Justa

22 de novembre de 2016
– Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, advocada de l’Estat i representant de la 

Fundació Hay Derecho
– Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
– Joan Xirau Serra, director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya

13 de desembre de 2016
– Simona Levi, representant de la Plataforma Xnet

5. Documentació
– Informe sobre l’estat legislatiu i reglamentari del desplegament de la transpa-

rència en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.
– Informe sobre l’estat d’aplicació de les 51 «Propostes i reflexions en matèria 

de transparència i regeneració democràtica» que són competència total o parcial del 
Govern de la Generalitat.
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6. Propostes de conclusions presentades pels grups parlamentaris

PROPOSTES DE CONCLUSIONS PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE 

LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 50969)

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat, Eulàlia Re-
guant i Cura, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 65 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de conclusions següent, subsegüent al treball 
efectuat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica.

Proposta de conclusions de la Comissió d’Estudi de les Mesures de 
Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica 

1. Objectius de la CEMCORD
Després de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les pràc-

tiques de Corrupció Política (CIFEF) duta a terme durant la X legislatura al Parla-
ment de Catalunya, es va posar de manifest el caràcter estructural de la corrupció 
al nostre país i a l’Estat Espanyol. És per això, que es va decidir donar continuïtat a 
la tasca realitzada per aquesta comissió durant la XI legislatura amb la constitució, 
segons resolució del 20 de gener del 2016, de la Comissió d’Estudi de les Mesures 
de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (CEMCORD), amb 
l’objectiu d’aprofundir en l’estudi del fenomen de de la corrupció a nostre país, la 
revisió de les recomanacions resultants de a CIFEF per a la seva revisió i control i 
pel seguiment de l implementació dels compromisos adquirits.

2. Conceptualitzant la corrupció
Corrupció, etimològicament, prové del verb corrumpere, que significa perdre, 

descompondre, destruir o pervertir. Es tracta, doncs, d’una conducta immoral, que 
ha travessat qualsevol sistema jurídic, polític, època, lloc i activitat humana, però 
que es produeix sobretot en contextos de concentració de poder, on els límits entre 
l’àmbit públic i el privat es difuminen i on les institucions es demostren inoperants. 
També quan la justícia no s’adapta a la realitat del país i la cultura dominant es basa 
en la conquesta d’una decisió, ignorant els seus efectes socials, humans o ambien-
tals. I, lligat a això, quan predomina l’egoisme i l’individualisme. Valors que con-
dueixen les persones a mesurar l’èxit pel seu nivell de poder o béns materials que 
ostenten.

La corrupció va més enllà de l’àmbit polític. Es produeix en tots els plans de la 
vida pública i privada, l’existència de la qual pot posar en risc els règims democrà-
tics, ja que compromet al conjunt de la col·lectivitat. «És l’incompliment del pacte 
de la justícia», diu John Rawls. En definitiva, es tracta d’un comportament mancat 
d’ètica i honestedat, que aflora especialment en països amb estructures institucio-
nals deficitàries, amb índexs de justícia i d’igualtat baixos, on la cohesió de la co-
munitat és feble i la policia i els jutges acostumen a ser poc eficients. També, allà 
on la cultura del lucre i de l’acumulació preval en detriment de l’equitat, el bé comú 
i l’interès general.

Masses cops se’ns ha intentat explicar que la corrupció era un fet aïllat, una 
poma podrida al cistell, però en els darrers anys el degoteig constant de casos de 
corrupció fan cada dia menys creïble aquesta explicació. La corrupció respon a un 
fet estructural a l’Estat Espanyol. Les notícies constants de processament d’expresi-
dents, exconsellers, ministres i alts càrrecs per delictes de corrupció arreu dels Paï-
sos Catalans i de l’Estat Espanyol, així com les investigacions i les conclusions que 
es van poder extreure de la CIFEF, constaten que la corrupció és un fet estructural 
en la nostra societat i invaliden els arguments d’aquells que parlen d’unes poques 
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pomes podrides. Tal i com declarava l’expresident de la CIFEF, David Fernèndez, 
en la seva compareixença a la CEMCORD: «són arguments que també ajuden poc el 
combat pedagògic i cultural contra la corrupció, i que minimitzen, banalitzen i fins i 
tot justifiquen el que ha estat la corrupció». Per tant, és en aquest marc de la corrup-
ció com a fet estructural, que s’han d’extreure les conclusions pertinents d’aquesta 
comissió d’estudi.

3. Dimensionament i abast del problema de la corrupció
A l’Estat espanyol, la corrupció és filla del disseny institucional pactat entre les 

elits franquistes i les forces democràtiques que, basant-se en la lògica capitalista de 
l’acumulació, han utilitzat el poder per omplir les seves butxaques i la de les seves 
amistats. Aquest esquema va reblar-se amb la mort de Franco, moment en què la 
cultura del lucre i d’accés a la riquesa va començar a impregnar tota l’activitat polí-
tica, social i econòmica, servint-se de les estructures ja creades, d’un règim dictato-
rial estructuralment corrupte. Hi va contribuir el neoliberalisme econòmic impulsat 
per Ronald Reagan i Margaret Thatcher els anys 80, els quals van forjar la idea que 
l’afany pel diner d’uns pocs és perdonable si suposa una palanca de progrés material 
per a molts. Això va traduir-se en un model de desenvolupament basat en l’especula-
ció i la mercantilització de béns tan bàsics com el sòl, l’aigua, l’energia i els serveis 
bàsics. Pilars de l’Estat social que, a través de la seva privatització o la transferència 
de la gestió a mans privades, han servit a les elits polítiques i financeres extractives 
per enriquir-se.

La majoria dels casos de corrupció s’han donat en l’àmbit dels negocis, i molt en 
particular en l’especulació del sòl i el sector de la construcció, perpetrats a cavall 
de la bombolla financera i l’orgia especulativa, el resultat de la qual ha derivat en la 
progressiva degradació de les condicions de vida i treball de la majoria social. Tam-
bé s’han produït en les concessions irregulars de serveis i obra pública, el blanqueig 
de diners i la malversació de fons públics pel benefici propi, de tercers o, en molts 
casos, del grup polític que es volia afavorir.

Als Països Catalans, entre els 295 consellers autonòmics que hi ha hagut (106 a 
Catalunya, 80 al País Valencià i 109 a les Illes Balears), 51 han estat imputats per 
delictes relacionats amb la corrupció o el blanqueig de capitals, 17 han estat jutjats 
i només vuit condemnats, mentre que un centenar llarg han sigut investigats davant 
l’ombra del delicte que ha sobrevolat els seus despatxos. Les Illes Balears és qui 
encapçala el rànquing, amb 24 imputats, seguit pel País Valencià, que des de l’ad-
veniment democràtic, ha acumulat 15 consellers imputats. Catalunya tampoc no es 
queda curta, si bé el nombre d’imputats ha estat de 12, dels quals cinc han passat per 
la banqueta dels tribunals amb una sola condemna.

Entre els representants polítics implicats en casos de corrupció destaquen, a Ca-
talunya, alguns consellers dels governs Pujol, com Macià Alavedra, Josep Maria 
Cullell o Jaume Roma, que van haver de dimitir en destapar-se la seva participació 
en trames de suborn i tràfic d’influències, a més de l’exsecretari de presidència els 
anys 80, Lluís Prenafeta. També el mateix expresident de la Generalitat es troba 
avui implicat en un presumpte delicte de blanqueig i frau fiscal, del qual també hau-
ran de respondre els seus fills.

Pel que fa al País Valencià, el popular Carlos Fabra ha estat engarjolat arran de 
les seves pràctiques cacics al capdavant de la Diputació de Castelló, mentre que l’ex-
president de la Diputació de València, Alfonso Rus, va ser expulsat del PP després 
de desvelar-se unes converses en què participava en un presumpte cas de suborn. 
També l’expresident valencià, José Luis Olivas, va ser detingut per cobrar mig mi-
lió d’euros d’una factura falsa i es troba imputat, entre d’altres, en els casos Bankia, 
Banc de València i l’ampliació de capital del Valencia Club de Fútbol, finançada 
per Bancaja tot i que l’entitat ja estava en fallida. A tot això, ja són un centenar els 
càrrecs d’aquesta formació imputats en la trama de finançament irregular (Cas Gür-
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tel), que van conduir a la dimissió de qui va ser president de la comunitat, Francisco 
Camps, i diferents exconsellers i alcaldes de la formació.

Mentrestant, a les Illes Balears, han passat per la presó l’expresident Jaume Ma-
tas, del PP, l’expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antonia Munar, d’Unió 
Mallorquina, i els qui van ser exconsellers de turisme en l’etapa del Pacte de Pro-
grés, Francesc Buils, i de l’últim govern de Matas, Miquel Nadal. Tots condemnats 
per delictes relacionats amb la malversació de fons i el tràfic d’influències.

El Banc Mundial calcula que la corrupció pot implicar una baixada del 2% del 
PIB a països com l’Estat Espanyol, mentre que altres estudis (com un de la Univer-
sitat de Las Palmas) eleva aquest l’impacte de la corrupció fins al 4% del PIB espa-
nyol. Per altra banda, un informe monogràfic presentat per la Comissió Europea el 
febrer de 2014 determina que la corrupció és una pràctica altament estesa en el sí de 
la UE i que té un cost social i ciutadà estimat de 120.000 milions d’euros cada any.

4. Anàlisi de la corrupció
Tal i com declarava el Fiscal contra la corrupció a Barcelona, Emilio Sánchez 

Ulled, en la seva compareixença a la CEMCORD: «la corrupció estructural, aque-
lla que es dóna en un àmbit molt determinat, en un camp molt determinat, que és 
aquella zona on, per una banda, arriba el poder de l’Estat de contingut econòmic, 
i d’una altra banda, arriba l’interès negocial de les grans corporacions (...) el que 
existeix als nostres sistemes és una temptació estructural permanent.» «Grans cor-
poracions, per una banda, que tenen un determinat interès a obtenir un benefici eco-
nòmic de l’Estat, dins d’un marc principalment legítim, com és lògic. Però, per una 
altra banda, responsables polítics que el que volen és un determinat tipus de suport; 
suport econòmic que pot ser personal, per què no?, que pot ser per la seva formació 
política, o fins i tot suport social, obtenir algun tipus de suport social. És en aquesta 
zona d’intercanvi, en aquesta zona de capitalisme de connivència, on trobem totes 
les perversions actuals del nostre sistema institucional.»

4.1. Principals pràctiques corruptes
4.1.1. Finançament il·legal dels partits polítics
La mare de totes les corrupcions es troba en el finançament dels partits polítics, 

que davant la necessitat de perpetuar la seva estructura de càrrecs i l’encariment de 
les campanyes electorals, han buscat recursos de forma il·lícita o irregular. Com as-
senyala el professor M.P. Koening, de la Universitat d’Estrasburg: «la qüestió essen-
cial és conèixer perquè una societat o empresa finança un partit polític. La resposta 
lògica és que el generós donador busca en el partit –i en els poders públics que són 
ocupats pel partit– avantatges que, d’altra banda, no obtindria. Una actitud al llindar 
del dret penal i que condueix a una ruptura de la igualtat en la posició dels usuaris de 
qualsevol servei públic». Aquest finançament irregular es pot fer per diverses vies: 

Mitjançant empreses interposades: un dels sistemes de finançament dels partits ha 
consistit en la creació d’empreses interposades o l’emissió de factures falses, a través 
de les quals alguns funcionaris o càrrecs institucionals han desviat cabals públics cap 
a les seves formacions. Aquesta ha estat la finalitat de la trama Gürtel, ordida al País 
Valencià i a Madrid amb l’objectiu de finançar les campanyes del PP i dels seus di-
rigents. Els sobres a la cúpula del PP eren obtinguts de les principals constructores, 
que a canvi rebien concessions d’obres públiques que estan a la base de l’endeutament 
dels executius central i autonòmics. En altres paraules: a base d’acontentar els bancs 
i a les grans empreses, els polítics han aconseguit que les seves formacions rebessin 
generosos préstecs per a les campanyes electorals i el seu benefici propi.

Mitjançant el cobrament de comissions: a Catalunya, cal destacar l’escàndol que 
va representar Cas Turisme (2003), en què el traspassat Joan Gogul, a qui Pujol va 
confiar la direcció del Consorci de Turisme, va transferir a Unió Democràtica de Ca-
talunya (UDC) un milió d’euros provinents de les comissions rebudes per part dels 
empresaris a qui adjudicava contractes. UDC ja havia quedat en entredit després que 
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l’empresari andorrà Fidel Pallerols (Cas Pallerols, 1994) va desviar-hi subvencions 
de la UE des del Departament de Treball, que anaven a parar al secretari general de 
la formació, Vicenç Gavaldà. Així mateix, Convergència i Unió (CiU) s’hauria fi-
nançat amb diners provinents de la constructora Ferrovial, que a canvi de rebre con-
cessions per obra pública, va transferir-li 6,6 milions (un 4% de comissió) a través 
de la Fundació Palau de la Música, presidida per Fèlix Millet.

4.1.2. Tràfic d’influències
El tràfic d’influències ha operat com una de les pràctiques més freqüents. Dese-

nes de càrrecs públics han estat imputats o condemnats per aconseguir tractes prefe-
rencials cap a empreses o terceres persones a canvi de contraprestacions de tot tipus. 
Aquest va ser el cas de Josep Maria Cullell, exconseller d’Obres Públiques del govern 
Pujol, que l’any 1994 va pressionar l’alcalde de Sant Pere de Torelló per aconseguir 
que l’Ajuntament requalifiqués i comprès una finca propietat del seu cunyat. També 
el seu relleu a la conselleria, Jaume Roma, va pagar a preu de saldo un xalet a un con-
tractista a qui havia beneficiat quan dirigia el Servei Català de la Salut. Un altre tràfic 
d’influències ha ocorregut en el Cas ITV (2012), que investiga el presumpte pagament 
de comissions a Oriol Pujol, fill de l’expresident de la Generalitat, per part de diversos 
empresaris perquè influís en la normativa d’adjudicació de les estacions d’inspecció 
de vehicles a fi que en rebessin la concessió. Un dels polítics que més s’han lucrat és 
Jaume Matas. Aprofitant la seva posició, l’expresident balear i altres càrrecs del seu 
Executiu van concedir a l’empresa Over Marketing desenes d’adjudicacions entre els 
anys 2003 i 2007, per les quals van cobrar importants sumes de diners.

4.1.3. Malversació de cabals públics
En el diagnòstic de les pràctiques irregulars cal afegir els casos de malversació 

de cabals públics per part de funcionaris i càrrecs de l’administració. Un d’ells va 
ser la diputada socialista Montserrat Capdevila, acusada d’un presumpte delicte de 
malversació en haver utilitzat una targeta de Renfe pagada pel Parlament per a ús 
personal. O la condemna que l’Audiència de Barcelona va imposar als expresidents 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Antonio Herce i Enric Roig, 
per augmentar injustificadament les retribucions que percebien durant els anys 90. 
A les Illes Balears, el Govern de Jaume Matas també va ser condemnar al compu-
tar com a despesa els pagaments a un prostíbul de Moscou, on s’havia desplaçat per 
promocionar les Illes, o els 90,6 milions d’euros, gairebé el doble del pressupos-
tat, que va pagar per unes infraestructures l’any 2007. Així mateix cal citar el Cas 
Emarsa (2010) al País Valencià, relatiu a l’Entitat Metropolitana d’Aigües Residuals 
S.A. (EMARSA), el president del qual, Enrique Crespo, va signar contractes que 
incomplien la normativa sobre contractació pública, deixant un forat de 17 milions 
d’euros que va provocar la fallida d’aquest organisme.

4.1.4. Apropiació de cabals públics
Altres polítics, mentrestant, han incorregut directament en l’apropiació de cabals 

públics per satisfer la seva cobdícia personal. És el cas de Rafael Blasco, exconseller 
de Solidaritat i Ciutadania a la Generalitat Valenciana pel Partit Popular, que com-
pleix sis anys i mig de presó en haver desviat fons destinats a projectes de coope-
ració a Nicaragua per adquirir immobles a València. Sense oblidar l’expresident de 
la Federació d’Entitats Andaluses de Catalunya (FECAC), Francisco García Prieto, 
acusat d’una presumpte apropiació d’1,7 milions d’euros obtinguts per mitjà de fac-
tures falses corresponents a les edicions de la Fira d’Abril entre els anys 2008 i 2013.

4.2. Principals àmbits d’actuació de les pràctiques corruptes
Per a fer possible bona part dels casos de corrupció es necessiten com a mínim 

dos actors, per una banda una societat mercantil sense escrúpols a l’hora de generar 
beneficis a qualsevol preu, i per l’altra, una persona, grup de persones o organització 
política amb responsabilitats dins de l’administració pública disposats a beneficiar 
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una empresa concreta en contra del bé comú. Les principals pràctiques corruptes les 
trobem en dos àmbits molt concrets, que és en els que es mou més capital al votant de 
l’administració pública: la concertació público-privada i les operacions urbanístiques.

4.2.1. La concertació i contractació público-privada
El volum total de les transaccions anuals entre les administracions públiques i 

empreses privades és correspon aproximadament amb un 20% del PIB de l’Estat 
Espanyol, més de 200.000M d’€. No es d’estranyar doncs, que bona part de la cor-
rupció se centri en aquest àmbit, que ha crescut de manera import durat els darrers 
anys degut a les polítiques neoliberals que han suposat la privatització d’empreses i 
de serveis públics.

El síndic de la Sindicatura de Comptes, Josep Pons, advertia en la seva compa-
reixença a la CIFEF que les operacions de concertació público-privada per a finan-
çar obres públiques són d’una elevada complexitat; presenten una important sub-
jectivitat en l’anàlisi de la transferència de riscos; són, en alguns casos, de difícil 
control; suposen decisions de que tenen efectes a 25 anys o més quan, de fet, un 
govern s’escull per quatre anys; comprometen un volum de despesa de difícil modi-
ficació en el futur; impliquen un trasllat intergeneracional de costos; poden afectar 
el principi de transparència pressupostària; hipotequen els pressupostos futurs; de-
cideixen per un període de molts anys un determinat model de gestió de les infra-
estructures; i no es pot oblidar que les normes relatives al control del dèficit públic 
s’han adoptat tenint en compte l’interès general i, per tant, no es tracta d’intentar 
evitar-les emprant fórmules cada vegada més sofisticades però amb elevats costos 
pel país. Cal tenir en compte que la col·laboració publico-privada en el finançament 
d’infraestructures s’usa (sobretot) perquè evitar-ne la comptabilització en l’exercici 
de l’execució a efectes de dèficit i endeutament.

Les pràctiques corruptes en l’àmbit de la contractació pública se centren sobretot 
en el pagament de comissions a càrrecs polítics, o a altres treballadors de l’adminis-
tració amb competències en matèria de contractació, a canvi d’avantatges i privilegis 
en la contractació pública o en augmentar els imports de contractació per serveis i 
obres sobrevalorant els serveis contractats, creant així una desviació de fons públics 
cap a empreses privades.

4.2.2. L’especulació immobiliària
El tsunami especulatiu i urbanístic ha estat un gran generador de pràctiques cor-

ruptes. Aquesta pràctica habitual ha consistit en la requalificació de terrenys per be-
neficiar a constructores que, en contrapartida, han lucrat els polítics que han adoptat 
la decisió. En l’àmbit municipal, aquesta pràctica s’ha incrementat especialment en 
el període de l’onada especulativa-immobiliària.

L’estudi Aproximació a una geografia de la corrupció urbanística a Espanya 
(Luis M. Jerez, Victor O. Martin i Ramon Perez, Departament de Geografia de la 
Universitat de la Laguna, 2011) quantifica 646 casos de corrupció vinculades a la 
bombolla immobiliària i l’onada especulativa. El 25% es concentra als Països Ca-
talans, amb 161 casos. Els noranta-quatre casos municipals valencians –que afec-
taven el 17,45% dels municipis– entre 2000 i 2010 doblaven la mitjana espanyola, 
Catalunya n’acumulava quaranta-tres –afectant el 4,5% dels municipis– i les Illes 
Balears, vint-i-quatre –impactant en el 35,8% dels municipis. El record l’acumula-
va, Múrcia, amb el 57% dels municipis afectats per casos de corrupció urbanística. 
Respecte als 646 analitzats, el 44% afectava al PP i el 31% al PSOE (el 75%, doncs, 
al règim bipartidista), mentre el 25% restant s’ho repartien partits de rang autonò-
mic o regional o local.

De les tones de ciment –fins a seixanta milions anuals a l’Estat espanyol, el cin-
què consumidor mundial i el primer europeu el 2006– que van ser abocades sobre 
el territori no només en van sorgir 646 casos investigats de corrupció urbanística. 
El tsunami immobiliari, també es va endur per endavant –també va corrompre– el 
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dret fonamental a un habitatge digne (amb milers de famílies desnonades i milers 
d’execucions hipotecaries –150.000 als Països Catalans), sinó també l’ecosistema 
ecològic del litoral mediterrani, el sistema català i valencià de caixes d’estalvi, la 
democràcia local i la independència de la premsa. D’aquell embogiment en queden 
algunes dades fefaents. Segons Naredo (Naredo, José Manuel; Montiel, Antonio. El 
modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano, Icaria, 2008) 
les plusvàlues mitjanes, en ple meridià de la bombolla el 2003, es xifraven en l’as-
tronòmica xifra de 1,6 milions d’euros per hectàrea. Però podien ser molt més ele-
vades. L’empresari Enrique Bañuelos va arribar a obtenir plusvàlues d’un 5600% en 
l’operació Xilxes Golf, segons consta en les dades de l’operació –preu de venda i 
plusvàlua abans ‘impostos– que consten en el fullet informatiu d’Astroc, aprovat per 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors el 12 de maig de 2006.

5. Causes que faciliten la corrupció
5.1. La impunitat del capitalisme dels amiguets: una forma d’espoli i saqueig
L’«acumulació originària», principi genuí del capitalisme, ha guiat el funciona-

ment des de la Transició fins als nostres dies, de manera que només ha estat possible 
conquerir el poder des de la cobdícia, l’explotació i l’endogàmia de classe. Pujols, 
Fabres i Cañelles formen la tríada de padrinos d’aquests oasi de poderosos de la 
qual n’han sortit deixebles ben avantatjats, com Puig, Camps, Matas i altres gover-
nants. Personatges que han convertit les institucions en espais opacs des dels quals 
lucrar-se a canvi de satisfer la cobdícia dels seus amics. Una corrua d’empresaris 
educats en el soroll de la borsa, ESADE i l’escola de Chicago, que en connivència 
amb les elits polítiques, han apuntalat un sistema que avantposa els privilegis d’una 
minoria sobre de les necessitats de la majoria social. Allò que tothom intuïa i es 
comentava en privat, mai no s’havia dit en públic fins ara. A partir de la confessió 
de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, molts silencis responsa-
bles han quedat despullats, posant llums i taquígrafs a l’omertà que ha existit durant 
aquests 40 anys d’impunitat continuada. En la manera d’exercir els afers, doncs, ha 
manat una visió autoritària, jeràrquica i clientelar, no pas una forma republicana 
d’entendre la governança. El poder s’ha exercit per servir-se’n, no per servir a la ciu-
tadania. El poder ser servia de si mateix.

5.2. Les portes giratòries
El «capitalisme d’amiguets», com així ho ha definit el periodista Ernesto Ekai-

zer, s’ha traduït en el pas continuat de responsables públics a l’empresa privada i 
viceversa: el conegut fenomen de les «portes giratòries». Ho demostra la presèn-
cia d’exalts càrrecs als consells d’administració de les empreses de l’Índex Bursàtil 
de Referència (Ibex 35). Actualment, prop de 40 consellers de l’Ibex ja han tingut 
responsabilitats a l’administració pública des de l’inici de la transició. Així ha pas-
sat amb una part dels dirigents del PSOE: Felipe González (Gas Natural Fenosa), 
José Bono (bufet Cremades & Calvo Sotelo), Josep Borrell (Abengoa), Narcís Ser-
ra (Caixa Catalunya) o Elena Salgado (Chilectra, filial d’Endesa); i el mateix pel 
que fa al Partit Popular: José María Aznar (Endesa), Rodrigo Rato i Ángel Acebes 
(Bankia), José María Michavila (JP Morgan), Josep Piqué (Vueling i EADS) o Edu-
ardo Zaplana (Telefónica Europa). L’abril de 2011, 48 dels 487 llocs dels consells 
d’administració de l’Ibex35 (el 9,8% del total) estaven ocupats per persones que ha-
vien desenvolupat càrrecs públics.

Respecte a Catalunya, cal destacar el pas de l’exsecretari general d’ERC i excon-
seller del govern de la Generalitat, Joan Hortalà, a la Borsa de Barcelona; el nome-
nament de l’exsecretari de Comunicació i Estratègia de CDC, David Madí, com a 
assessor d’Endesa i directiu de Deloitte; l’entrada de l’exdirigent de CDC i exporta-
veu de CiU al Congrés de Diputats espanyol, Miquel Roca, al consell d’administra-
ció d’ACS i Endesa; el de l’exconseller d’Agricultura entre 1999 i 2003, Josep Grau 
(CiU) a la presidència del consorci de constructores Aigües del Segarra Garrigues 
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SA; o el cas de l’exalcalde socialista de Barcelona, Jordi Hereu, que va passar a ser 
delegat de la companyia Agbar a Colòmbia. Així mateix, l’anterior conseller de Sa-
lut, Boi Ruiz (CiU), provenia de la Unió Catalana d’Hospitals, la patronal del sector 
sanitari concertat.

5.3. Càrrecs electes que guanyen eleccions: tolerància i poc càstig social
Una dotzena de candidats van guanyar les darrers eleccions municipals tot i es-

tar imputats. A Catalunya, són l’actual president de la Diputació de Tarragona Jo-
sep Poblet (CiU), que ha revalidat la seva majoria absoluta a Vila-seca, l’alcalde de 
Pallaresos (Tarragonès), Jaume Domínguez, que va guanyar amb la marca blanca 
del PSC, el de Salt, Jaume Torramadé (CiU), acusat d’un presumpte assetjament se-
xual a la seva secretària, el de Cercs (Berguedà), Jesús Calderer, imputat per un de-
licte de prevaricació, Joan Casas, alcalde de Sant Feliu de Pallerols (CiU), imputat 
per suposats delictes de frau, prevaricació i tràfic d’influències, o l’alcalde de Santa 
Margarida de Montbui (Anoia), Teo Romero, encausat per malversació de cabals pú-
blics. Mentrestant, al País Valencià, es troben imputats els batlles de la Vall d’Uixó 
(la Plana Baixa), Òscar Clavell, per malversació de fons, el de Sogorb (Alt Palància), 
Rafael Calvo, per desobediència continuada de la normativa que regula les festes 
de bous, l’alcaldessa de Benicàssim (la Plana Alta) Susana Marqués, o l’alcalde de 
Callosa de Segura (Baix Segura), a qui s’acusa d’un presumpte delicte de prevarica-
ció. Pel que fa a les Illes, l’alcaldessa de Vilafranca de Bonany, Montserrat Rosselló, 
es troba imputada per despeses en contractacions de càrrecs municipals, el batlle 
d’Alaró, Joan Simonet, per assetjament laboral a una treballadora del consistori, i el 
de Pollença, Bartomeu Cifre, imputat en un cas relacionat amb la tramitació de les 
obres d’una urbanització.

5.4. La cultura de la impunitat, la tirania de l’omertà i la justícia de classe
La Transició va heretar una cultura hegemònica sustentada en la por, la impuni-

tat i autoritarisme. Això ha fet que la picaresca i les corrupteles hagin acabat instal-
lant-se en l’imaginari col·lectiu, fins a ser concebudes com a pautes d’accés al po-
der polític («Tú pides la comisión... y luego nos la repartimos bajo mano», Eduardo 
Zaplana; «Yo he venido a la política para forrarme», Vicente Sanz, exsecretari gene-
ral de la Ràdio Televisió Valenciana). Per assegurar-se aquests privilegis, l’opacitat 
(l’omertà) ha sigut el modus operandi davant les denúncies de possibles irregularitat 
en l’exercici de l’activitat pública.

Quan les evidències han saltat a l’opinió pública, les culpes sovint s’han adreçat 
als tresorers dels partits en lloc de fer-ho als seus màxims responsables. Ho hem vist 
en la causa oberta pel finançament irregular del Partit Popular, quan Mariano Rajoy 
ha acusat Luís Bárcenas del suposat pagaments de diners amb negre als líders de la 
formació. També quan Artur Mas ha negat qualsevol implicació de Convergència 
Democràtica en els casos de corrupció, tot i les proves sobre el desviament de fons 
al partit a través del Palau de la Música. Lluny de cap reconeixement, la responsa-
bilitat ha recaigut sobre Daniel Osàcar i a la resta de tresorers que gestionaven les 
finances de la formació nacionalista. O el mateix respecte Unió Democràtica de Ca-
talunya, pel qual han pagat càrrecs subalterns a la cúpula que dirigia Josep Antoni 
Duran i Lleida.

Un altre conseqüència de la impunitat és l’aforament dels càrrecs públics, previst 
a la Llei Orgànica del Poder Judicial, que protegeix els responsables de la justícia 
i els alts càrrecs de l’Estat, com als respectius Estatuts d’Autonomia, que blinden 
els membres dels governs i els parlamentaris. Gràcies a aquesta figura, unes 10.000 
persones a l’Estat espanyol estan exemptes de ser jutjades pels tribunals de primera 
instància i només poden ser-ho per part dels tribunals superiors.

Un dels instruments amb què les elits s’han protegit són els indults decretats en 
aquesta etapa política. Un dels beneficiats va ser l’expresident conservador de Can-
tàbria, Juan Hormaechea, condemnat el 1994 a sis anys de presó per un delicte de 
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malversació de cabals públics i a qui el govern de Felipe González va concedir-li 
l’indult total. El mateix va passar amb Carlos Navarro, Luis Olivero i Alberto Flo-
res, condemnats a l’octubre de 1997 a penes de presó en el marc del Cas Filesa 
(1991), vinculat al finançament irregular del PSOE. Tots tres van rebre l’indult par-
cial del govern de José María Aznar el desembre del 2000, cosa que va permetre’ls 
recuperar la llibertat. En aquest sentit, l’indult ha esdevingut una de les figures a tra-
vés de les quals l’Estat s’ha saltat el principi constitucional d’igualtat i no arbitrari-
etat. Igualment van beneficiar-se’n l’exsecretari general del Departament de Treball 
i militant d’Unió, Josep Maria Servitje, i l’exmembre d’aquesta formació política, 
Víctor Manuel Lozano, principals imputats en el Cas Treball (2008), als quals l’Exe-
cutiu de Mariano Rajoy va indultar el 2012 malgrat l’opinió contrària dels tribunals. 
Cal afegir que entre 2000 i 2012 es van indultar 226 condemnats per delictes contra 
l’Administració Pública. Només l’any 2000 l’executiu de José Maria Aznar va indul-
tar 85 condemnats: 9 per prevaricació, 47 per malversació i 11 per suborn.

També cal afegir les amnisties fiscals aprovades pels respectius governs, que han 
permès als grans evasors regularitzar la seva situació. Les dues primeres van tenir 
lloc durant els executius socialistes de Felipe González, els anys 1984 i 1991. La 
tercera es van produir el 2010, amb Rodríguez Zapatero en el poder, quan Hisenda 
va conèixer l’existència de comptes opacs en l’HSBC a Suïssa. El Govern va avisar 
els defraudadors a que regularitzen els comptes, entre els quals la família Botín, un 
fet que els inspectors van denunciar per tracte a favor. I l’última amnistia va tenir 
lloc el 2012, decretada pel govern del PP sota la supervisió del ministre Cristóbal 
Montoro, de resultes de la qual 31.484 contribuents van regularitzar els diners ocults 
que tenien sense declarar. En aquesta darrera amnistia, de la qual van aflorar 40.000 
milions d’euros provinents de paradisos fiscals, s’hi van acollir desenes de polítics, 
jutges, fiscals i ambaixadors, com ara els fills de l’expresident Jordi Pujol (Josep i 
Oleguer), l’extesorer del PP Luis Bárcenas, l’empresari Fernando Martín i cinc im-
putats en la trama Gürtel (entre ells, un exconseller i un exdiputat del PP madrileny).

5.5. L’evident degradació democràtica
D’aquesta relació crematística entre poder polític i negoci empresarial, queda 

l’evidència que les icones econòmiques més rellevants d’una etapa d’expansió i crei-
xement han passat per la presó: Millet, De la Rosa, Nuñez y Navarro. Una realitat 
que també es va viure –a mitjans de la dècada dels 90– a l’Estat espanyol: Mario 
Conde, Prado y Colon de Carvajal.

La corrupció i el frau apareixen, com una de les tres preocupacions principals 
de la població, només per davant de l’atur, tal i com rebel·la l’informe del Centre 
d’Investigacions Sociològiques (CIS) de desembre del 2016. En canvi, en les dades 
referides al 2009, només l’1% de la població considerava la corrupció com un pro-
blema. «La corrupció posa en perill els valors mateixos del sistema: la democràcia 
és ferida en el cor; la corrupció substitueix l’interès públic pel privat, mina els fo-
naments de l’Estat de dret, nega els principis d’igualtat i de transparència afavorint 
l’accés privilegiat i secret de certs agents als recursos públics» (Donatella Della Por-
ta i Yves Mény, 1995).

Pel que fa a Catalunya, dos estudis dimensionen la gravetat d’aquest fenomen. 
D’una banda, el baròmetre publicat per l’Oficina Antifrau el 2014, segons el qual un 
90% la població catalana considera la corrupció un dels grans problemes del país i, 
de l’altra, l’informe publicat pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), del qual es des-
prèn que la corrupció ha provocat una gran desconfiança vers l’actual funcionament 
de les institucions i dels poders de l’Estat. Quan la ciutadania percep que vivim en 
un entorn corrupte, on el sistema judicial no és independent, ni imparcial ni ràpid, 
tendeix a desconfiar de les institucions i, de retruc, augmenta el seu absentisme i 
desinterès en els processos de participació política i electoral.
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5.6 Les dificultats per lluitar contra la corrupció
Un dels impediments per frenar la corrupció és la manca de voluntat política per 

implementar mecanismes de transparència, un principi recollit a l’article 105.b de la 
Constitució que més tard es va regular en la Llei de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú (1992). Tot i aquesta norma, 
la fiscalització de la despesa pública és encara molt deficient, cosa que obre la porta 
a operacions opaques o al fet que empresa tingui el monopoli per a un determinat 
servei o sigui beneficiada pel govern amb la majoria d’adjudicacions. És el cas, per 
exemple, de les constructores Ferrovial, Copisa, Comsa-Emte, Applus o Agbar i de 
les auditores externes Deloitte o Pricewaterhouse Coopers (PwC), a qui els governs 
de Jordi Pujol i Artur Mas van concedit la majoria de contractes i a les quals, al-
gunes d’elles, es relaciona en el presumpte finançament irregular de Convergència 
i Unió (CiU).

En són mostra d’aquesta manca de voluntat política en la lluita contra la corrupció: 
La dependència de la justícia del sistema executiu i legislatiu: aquesta dependèn-

cia ha derivat en instruccions anòmales o obertament deficients, que després han 
quedat en entredit per altres estaments de la magistratura. Destaca el Cas Casinos 
(1986), del qual els responsables de l’empresa concessionària van ser exonerats del 
delicte d’apropiació indeguda i la distracció de diners contravenint l’opinió del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per qui la sentència hauria estat 
condemnatòria si el procés s’hagués realitzat degudament.

L’impacte social i econòmic que provoca la corrupció contrasta amb la inversió 
pública destinada a combatre-la. L’Estat és, dins de la Unió Europea, un dels paï-
sos que menys inverteix en justícia (32,4 euros per habitant enfront de 60,6 euros de 
mitjana). Com tampoc hi ajuda la manca de recursos humans i tècnics per tal que la 
fiscalització arribi a tots els ressorts de l’administració pública. N’és una prova l’es-
càs nombre de jutges en relació a la quantitat de població (a l’Estat espanyol, 11,2 
per cada 100.000 habitants, 10 menys que la mitjana de la Unió Europa). Els nostres 
jutjats, doncs, no estan preparats per afrontar els grans casos de corrupció.

La manca de mitjans provoca que es demorin algunes instruccions, amb la con-
següent prescripció de delictes relacionats amb la corrupció. I és que els terminis 
de prescripció són curts davant del tràfic d’influències i blanqueig de capitals, que 
deixen de ser punibles després de cinc anys, mentre que la prevaricació prescriu als 
deu anys. Un exemple és el cas Fabra, que, després de vuit anys d’instrucció i set jut-
ges diferents, no compta amb data per a la vista que asseurà en el banc dels acusats 
a l’expresident de la Diputació de Castelló. També destaca el cas Hisenda, en què 
12 anys després d’iniciar-se la instructor, els encausats (el constructor i expresident 
del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez, i la cúpula d’Inspecció d’Hisenda) van rebre 
condemnes d’entre sis i 13 anys de presó però només han hagut d’anar a dormir a la 
presó unes setmanes. Fins i tot el cas Millet ja ha vist passar quatre jutges els darrers 
anys i encara està pendent de judici. De la mateixa manera que el cas Pallerols, rela-
tiu al finançament irregular d’UDC, va voltar 16 anys pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, per l’Audiència de Barcelona i el Tribunal Suprem, la qual cosa 
va permetre que als encausats se’ls reduís la condemna. També el Cas Subirà (1992) 
va ser arxivat malgrat acreditar-se que diversos exconsellers de CiU havien simulta-
niejat càrrecs públics amb responsabilitats a l’empresa privada, així com el Cas Ses 
Variades (2010), on Stella Matutes, exconsellera balear de Vies i Obres entre 2003 i 
2007, va ser exonerada de mantenir negociacions il·lícites en haver prescrit el delicte. 
També va ser absolt l’expresident balear Gabriel Cañellas, en haver prescrit el delicte 
del qual se l’acusava en el cas Sòller (1995).

Finalment, cal destacar la contaminació dels òrgans de la justícia per part del sis-
tema executiu i legislatiu, fet que ha derivat en instruccions anòmales o obertament 
deficients. Destaca, entre molts d’altres, el Cas Casinos (1986), del qual els respon-
sables de l’empresa concessionària van ser exonerats del delicte d’apropiació inde-
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guda i la distracció de diners contravenint l’opinió del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC), per qui la sentència hauria estat condemnatòria si el procés 
s’hagués realitzat degudament. Una altra prova d’aquesta dependència és el Tribunal 
de Comptes, encarregat de vigilar els partits, que d’una plantilla de 700 persones, 
la meitat estan designades pels propis partits, mentre que un centenar són familiars 
dels càrrecs que hi treballen, cosa que limita la seva independència i perjudica una 
labor que hauria de basar-se en la meritocràcia i la qualitat professional.

6. Resum de les principals recomanacions i propostes de millora
A partir de l’anàlisi anterior sobre la conceptualització, el dimensionament, la 

manera d’operar i les causes que faciliten la corrupció en el nostre entorn, i després 
d’analitzar totes les compareixences que hi ha hagut en el marc de la CEMCORD, 
creiem convenient fer tot un seguit de recomanacions i propostes per a minimitzar 
i dificultar les actuacions corruptes al nostre país. De les propostes que es fan en el 
punt 7 n’hi ha que ja les va fer el grup parlamentari de la CUP-AE en el marc de 
la CIFEF i que no van ser recollides en el dictamen final, d’altres que provenen de 
les recomanacions fetes per l’Oficina Antifrau de Catalunya en el seu Informe de 
seguiment dels treballs de la CEMCORD i finalment, un darrer bloc de propostes 
de la CUP-CC fetes a partir de la tasca realitzada en la CEMCORD. El centenar de 
propostes de la CUP-CC es poden resumir en: 

Propostes per a millorar la transparència de les administracions públiques i al-
tres ens públics, dels processos de contractació pública i de les actuacions i informes 
dels ens de control.

Despolitització de certes institucions, eliminació de càrrecs de confiança pagats 
amb diners públics i funcionarització de la direcció de les administracions.

Major control i transparència en el nomenament d’empleats públics.
Augment dels mitjans dels òrgans e control i creació del mecanisme català de 

prevenció i lluita contra la corrupció i el frau.
Control dels instruments urbanístics mitjançant la participació ciutadana i mo-

dels parametritzats que certifiquin la seva idoneïtat i sostenibilitat.
Major control a la contractació administrativa: creació d’un òrgan que centralitzi 

la contractació, realitzar un seguiment adequat dels contractes, limitar la modifica-
ció de contractes, augmentar la limitació sobre les subcontractacions i facilitar el 
control popular en matèria de contractació.

Eliminar privilegis als polítics acusats de corrupció: limitar aforaments, indults 
en casos de corrupció i no permetre que processats o investigats per corrupció pu-
guin presentar-se a llistes electorals.

Fer una legislació clara i augmentar el control sobre les limitacions provocades 
per conflictes d’interessos i eliminació de les portes giratòries.

Pel que fa al finançament de partits polítics: fiscalitzar de la mateixa manera a 
les fundacions dels partits que als propis partits, limitar les despeses de les campa-
nyes electorals, impossibilitat de concessió de crèdits bancaris a fundacions i partits 
i major restricció de les donacions a partits i fundacions.

Propostes en l’àmbit de la justícia: reducció de les quantitats mínimes per tenir la 
consideració de delicte, eliminar els terminis de prescripció, facilitar les acusacions 
particulars i les denúncies anònimes, major protecció jurídica per als denunciants, 
introducció del delicte d’enriquiment il·lícit i inhabilitació en totes les condemnes 
per corrupció.

Propostes sobre el frau fiscal: redacció d’un informe oficial que quantifiqui el 
frau, discriminació sobre empreses amb seu o filials amb seu en paradisos fiscals, 
augment de recursos per investigar el frau fiscal en grans multinacionals, enduri-
ment del codi penal per delictes de frau fiscal i creació d’un cens patrimonial.   
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7. Conclusions: 
7.1. Sobre transparència i integritat
1. Incorporar per part dels poders públics de Catalunya com a prioritat en les se-

ves campanyes institucionals el coneixement, promoció, sensibilització, formació i 
difusió entre la ciutadania del dret d’accés a la informació pública i els seus meca-
nismes de garantia.

2. Desplegar reglamentàriament de la Llei 19/2014 que concreti alguns dels seus 
termes en la definició d’obligacions i exigències per tal de permetre, en darrera ins-
tància, que una ciutadania ben informada pugui participar en els assumptes públics 
i exercir un saludable control mitjançant l’exigència de retiment de comptes.

3. Reforçar la transparència en àmbits sectorials clau de l’ordenament, com la 
contractació pública, mitjançant la introducció de clàusules de transparència en els 
contractes i bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics.

4. Establir majors i més concrets criteris i pautes interpretatives d’alguns extrems 
dels previstos al règim legal en matèria de transparència, tant per part de la GAIP, 
com dels operadors jurídics, dels mateixos subjectes directament obligats a aplicar 
la norma, i d’altres ens o autoritats de supervisió i control que tenen per finalitat la 
salvaguarda i/o regulació de béns jurídics que es relacionen amb la transparència.

5. Assegurar la culminació del procés d’adopció de mesures d’adaptació necessà-
ries pel que fa a l’organització dels subjectes obligats, per tal de poder donar efectiu i 
complet compliment a les obligacions de transparència i procurar el ple coneixement 
de la informació pública a la ciutadania, dins del marc legal vigent. En especial, 
convé continuar amb les garanties de suport als ens i corporacions de l’àmbit local 
que acreditin dificultats de recursos.

6. Desplegar normativament el funcionament i organització de la GAIP, de tal 
forma que, entre d’altres, el seu reglament reforci les funcions de supervisió del 
compliment de la legislació vigent en matèria de transparència i accés a la informa-
ció pública i, molt en particular, les relatives al compliment pels subjectes obligats 
dels deures i continguts exigibles en matèria de publicitat activa. Cal dotar-la, així 
mateix, de recursos suficients per dur a terme les seves funcions.

7. No admetre la inclusió de processats o investigats per corrupció a les llistes 
electorals, o en tot cas establir l’obligació de fer pública aquesta circumstància en 
publicar les llistes.

8. Habilitar un espai fix anual dins de la Comissió d’Afers Institucionals del Par-
lament de Catalunya on hagin de comparèixer els gerents i tresorers dels partits po-
lítics a retre comptes dels diners públics, dels préstecs, de les donacions de com han 
gastat les subvencions, etc.

9. Més enllà del que estableix la llei pel que fa als alts càrrecs, prohibir que els 
membres de governs puguin participar en empreses privades en el grau que sigui i 
amb independència del tipus d’òrgan de la corporació.

10. Establir «llistes negres» d’empreses acusades de corrupció, fer-ne publicitat 
al portal de la transparència i, òbviament, prohibir que participin en processos de 
contractació pública.

11. Obligar les empreses concessionàries de les administracions públiques a pu-
blicar a la web corporativa tots els contractes celebrats els últims 8 anys amb qual-
sevol administració, la quantia, així com mencionar tant les empreses subsidiàries 
vinculades com les unitats temporals d’empreses (UTE) i joint ventures.

12. Obligar que tots els organismes públics publiquin a les webs respectives pà-
gines web les declaracions de renda dels seus directius dels últims 8 anys.

13. Establir que la imputació judicial de qualsevol càrrec electe implica el cessa-
ment immediat i automàtic.

14. Crear un únic registre de grups d’interès entre Generalitat, Parlament i ens 
locals, i que l’accés a les seves dades es pugui fer des de qualsevol ens públic. Cal 
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que tots els portals de transparència tinguin accessible el registre i que a més s’hi 
pugui accedir de la mateixa manera.

15. Avançar ràpidament en la digitalització de les bases de dades de l’Adminis-
tració i facilitar i fer més intel·ligible l’accés a la informació.

16. Augmentar la transparència dels registres mercantils per tal que sigui de fàcil 
accés i de caràcter públic i gratuït.

17. Promoure les modificacions legals pertinents per tal que l’organisme investi-
gador i sancionador dels incompliments de la llei de transparència sigui independent 
i extern de l’administració investigada i sancionada.

7.2. Sobre institucions de control 
18. Aprovar una llei de protecció jurídica a tots aquells ciutadans denunciants de 

possibles casos de corrupció.
19. Canviar la legislació per limitar els privilegis jurídics i judicials dels aforats, 

per als quals pot arribar a haver-hi un cert espai d’impunitat, i hi ha normalment 
grans traves per a les actuacions dels jutges en aquests supòsits.

20. Adoptar les mesures necessàries perquè en el termini més breu possible acon-
seguir una direcció de l’administració pública tècnica i no controlada políticament.

21. Despolititzar les institucions, des de fiscalia, passant pels òrgans d’avaluació 
dels comptes dels partits polítics, fins els membres dels òrgans de control per garan-
tir que operin controlin i fiscalitzin les formacions polítiques i els polítics i impedir 
que eludeixin l’obligació de rendir comptes a la societat i operin des de l’opacitat. 
La despolitització es durà a terme a través d’un sistema d’elecció professional i no 
partidista dels membres dels diferents òrgans encarregats de desenvolupar tasques 
d’avaluació.

22. Despolititzar la fiscalia i garantir que els diversos agents que lluiten contra la 
corrupció no se’ls pugui cessar de forma injustificada i aleatòria.

23. Revocar els contractes i nomenaments dels càrrecs de confiança de l’admi-
nistració sufragats amb diners públics.

24. Dotar l’administració tributària de Catalunya de, com a mínim, 300 inspec-
tors i entre 1.000 i 1.200 empleats del cos de gestió tributària.

25. Reforçar amb més personal i mitjans les unitats del Cos de Mossos d’Es-
quadra a les quals correspon la investigació dels delictes vinculats a la corrupció, i 
facilitar la incorporació d’experts en matèria econòmica, financera i comptable a la 
Unitat Operativa Adjunta. Aquest reforç ha d’incorporar els efectius suficients per a 
dur a terme la seva tasca.

26. Reclamar que es reforci amb més personal i mitjans la Fiscalia Anticorrup-
ció, fins a arribar a un mínim del 10% dels efectius personals totals de la fiscalia a 
Catalunya.

27. Comparèixer com a acusació particular en tots els procediments judicials 
vinculats a delictes de corrupció i frau fiscal en què el patrimoni i els recursos pú-
blics de la Generalitat apareguin indiciàriament com a perjudicats –com ja va sol-
licitar el Parlament, al maig del 2015, amb relació al cas Palma Arena, atès que la 
Generalitat en va ésser perjudicada com a coreceptora dels impostos estafats, i que 
va reiterar el juny passat en aprovar una moció titulada «República catalana, corrup-
ció zero», incloent en aquest concepte el frau a qualsevol tribut sobre el qual tingui 
capacitat de decisió la Generalitat. El Govern també ha de valorar la possibilitat de 
comparèixer com a acusació popular en els procediments judicials relatius a delic-
tes de corrupció i frau fiscal d’una gravetat i rellevància especials. En tots aquests 
procediments, l’assistència lletrada l’ha de fer el personal dels serveis jurídics de la 
Generalitat.

28. Deixar sense efecte la mesura de gràcia de l’indult pels delictes de corrupció 
política. Desenvolupament legislatiu del concepte constitucional del dret de gràcia, 
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i modificació de la Llei de 1870, fent inelegible per l’indult a funcionaris i càrrecs 
públics per delictes comesos en l’exercici del seu càrrec i en ocasió del mateix.

29. Recordar al Govern que d’acord amb la moció aprovada el juny del 2016 
«República catalana, corrupció zero» té l’obligació d’elaborar un informe anual i a 
comparèixer al Parlament al gener per a donar compte del compliment de les reso-
lucions adoptades per la Comissió de la Sindicatura de Comptes relatives als infor-
mes de la Sindicatura sobre organismes que depenen de la Generalitat, a les mesu-
res adoptades i als expedients informatius i sancionadors adoptats. En la mateixa 
compareixença, la fiscalia i els responsables del Tribunal Superior de Justícia han de 
presentar un informe corresponent a l’any anterior que reculli el nombre d’investiga-
cions i de causes judicials obertes per corrupció i frau fiscal a Catalunya, els recur-
sos destinats i els resultats obtinguts en termes d’esclariment, reparació i garanties 
de no-repetició. Aquesta compareixença no s’ha produït a data d’avui.

30. Desenvolupar, de manera conjunta amb el Parlament, la creació d’un me-
canisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau, que ha d’ésser in-
dependent del Govern i ha de retre comptes anualment al Parlament sobre la seva 
activitat. Aquest mecanisme ha de tenir la funció d’actuar de mecanisme de coordi-
nació i d’interoperabilitat entre la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, els Mossos 
d’Esquadra, l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la 
Intervenció General de la Generalitat i l’Agència Tributària.

Pel que fa al seu funcionament caldria considerar: 
– Dotar-lo d’una comissió tècnica de seguiment, amb representació de tots els 

membres, i d’una Secretaria tècnica, responsable de la convocatòria, preparació i 
seguiment dels acords.

– Establir la periodicitat de les reunions (mínim semestral) i l’elaboració d’una 
Memòria anual.

– Elaborar un Pla d’acció transversal, d’acord amb les aportacions de tots els 
membres, que determini les competències de cadascun, amb l’objectiu d’evitar el 
solapament com també les llacunes de control.

Pel que fa a l’objecte s’apunten algunes possibles línies de treball: 
– Estudiar i analitzar els informes que emeten els organismes membres (els in-

formes i estudis de l’Oficina Antifrau que aborden aspectes generals sobre la trans-
parència i els àmbits del Sistema Nacional d’Integritat; els informes de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes que analitzen en profunditat la gestió econòmica i fi-
nancera dels organismes públics de Catalunya i els informes del Síndic de Greuges 
sobre transparència i bona administració).

– Obtenir, compilar i mantenir actualitzades les dades sobre la corrupció i sobre 
la percepció i les actituds de la ciutadania al voltant de la corrupció a Catalunya.

– Informar la ciutadania, de forma conjunta, de les funcions i competències dels 
diversos òrgans de control i garantir la interoperabilitat per tal que cap denúncia 
quedi desatesa.

– Identificar les àrees de risc per facilitar el treball d’anàlisi de l’Oficina Antifrau 
i l’acció de la resta d’institucions en aquests àmbits.

– Formular propostes conjuntes per a l’elaboració de l’agenda anticorrupció (te-
nint present, a més dels aspectes tècnics, l’expressió de la voluntat política per al seu 
impuls i execució), i la priorització de les mesures a emprendre.

– Fer-ne el seguiment, amb indicacions útils per a la seva implementació, com 
ara immediatesa, cost, necessitat d’actuació normativa, assignació competencial, etc.

– Elaborar per part del Mecanisme Català de Lluita contra la Corrupció en col-
laboració amb el teixit associatiu del país, un informe definitiu i exhaustiu sobre la 
topografia, anatomia i radiografia de la corrupció a Catalunya des de 1978 fins al 
dia d’avui, que en detalli totes les causes, detalls, condemnes i compliment efectius 
de penes, que en permeti extreure’n conclusions dels determinants institucionals, 
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polítics, econòmics i socials que l’han provocada, que caldrà lliurar abans que clo-
gui 2016.

7.3. Sobre mesures relatives als conflictes d’interès
31. Cal preveure normativament el deure de sensibilitzar i formar els empleats 

i responsables públics en la matèria específica dels conflictes d’interès i oferir, les 
institucions, assessorament als seus servidors públics, bé a través d’un referent ètic o 
comitè d’ètica, bé a través dels òrgans de control intern, per a la resolució de dubtes 
en la identificació de situacions de conflictes d’interès i sobre com espera l’organit-
zació que es gestionin. [proposta OAC]

32. Cal modificar la regulació actual del règim de declaracions d’interessos te-
nint en compte l’anàlisi de riscos per a tots els col·lectius de servidors públics, cen-
trada en la naturalesa de les funcions que exerceixen i el nivell de responsabilitat. 
Aquesta anàlisi de riscos permetrà: (i) determinar nous subjectes obligats a presen-
tar declaracions; (ii) adaptar els continguts objecte de declaració d’interessos; (iii) 
ampliar l’abast temporal de les declaracions d’activitats per incloure-hi les anteriors 
a la presa de possessió que siguin prou significatives de la trajectòria professional; i 
(iv) incrementar el nivell de publicitat dels continguts de les declaracions.

33. Cal aprovar els models de declaració mitjançant disposicions de caràcter 
general; unificar la nomenclatura dels models de declaració, independentment del 
col·lectiu subjecte a l’obligació de declarar; que aquests models recullin altres fonts 
d’ingressos (participacions societàries); que puguin ser emplenats per mitjans tele-
màtics que facilitin el tractament posterior dels òrgans de control, i siguin accessi-
bles al públic en els portals de transparència previstos en la legislació.

34. Cal establir el màxim nivell de transparència per a aquells col·lectius que, per 
les seves funcions o responsabilitats, tenen un nivell més alt de risc de conflictes 
d’interès, tot garantint, entre d’altres, la publicitat de l’agenda de reunions dels dipu-
tats, els membres del govern i els alts càrrecs de l’administració.

35. Cal garantir mitjançant una norma que la informació continguda als registres 
d’interessos sigui de conservació i accés públic permanent.

36. Cal sotmetre a un control previ d’idoneïtat tots aquells càrrecs o posicions de 
designació política (directius públics, eventuals, certs alts càrrecs, etc.) que no acce-
deixin mitjançant un procés basat en la igualtat, el mèrit, la capacitat i la publicitat, 
o bé amb mandat representatiu, cosa que permetria detectar interessos que puguin 
originar situacions de conflictes d’interès potencials. La fórmula que s’estima més 
idònia per a aquests supòsits és per mitjà d’una compareixença de control d’idoneï-
tat, ja sigui en seu parlamentària (hearings), ple municipal o en altres seus que ga-
ranteixin la mateixa transparència i pluralitat.

37. Cal, en el cas dels alts càrrecs, que una autoritat de control especialitzada fes 
un escrutini de la trajectòria professional prèvia, amb l’objectiu de detectar possi-
bles interessos que afectin el càrrec que han d’ocupar i proposar mesures de gestió 
d’aquells interessos que no es puguin eliminar.

38. Cal interpretar de manera àmplia les causes d’abstenció i recusació, per tal 
d’assolir una protecció adequada de la imparcialitat dels servidors públics.

39. Cal completar la llista de motius d’abstenció previstos al procediment admi-
nistratiu comú amb un supòsit de tancament que reculli qualsevol altra circumstàn-
cia constitutiva de conflicte d’interès, d’acord amb la definició de conflicte d’interès 
proposada en aquest informe, incorporada a la norma, de manera que cap supòsit 
de conflicte d’interès no pugui influir en cap decisió pública. Aquest nou motiu 
d’abstenció hauria de contemplar també l’aparença de conflicte d’interès seguint la 
tendència europea dels darrers anys. En aquest sentit, convé tenir present que els 
supòsits de manca d’imparcialitat taxats són previstos actualment amb caràcter bà-
sic per una norma estatal, per la qual cosa la normativa sectorial o autonòmica pot 
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ampliar-los, sota la concepció del deure d’abstenció com a concepte prou ampli per 
incloure altres motius.

40. Cal adoptar un paper proactiu, per part dels comandaments, en la detecció 
i gestió dels conflictes d’interès eventuals en què es pugui trobar el personal de les 
unitats que en depenguin i establir normativament la facultat d’accés a les dades 
tributàries dels servidors públics, en cas d’alerta justificada d’exercici d’una segona 
ocupació o activitat no declarada/autoritzada.

41. Cal establir normativament l’obligació, en cas que el servidor públic exerceixi 
una segona ocupació en el sector públic, que l’entitat on es presta exigeixi al treba-
llador l’acreditació de la compatibilitat autoritzada. Quan la segona ocupació es de-
senvolupi en l’àmbit privat, cal posar en marxa mesures de sensibilització per tal que 
l’entitat privada sol·liciti al treballador l’acreditació de la compatibilitat aprovada.

42. Cal efectuar un seguiment periòdic del grau de compliment del règim de se-
gones ocupacions per a col·lectius que desenvolupen funcions públiques a Catalunya 
en els tres àmbits (Generalitat, ens locals i universitats). Atès que no consta que cap 
ens del sector públic reculli i avaluï les dades de sol·licituds i d’autoritzacions, ni de 
manera parcial ni agregada, recomanem valorar l’oportunitat que aquesta tasca sigui 
assignada a l’òrgan de control especialitzat.

43. Cal establir legalment les bases comunes del règim regulador dels riscosde-
rivats de regals i altres beneficis no monetaris, que alhora prevegin l’obligació dels 
ens públics d’elaborar, aprovar i difondre, dins de les respectives organitzacions, po-
lítiques de regals concretes, atenent les recomanacions generals recollides en aquest 
informe, per tal de prevenir els conflictes d’interès potencials derivats del costum 
social d’oferir regals i altres atencions com a mostra d’agraïment envers els servi-
dors públics.

44. Cal aprovar en el si de cada institució una política de regals pròpia mitjançant 
una disposició normativa, després d’analitzar-ne la missió, el context i les circums-
tàncies, com també els riscos dels diversos col·lectius professionals que hi treballen.

45. Cal determinar mitjançant una anàlisi de riscos dels diferents perfils i col·lec-
tius de servidors públics: (i) els subjectes vinculats a les prohibicions o limitacions 
d’activitats privades postcàrrec i d’utilització o transmissió d’informació privilegi-
ada; (ii) el tipus d’activitats privades postcàrrec que s’hagin de prohibir o limitar; 
(iii) el període general de refredament en el qual aquestes activitats privades esti-
guin prohibides o limitades; (iv) el tipus d’informacions que no es puguin utilitzar o 
transmetre després de la desvinculació de les funcions públiques.

46. Cal prevenir o corregir, per part dels òrgans als quals pertoca la direcció o 
el comandament dels diversos serveis o unitats, sota la seva responsabilitat, les si-
tuacions de possibles conflictes d’interès en què pugui incórrer el personal al seu 
servei. [proposta OAC]

47. Cal potenciar els òrgans de control existents dotant-los de més autonomia, 
recursos materials i humans especialitzats, i professionalitzar els seus titulars o res-
ponsables, per tal de garantir la independència i l’eficàcia de les funcions assignades 
en matèria de conflictes d’interès.

48. Cal establir normativament l’obligació que totes les institucions públiques 
comptin amb un canal de denúncies segur que garanteixi la reserva de la identitat 
de l’alertador en cas que s’hagi identificat. L’existència i el funcionament d’aquests 
canals ha d’afavorir la revelació de situacions irregulars que, d’altra manera, conti-
nuarien ocultes, i ha de permetre a la institució la gestió i la correcció de les irregu-
laritats esmentades.

49. Cal establir normativament mecanismes de protecció que assegurin «una al-
ternativa segura al silenci» per a les persones que, de bona fe, comuniquin irregu-
laritats en la gestió dels conflictes d’interès (entre d’altres riscos de corrupció), amb 
l’objectiu de fomentar la denúncia interna i evitar les represàlies a qui col·labora en 
la detecció i persecució d’irregularitats.
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50. Cal garantir la reacció de les administracions davant de qualsevol incompli-
ment de la normativa reguladora dels conflictes d’interès, mitjançant la dotació de 
recursos i la formació especialitzada necessària a aquest efecte.

51. Cal extremar la cura dels òrgans competents en l’exercici de la potestat san-
cionadora, per tal d’evitar la prescripció de les infraccions o la caducitat dels pro-
cediments.

7.4. Sobre mesures en la funció pública i model d’administració 
52. Repensar el model de governança de les nostres administracions públiques, 

superar la «nova gestió pública» que ha desregulat el dret administratiu per conver-
tir les administracions en còmplices del procés d’acumulació capitalista per despos-
sessió amb privatitzacions, externalitzacions i retallades que han suportat les classes 
populars. Per tant, aturar el procés d’arraconament del dret públic en cada vegada 
majors àmbits d’incidència pública, perquè menys regulació implica augmentar les 
possibilitat de corrupció com palesa la liberalització del sòl.

53. Professionalització (funcionarització) de la direcció de l’administració. Di-
recció de l’administració tècnica i no controlada políticament. La taxa de crimina-
litat dels funcionaris és gairebé inexistent, la qual cosa contrasta amb la corrupció 
política. És a dir, les dades objectives assenyalen que la corrupció pública és majori-
tàriament corrupció política, perquè les ràtios de criminalitat són de gairebé de 100 
a 1 entre polítics i empleats públics.

54. Articular els mecanismes necessaris per protegir els denunciants de casos 
de corrupció, que es materialitza amb l’aprovació de la llei de protecció de denun-
ciants, Aquesta norma ha de protegir qualsevol ciutadà, els funcionaris també. La 
protecció del denunciat públic implica regular canals d’informació que garanteixin 
la necessària confidencialitat als ciutadans o treballadors d’empreses o institucions, 
que, disposen d’informació rellevant per lluitar contra el frau i la corrupció, i la vo-
len transmetre a les institucions i òrgans encarregats d’investigar-la.

55. Codificar les exigències ètiques dels empleats públics i dels electes, i els alts 
càrrecs de l’administració a través de l’aprovació de codis de conducta, ètics i de 
bon govern. Codis que inclouen deures jurídics i sancions en cas d’incompliment.

56. Eliminar la lliure designació com a instrument per nombrar i cessar a l’ad-
ministració, perquè ara massa persones depenen professionalment del triomf d’unes 
sigles i les administracions més propenses a pràctiques corruptes són aquelles que 
tenen un major nombre de treballadors deutors d’un nomenament polític. Reforçar 
els instruments jurídics de preservació de la imparcialitat.

57. Crear un organisme especialitzat i permanent que tingui la condició d’admi-
nistració pública que centralitzi la selecció d’empleats públics de tot el sector públic 
de Catalunya.

58. Regular de manera estricta, pública i transparent el nomenament d’empleats 
públics amb l’objectiu de limitar al màxim les figures del personal de lliure desig-
nació, el personal eventual i e personal directiu. El què ha de prevaldre són els prin-
cipis de mèrit i capacitat, i imparcialitat.

59. Aprovar un codi que tipifiqui les incompatibilitats en l’àmbit dels conflictes 
d’interessos subjectes a autorització prèvia i aplicable a tot servidor de qualsevol ens 
públic. El codi tipificarà les infraccions i les sancions sobre la matèria, i el procedi-
ment sancionador.

60. Extreure de l’esfera municipal les funcions de control, supervisió i discipli-
na urbanística per tal d’evitar la possible confluència d’interessos públics i privats.

61. Establir models parametritzats que concretin quan un instrument de planifi-
cació o gestió urbanístic pot qualificar-se de sostenible conforme amb el model ter-
ritorial que fixa el planejament que li serveix de fonament.
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62. Generalitzat i intensificar els processos participatius, no només en les fases 
de preparació i d’aprovació dels instruments, sinó també durant l’execució dels di-
versos instruments urbanístics i d’ordenació territorial.

7.5. Sobre mesures en la contractació pública 
63. Crear un òrgan de Contractació Administrativa que centralitzi la funció ad-

ministrativa de licitació i adjudicació de la contractació de tots els ens del sector 
públic de Catalunya. Aquest òrgan també podria assumir les demandes de diferents 
ajuntaments que de manera voluntària deleguin aquestes funcions en l’òrgan de la 
Generalitat.

64. Encarregar a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa els treballs 
de seguiment i execució dels diferents contractes de quantia superior a 60.000 euros 
que durà a terme assistida pel responsable del contracte de l’ens administratiu bene-
ficiari dels serveis, subministraments o obres.

65. Establir un protocol d’us obligatori per l’administració de la Generalitat de 
Catalunya i tots els ens públics i públics i privats dependents sobre un sistema de 
penalitzacions obligatori i objectiu respecte al seguiment i l’execució del contracte, 
així com un procediment per a aplicar-les.

66. Reforçar els controls en el moment d’assignar aquests contractes. Col·laborar 
amb els ens locals perquè realitzin processos oberts i totalment transparents i im-
parcials.

67. Fixar l’obligació que totes les condicions i modalitats del procediment de li-
citació es formulin de forma clara, precisa i inequívoca a l’anunci de licitació o al 
plec de condicions. Alhora, publicar l’informe justificatiu on es motivi de l’elecció, 
fins ara tràmit no obligatori.

68. Limitar la potestat per modificar els contractes a través d’una regulació espe-
cífica que contempli la modificació només en casos excepcionals. En aquests supò-
sits, regular la publicitat de les modificacions, així com la possibilitat d’impugnació.

69. Implementar mesures per fer efectiva, d’una banda, l’exigència de responsa-
bilitats dels servidors públics per infracció o aplicació indeguda de la normativa de 
contractació pública, d’acord amb les previsions legals, i de l’altra, la comunicació 
per part dels òrgans de contractació de qualssevol fets dels quals tingui coneixement 
que puguin constituir infraccions a la legislació de defensa de la competència.

70. Incidir en el control de les subcontractacions i plantejar incrementar legal-
ment la seva limitació, de tal manera que la part essencial del contracte sigui execu-
tat directament per l’adjudicatari, amb l’objectiu de minimitzar la possibilitat que els 
adjudicataris puguin actuar com a mers intermediaris i de reforçar la competència i 
el dret dels treballadors.

71. Crear per llei un mecanisme d’acció popular en matèria de contractació pú-
blica que permeti un control ciutadà i un accés àgil, gratuït i garantit als tribunals 
per tal de fiscalitzar les adjudicacions i contractacions de l’administració.

7.6. Sobre mesures en els partits polítics
72. Establir per les Fundacions les mateixes obligacions i les limitacions que te-

nen els partits. Estarien obligades a aportar la mateixa documentació, i a sotmetre’s 
al mateix regim de fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes. Igualment 
estarien obligades a publicar els comptes de manera detallada i a sotmetre’s a la fis-
calització d’un òrgan independent.

73. Imposar un límit màxim de despeses per campanyes electorals. Una de les 
despeses més importants dels partits polítics són les campanyes electorals, cada ve-
gada més sofisticades i no circumscrites als 15 dies que fixa la llei. Dues variables 
que contribueixen a encarir-les i, per tant, aboquen els partits a cercar recursos com 
sigui i de qui sigui. Terreny abonat per la corrupció. Per eradicar aquesta pràctica és 
necessari delimitar, de manera estricta i inflexible, el període de campanya electoral 
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i el volum de despesa màxima, i establir sancions pecuniàries lligades a la reducció 
econòmica de les futures subvencions electorals.

74. Prohibició de demanar crèdit als bancs. La garantia d’un sistema de finan-
çament públic suficient exclou els partits de la possibilitat de sol·licitar crèdits als 
bancs.

75. Prohibició de les donacions als partits, o les seves fundacions, procedents de 
les empreses sotmeses a llicències, regulació o subvencions públiques.

76. Prohibir a les fundacions dels partits rebre ajudes o donacions d’aquelles per-
sones jurídiques que no poden donar als partits polítics.

77. Prohibició de les portes giratòries. Més enllà del que estableix la llei pel que 
fa als alts càrrecs, és necessari establir la prohibició que membres de governs pu-
guin participar, en el grau que sigui, i amb independència del tipus d’òrgan, en em-
preses privades.

78. Revisió i ampliació si s’escau del règim d’infraccions i sancions als partits 
polítics i les fundacions dependents i millora del procediment sancionador.

79. Regulació clara sobre la destinació dels diners i a justificació de les subven-
cions electorals. Cal regular on es poden destinar les subvencions electorals de ma-
nera més exhaustiva.

80. Definir quins criteris determinen que una fundació o associació estan vincu-
lades a un partit i crear un registre de fundacions i associacions vinculades. Per es-
tablir el lligam entre associacions i fundacions i partits serà preceptiva la inscripció 
al Registre de Partits.

81. Cal estendre la llei de transparència i accés a la informació, la llei de finan-
çament dels partits polítics i el sistema de control financer dels partits polítics a les 
fundacions dels partits i a les empreses vinculades.

7.7. Sobre mesures en l’àmbit de la justícia
82. Modificació del delicte de finançament il·legal dels partits per considerar en 

50.000 euros la quantitat mínima per ser considerada delicte i no 500.000 euros 
com està establert actualment.

83. Reducció de la quota defraudada en els delictes contra la Hisenda Pública a 
50.000 euros, avui excessivament elevada (120.000 €). Agreujament de pena i incre-
ment del termini de prescripció.

84. Tipificació expressa dins el capítol VII, de l’actual títol XIX del Codi pe-
nal del delicte d’Administració deslleial en l’àmbit de l’administració pública, com 
existeix en l’article 295 del Codi Penal per a administradors de societats, per als 
administradors públics que defraudin els béns de els ciutadans, s’apropiïn d’ells in-
degudament, contractin contra els interessos dels administrats o simplement deli-
beradament arruïnin un ens públic per facilitar la seva privatització o tancament.

85. Eliminar els terminis de prescripció pels delictes previstos en els capítols V 
a XIX, títol XIX del Codi penal. Així com facilitar al màxim el paper de les acusa-
cions populars –que sovint actuen com a punta de llança de la lluita contra la cor-
rupció–, per exemple, eliminant l’obligació d’aportar una fiança com a condició per 
a poder-se personar a la causa, i revisar el paper del jurat popular en aquesta mena 
de processos.

86. Qualsevol condemna per delictes associats a la corrupció ha de portar apare-
llada la inhabilitació efectiva per a l’exercici de càrrecs públics.

87. Introducció del delicte d’enriquiment il·lícit o injustificat de càrrecs públics 
durant el seu mandat.

88. Introducció d’una modalitat de delicte d’obstrucció a la Justícia per al cas de 
manca de col·laboració amb la Justícia i especialment quan en el curs d’una investi-
gació no es remeti al jutge la documentació requerida o es remeti incompleta.
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89. Limitació o prohibició legal de la suspensió o substitució de la pena en cas 
de delictes de corrupció, excepte casos molt excepcionals i sempre condicionada a 
la devolució de les sumes malversades o apropiades.

90. Despenalització de les petites infraccions penals (en particular les faltes) que 
suposen un desproporcionat i de vegades innecessari esforç per a la Administració 
de Justícia i que resten atenció i esforços en causes de major entitat.

91. Revisió dels àmbits d’impunitat en l’àmbit contenciós administratiu dels efec-
tes de les sentències dictades revocant actes administratius fruit de situacions de 
corrupció. Cal atendre als problemes d’ineficàcia d’aquests procediments judicials 
i cal potenciar-hi i ampliar-hi la intervenció d’accions populars més enllà de la ma-
tèria urbanística.

92. Modificar la llei de l’Oficina Antifrau per tal de donar a les resolucions de 
l’Oficina Antifrau en matèria de revisió administrativa un valor d’obligat compli-
ment per part de l’administració investigada sense necessitat de més tràmits admi-
nistratius.

7.8. Sobre el frau fiscal i noves mesures fiscals
93. Necessitat d’un informe oficial sobre el impacte del frau fiscal: no pot ser que 

el nostre país no compti amb un informe oficial amb indicadors d’avaluació del frau 
fiscal i del seu impacte a la nostra economia. Sabem que no serien xifres exactes, 
que parlem d’estimacions i aproximacions estadístiques. Però si no hi ha voluntat 
política per elaborar un bon diagnòstic menys n’hi haurà per combatre el frau.

94. Espais lliures de paradisos fiscals: cal el compromís de totes les adminis-
tracions Ajuntaments, Diputacions, Governs autonòmics i Govern central, de no 
establir contractes públics ni acceptar a concursos empreses que tinguin filials a 
paradisos fiscals. O en el seu defecte, fer-ne una discriminació negativa donat la 
desavantatge competitiva amb la que incorren aquest tipus d’empreses al tenir una 
factura fiscal molt més baixa que altres que no realitzen aquest tipus de pràctiques. 
Les maneres són múltiples. Ja hi ha propostes en aquest sentit en marxa com la del 
nou govern de la ciutat de Palma de Mallorca on ho han establert al segon punt del 
seu codi ètic.

95. Dotar de recursos les agencies tributàries pròpies: l’Agència Tributària fa 
aproximadament 100.000 actuacions a l’any i recapta 10.000 milions amb aquestes 
actuacions. La ONFI (Oficina de Fiscalitat Internacional de l’Agència) va fer 200 ac-
tuacions en grans corporacions que van permetre aflorar 1.300 milions d’euros més 
de base imposable d’aquestes empreses. Si el tipus d’aquestes empreses és del 28% 
això significa que les 200 actuacions de la ONFI, que signifiquen el 0,2% del total, 
recapten el 4%! Cal dedicar als cossos fiscals a perseguir les grans multinacionals i 
no només el petit defraudador.

96. Endurir els codis penals: necessitem exemplaritat pública per a fer entendre 
que el sistema fiscal és central en el nostre estat de dret. Això implica endurir els co-
dis penals, eliminar les excuses absolutòries o la creació de nous delictes consistents 
en l’oferiment al mercat de serveis idonis per a la defraudació tributària. 

97. Dotar l’Agència Tributària Catalana amb recursos suficients per tal que es 
desenvolupi i es dugui a terme el Pla de prevenció i de reducció del frau fiscal 2015-
2018.

98. Crear un indicador, el tax gap en terminologia anglesa, que permeti saber la 
diferència entre allò que l’administració pública hauria de recaptar i allò que real-
ment recaptes. L’objectiu d’aquest indicador ha de ser avaluar l’impacte real de l’elu-
sió fiscal, ja que allò normativitzat i que se suposa que s’hauria de recaptar s’acaba 
reduint.

99. Fer una reforma de l’impost de patrimoni que tingui un efecte censal sobre la 
riquesa al nostre país, ja que amb les bases imposables actuals es permet que a partir 
d’un cert topall persones amb una riquesa concreta no hagin de presentar, ni pagar, 
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l’impost de manera que es perd una part d’informació molt vàlida i important per 
tenir un cens real de la distribució i la quantitat de patrimoni, i per tant, informació 
que pot servir en posteriors investigacions de frau fiscal.

100. Introduir en la contractació administrativa mesures que impedeixin accedir 
a recursos públics les empreses amb seu o amb filials en paradisos fiscals –tant els 
declarats per la UE com Andorra i Mònaco– i crear una Unitat específica a l’Agèn-
cia Tributària Catalana que treballi amb aquest objectiu.

8. Reflexió final
Durant aquests darrers mesos de treballs i compareixences a la CEMCORD i 

també en aquest document de conclusions hem estat parlant i discutint mesures per 
fer més difícil la corrupció, o com a mínim la seva impunitat, via un major control 
dels ens i administracions públiques, i també dels partits polítics, i de les contracta-
cions administratives o de les operacions urbanístiques. Hem reclamat, i seguirem 
fent-ho, una major transparència en tots els àmbits com a mecanisme que garanteix 
a la ciutadania la possibilitat de controlar també als seus administradors públics. 
Hem demanat també, més recursos per als organismes de control de les administra-
cions i eliminar els privilegis de la classe política o acabar amb les portes giratòri-
es, que tan de mal segueixen fent als interessos populars a l’estat espanyol. Però no 
volíem acabar aquestes conclusions sense fer una reflexió que vagi una mica més 
enllà. I per fer-ho volem fer nostra la darrera part de la intervenció que l’expresident 
de la CIFEF, David Fernández, feia en la seva compareixença a la CEMCORD, on 
recordava una frase Xavier Vinader que deia: «El combat contra la corrupció no és 
essencialment un combat polític i judicial, sinó, sobretot, ètic, pedagògic i cultural.» 

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017

PROPOSTES DE CONCLUSIONS PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTA (REG. 51176)

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 65 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de conclusions següent, subsegüent al treball efec-
tuat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica.

Proposta de conclusions de la Comissió d’Estudi de les Mesures de 
Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica 

Introducció
1. La corrupció té un caràcter totalment dissolvent per a la democràcia i, alhora, 

una democràcia institucionalment feble resulta un camp especialment adobat perquè 
la corrupció campi sense obstacles. Totes les mesures que contribueixin a enfortir la 
democràcia i el bon govern contribueixen en al mateixa mesura en la prevenció de 
la corrupció i dificulten les possibilitats d’actuacions corruptes.

Afrontar de manera seriosa aquest comportament resulta essencial per retornar 
la confiança pública en les institucions democràtiques i en els servidors públics, si-
guin electes o funcionaris, però també ajuden a construir una societat menys com-
prensiva amb els tripijocs.

La lluita contra la corrupció implica prendre en consideració aspectes que afec-
ten el Sector Públic, com ara en l’àmbit institucional o el de la transparència. Altres, 
com ara la contractació pública, el conflicte d’interessos o el tractament ex post dels 
casos de corrupció, es tractaran a continuació. No es pot abordar, però, la lluita con-
tra la corrupció sense tenir en compte els problemes d’aquesta naturalesa on també 
participa el sector privat.
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2. La crisi institucional i política i l’exigència de regeneració democràtica també 
tenen i hauran de tenir, encara més, conseqüències en el funcionament de les nos-
tres administracions i específicament en el model de funció pública de les nostres 
institucions.

És evident que el volum i la tipologia de competències atribuïdes a cadascuna de 
les administracions, i sobretot la configuració del seu sistema de finançament, de-
terminen en bona part les debilitats o les fortaleses de cada administració davant els 
riscos de corrupció, que de retruc té un efecte en enfortir o debilitar les regles del 
joc de la nostra democràcia.

Tanmateix, si el funcionament, les competències i la configuració de les fonts 
de finançament de les administracions públiques poden configurar espais de risc de 
corrupció, el model de funció pública i d’atribució de les responsabilitats també juga 
un rol essencial, ja que pot esdevenir l’antídot i el contrapès dels riscos esmentats.

3. Cal doncs llegir atentament la realitat i les expectatives de la ciutadania per 
procedir a una regeneració de la qualitat democràtica mitjançant l’adopció de les re-
formes i les mesures que tornin a posar el «bé comú» i «l’interès general», la perso-
na en definitiva, en el centre de la preocupació i acció política. És a dir, cal un enfoc 
ètic i no pas cínic de la política capaç de contribuir a la construcció d’una societat 
justa, igualitària, decent i digna.

4. Lluitar contra la corrupció perquè també la corrupció és intrínsecament in-
compatible amb la democràcia, la qual cosa obliga a diverses mesures, des d’una 
escrupolosa transparència, a regulació més acurada de la contractació pública atès 
el seu paper «sensible» com un dels focus principals de corrupció, a la millora dels 
organismes de control, vigilància i sanció i per la lluita contra el frau fiscal i els pa-
radisos fiscals, i la indispensable sanció dels autors. Cal, com a societat, una profun-
da reflexió i canvi en una cultura comprensiva de corrupcions i corrupteles.

Conclusions
5. En el marc d’aquestes consideracions i motius, la Comissió d’Estudi de les 

Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica ha finalit-
zat els seus treballs amb les següents conclusions i recomanacions: 

Regeneració Democràtica
5.1. Avançar cap a una administració més professional, capaç i independent
Establir una delimitació clara entre els càrrecs de caràcter polític i els càrrecs de 

l’administració de caràcter tècnic-administratiu, amb professionals solvents i amb 
garantia d’independència, amb una carrera de servei pública definida.

Aquesta delimitació en relació als servidors públics pot esdevenir un dels instru-
ments més eficaços per a la satisfacció dels interessos generals en l’administració 
pública.

La professionalitat i la seguretat en el lloc de treball dels treballadors i les treba-
lladores al servei de les administracions públiques contribueixen, per tant, a reforçar 
la regeneració democràtica. Com també ho fa la motivació d’aquests treballadors.

La reducció dels riscos actuals passa doncs, entre d’altres apostes, per minorar el 
nombre d’interins, dotar de major publicitat i transparència l’accés i la promoció a 
la funció pública i motivar adequadament les persones en el desenvolupament de les 
pròpies responsabilitats. Només així es pot lluitar contra les tensions i les temptaci-
ons a les quals poden estar sotmesos alguns treballadors públics, massa dependents 
dels possibles arbitris dels seus superiors, massa vulnerables a les pressions, massa 
indefensos per aturar els eventuals abusos.

El pes dels interinatges, el volum i les funcions del personal eventual, la man-
ca de desenvolupament de la figura dels directius públics professionals, o l’extrema 
vulnerabilitat generada per les mesures d’ajustament sobre alguns col·lectius com el 
del personal laboral, dificulten molt avui encara la possibilitat real de plantar cara a 
aquests reptes. I sense una administració forta, motivada i professional, la crisi de-
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mocràtica seguirà guanyant terreny, acompanyada d’una creixent sensació d’impu-
nitat i de descontrol.

5.2. La simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat i dels seus 
procediments

Els poders públics han d’adaptar contínuament les seves estructures i analitzar 
l’assignació dels seus recursos per gestionar les seves responsabilitats de manera 
eficient. Per això és necessària la reorganització administrativa de la Generalitat 
de Catalunya racionalitzant i simplificant-ne l’estructura. Aquesta és una eina in-
dispensable per incrementar la productivitat real del nostre país i que cal associar a 
elements de planificació estratègica que millorin l’eficàcia, la legitimitat, la coordi-
nació interna i la responsabilitat de les institucions del nostre sector públic, assegu-
rant el dret dels ciutadans a una bona administració. Els servidors públics en aquest 
procés re-organitzatiu han de ser entesos com la font dels valors, de les capacitats i 
del coneixement i la memòria necessària per garantir la continuïtat i l’adaptació dels 
serveis cap a una organització més estables. Per aquest motiu, ens mostrem contraris 
a les polítiques de reducció d’efectius en els processos organitzatius, per conside-
rar-les totalment errònies i per posar en risc la veritable continuïtat de la prestació 
de serveis públics de qualitat imprescindibles per abordar les necessitats d’una so-
cietat cada dia més fràgil i amb més desigualtats. I és que el canvi social i econòmic 
que vivim incideix directament en els col·lectius més vulnerables; veiem com s’està 
aprofitant la crisi per posar en perill el sistema públic de prestació de serveis bàsics 
per a la ciutadania: l’educació, la sanitat i les polítiques de cohesió social, etc.

Però alhora, cal seguir treballant per la millora de la qualitat normativa, és a dir, 
per la simplificació dels procediments administratius, garantint que aquests incor-
poren només les càrregues administratives o tràmits estrictament imprescindibles 
per tal de protegir l’interès públic en joc. Cap càrrega supèrflua o injustificable, des 
d’aquesta perspectiva. El dret a una bona administració també té molt a veure, per 
tant, amb la supressió de les dificultats reals per aconseguir que la relació entre l’ad-
ministració pública i qualsevol ciutadà sigui veritablement àgil.

5.3. En aquests àmbits, la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la 
Corrupció per a la Regeneració Democràtica proposa 

a) Una llei d’organització de l’administració de la Generalitat de Catalunya que 
reorganitzi i simplifiqui l’estructura del sector públic català, posant al centre la mi-
llora de la governança, la qualitat en la prestació dels serveis públics i que permeti 
garantir l’equilibri i l’equitat social i intergeneracional. Ens cal una administració 
pública diferent a la que hem conegut sempre, tot i les millores. Una administració 
basada en valors, amb una forta orientació a la ciutadania; propera, transparent, par-
ticipativa-col·laborativa; amb iniciativa, emprenedora; amb capacitat d’avançar-se a 
les necessitats; amb capacitat per treballar en xarxa, tant internament com externa-
ment.

b) Aprovar la llei de la funció pública de Catalunya. Una llei que es faci per la 
via del debat, el diàleg amb els agents socials i el consens parlamentari per millo-
rar-ne l’eficiència i que minori la inestabilitat en el lloc de treball, doti de publicitat i 
transparència l’accés i motivi adequadament el desenvolupament de les pròpies res-
ponsabilitats. Amb un major nivell de professionalització: tant directiva, com tèc-
nica i administrativa. Els empleats públics –funcionaris o no– són fonamentals per 
garantir a la ciutadania uns bons serveis públics.

A més, cal garantir per llei mecanismes per rescabalar el poder adquisitiu dels 
empleats públics, personal funcionari i estatutari, perdut amb les mesures d’estalvi 
excepcionals adoptades pel Govern de la Generalitat durant els darrers exercicis.

c) Un Estatut del Directiu públic que garanteixi la professionalització de la direc-
ció executiva de les entitats públiques mitjançant un procediment adient que assegu-
ri la idoneïtat de les persones que ocupen els càrrecs directius.
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d) La simplificació dels procediments administratius, és a dir, de les càrregues 
administratives o tràmits que no siguin estrictament imprescindibles per tal de ga-
rantir que la relació ciutadà - administració sigui àgil.

e) Una reglamentació més estricta de les incompatibilitats, ampliant l’àmbit sub-
jectiu d’aplicació a presidents i consellers de institucions i empreses públiques en 
l’actualitat no contemplats específicament i fent especial consideració a les situa-
cions de caràcter patrimonial.

f) La reforma del sistema d’elecció dels organismes de control, i reguladors com 
la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau, garantint un major pes institucional 
en la seva composició.

g) La creació d’una Secció dins la Sindicatura de Comptes que controli i exami-
ni les declaracions dels diputats o membres del Govern a l’inici i al finiment de la 
legislatura i que certifiqui si hi ha o no contradiccions.

Lluita contra la corrupció
5.4. Control en la contractació i de les subvencions públiques
Com assenyalen tots els informes i convenis internacionals desenvolupats per 

prevenir i lluitar contra la corrupció, «la contractació pública és un procés vulnera-
ble a la corrupció, la col·lusió, el frau i la manipulació».

L’objectiu propi de la normativa de contractació no és la d’evitar la corrupció, 
però atesa la seva naturalesa de procés vulnerable, és imprescindible que la legis-
lació incorpori mecanismes que la tinguin en compte per tal de prevenir-la i mini-
mitzar-la.

En aquest sentit, la Llei de contractes és una llei bàsica i per tant hi ha molt 
marge perquè les Comunitats Autònomes la desenvolupin, especialment en l’àmbit 
dels contractes de gestió de serveis públics en què la legislació general de contrac-
tes públics ha estat tradicionalment molt limitada, doncs respon a una època de poc 
desenvolupament de l’estat de benestar. Posteriorment, el desenvolupament de l’estat 
de les autonomies, paral·lel al de l’estat del benestar, no s’han vist acompanyats de la 
creació de un marc legal adequat a les noves necessitats.

Cal per tant en primer lloc procedir a la seva adaptació a l’administració catala-
na, la qual cosa permetrà incidir no només en el marc normatiu de la Generalitat de 
Catalunya sinó també en el de la seva administració local.

Aquesta adaptació ha d’incorporar plenament també l’objectiu de minimitzar 
aquesta «vulnerabilitat a la corrupció» esmentada.

5.5. En aquest sentit, la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Cor-
rupció per a la Regeneració Democràtica proposa

a) Reforçar la transparència i difusió pública de tots els processos de licitació i 
adjudicació, publicant en temps real tota la documentació i facilitant a Internet el 
seguiment obert de tots els procediments de selecció i adjudicació. La presentació 
dels procediments i dels contractes s’haurà de fer de manera clara per tal que garan-
teixi el seu control

b) Reforçar la claredat i precisió dels requisits i condicions que configuren la de-
manda pública, tot garantint la seva publicitat efectiva.

c) Establir un marc legal clar i precís per als procediments d’encomana o delega-
ció de la gestió a particulars dels serveis públics, figura que adquireix cada vegada 
més rellevància en la manera com les administracions públiques porten a terme les 
seves actuacions. En un món en què el subministrament de serveis personals i so-
cials esdevé cada cop més important, cal que les administracions públiques es dotin 
dels millors mètodes i procediments per a la seva prestació quan aquesta s’encoma-
na a tercers, o es porta a terme de manera mixta públic-privada.

d) Reforçar el professionalisme. Repensar els òrgans de contractació de manera 
que es puguin diferenciar els de caràcter més polític - en tant que definidors de les 
necessitats col·lectives i impulsors del projecte - dels de caràcter més tècnic –que 
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adopten les decisions d’execució –aquelles de caràcter més aplicatiu - i gestionen tot 
el procés de licitació i adjudicació; cal adequar la naturalesa i característiques de 
l’òrgan a la tasca assignada. La configuració i composició d’aquests òrgans és clau 
per a l’establiment de les responsabilitats i la claredat dels procediments. Per això el 
legislador ha d’establir com es configuren i qui en forma part.

e) Garantir la imparcialitat en els procediments, mitjançant la disminució dels 
òrgans que en l’actualitat gestionen la contractació de les diferents Administracions 
Públiques de Catalunya.

f) Garantir una major restricció en la utilització de procediments extraordinaris 
com els d’urgència; en aquesta direcció s’hauria d’establir l’obligació de publicar 
l’acord en el qual es raona o justifica la seva necessitat.

g) Reforçar la transparència mitjançant la publicació de tots els contractes for-
malitzats, amb l’única excepció d’aquelles parts del contracte que puguin incidir so-
bre dades confidencials de l’empresa adjudicatària.

h) Garantir la màxima claredat possible en els criteris per a la valoració de les 
ofertes, inclosos els possibles criteris subjectius, regulant les possibles excepcions i 
establint clarament els criteris previs de requisits i condicions de participació en la 
licitació.

i) Reservar els convenis de col·laboració per l’àmbit de les relacions entre orga-
nitzacions públiques i evitar el recurs a aquest instrument per l’adjudicació de re-
cursos públics.

5.6. En relació al sector privat, en allò que entra en contacte amb el sector pú-
blic, caldria que les empreses que es relacionen amb el sector públic publiquessin al 
seu web corporatiu els contractes, convenis o subvencions obtingudes.

5.7. En l’àmbit administratiu es, la Comissió d’Estudi proposa
a) Reformar la Llei de contractes del sector públic per a limitar la revisió dels 

preus de contractació, limitar el fraccionament dels contractes, modificar el règim 
actual d’adjudicació directa mitjançant contractes menors amb una reducció de les 
quanties dels imports dels contractes menors en les diferents modalitats i limitar per 
llei, de manera estricta, l’ús dels contractes menors, i també limitar l’ús del proce-
diment de la tramitació injustificada per via d’urgència i introduir-ho com a causa 
de nul·litat.

b) Publicar en temps real totes les adjudicacions de contractes públics amb tota 
la memòria econòmica i criteris d’adjudicació, i també publicar qualsevol modifica-
ció del pressupost inicial.

c) Iniciar una reforma legislativa per tal que totes les institucions, entitats i em-
preses que rebin recursos públics essencials per al desenvolupament de llur activitat 
adeqüin els processos de contractació a la Llei de contractes del sector públic.

d) Impulsar figures de protecció a aquells treballadors de l’administració pública 
que denunciïn casos de corrupció, (alertadors) activant mecanismes de garantia de 
l’anonimat així com també de verificació dels fets denunciats.

e) La prohibició per a l’administració pública de contractar, durant un temps de-
terminat no inferior a tres anys, empreses els directius o personal de la qual hagin 
estat condemnats per casos de corrupció o de finançament il·legal de partits polítics; 
també la mateixa sanció per a les empreses que hagin estat declarades responsables 
civils subsidiàries, encara que el personal condemnat ja no hi treballi.

5.8. En l’àmbit de la Justícia, un dels problemes més àmpliament sentits és el de 
la insuportable lentitud en la instrucció i jutjament dels delictes lligats a supòsits de 
corrupció. Segurament aquesta dilació entre el moment en què s’inicia la instruc-
ció i el moment del jutjament es pot millorar a través de reformes del procediment 
i també de millores en la cooperació internacional, però no seria, en canvi, aconse-
llable abreujar-los posant terminis màxims per instruir-los atès que la complexitat 
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d’aquests casos i el fet que moltes vegades es requereix de l’auxili judicial interna-
cional, podria acabar determinant la impunitat per a l’autor o autors per causa de la 
prescripció del delicte. En aquest àmbit, la Comissió d’Estudi proposa: 

a) Modificar el nostre procediment penal, en particular en relació a la instrucció 
i, especialment, dotar els jutjats i els jutges i la fiscalia anticorrupció de l’assistèn-
cia d’equips de suport especialitzats en delictes econòmics i dels mitjans personals 
i materials per accelerar a través d’aquest suport la instrucció.

b) Augmentar de manera molt important el termini per a la prescripció dels de-
lictes de «corrupció» en tota l’extensió del seu ventall, el delicte fiscal inclòs. L’ex-
periència demostra que els terminis massa breus de l’actual prescripció d’aquests 
delictes té com a conseqüència la impunitat d’aquests.

c) A més, en els casos en què els fruits de delicte s’hagin traslladat a paradisos 
fiscals o comptes a l’estranger, haurien de rebre un tractament com a delicte conti-
nuat i ser imprescriptible-ble.

d) Incrementar de manera important la pena d’inhabilitació per a aquests delic-
tes, per les mateixes raons que es diran en relació a l’indult.

e) Regular la impossibilitat d’indult en relació als delictes vinculats a la «corrup-
ció». L’Indult no hauria de ser possible pel que fa a la pena d’inhabilitació, i caldria 
també pensar-ho en relació a la pena aflictiva.

6. El Parlament de Catalunya constata que molts preceptes inclosos en la Reso-
lució 1150/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el Dictamen de la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política, resten, de forma parcial o total, pendents d’executar.

En aquest sentit, Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrup-
ció per a la Regeneració Democràtica proposa al Parlament urgir a les institucions 
implicades a emprendre les mesures necessàries pel desplegament de les mesures 
acordades en el Dictamen de la Resolució 1150/X.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017

PROPOSTES DE CONCLUSIONS PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE 

CIUTADANS  

(REG. 51203)

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat, Matías 
Alonso Ruiz, diputat, María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 65 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de conclusions provisionals següent, subsegüent al tre-
ball efectuat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció 
per a la Regeneració Democràtica.

Proposta de conclusions provisionals de la Comissió d’Estudi de les 
Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica 

1. Introducción
La corrupción es la segunda preocupación de los catalanes y del resto de españo-

les, sólo por detrás del paro. Se trata de un problema de especial gravedad, pues no 
tiene consecuencias únicamente sobre la eficiencia de las Administraciones Públicas 
ni supone, simplemente, un perjuicio económico a las arcas del Estado. La corrup-
ción es un problema sistémico que afecta al corazón de la democracia.

Lo extendido de las prácticas fraudulentas en el seno de los partidos políticos y 
los organismos públicos ha generado no sólo el rechazo de los ciudadanos, sino que 
ha contribuido al desprestigio de nuestras instituciones. El mantenimiento de perso-
nas imputadas en listas electorales y en cargos públicos, o el uso clientelar que, en 
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ocasiones, los partidos han hecho de los fondos y los nombramientos en la Admi-
nistración, han generado la percepción de que, en Cataluña y en el resto de España, 
la corrupción goza de cierta impunidad o no se persigue con el ahínco que debiera. 
Del mismo modo, los ciudadanos tienen la impresión de que el principio de igualdad 
ante la ley que establece nuestra Constitución no es respetado en la práctica.

La corrupción es un problema que urge atajar. Urge porque ya se han descubier-
to cerca de 200 tramas corruptas desde 1978, y la cifra va en aumento. Urge porque 
la corrupción también pone trabas a la competencia, lastrando la competitividad de 
nuestra economía. Por este motivo, no podemos sobrellevar por más tiempo la co-
misión de unas malas prácticas que siembran dudas entre los ciudadanos sobre la 
legitimidad de nuestras instituciones democráticas.

Una democracia fuerte y sana exige instituciones limpias y políticos fuera de 
toda sospecha. No es suficiente con la aplicación del Código Penal. La actividad 
pública no es una actividad cualquiera, y debe llevar aparejada una exigencia de in-
tegridad y proceder ético singular.

Uno de los pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción es la im-
plementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad 
y afiancen los principios del Estado de Derecho, tales como la integridad, la trans-
parencia y la responsabilidad, entre otros. Desde 1996 la preocupación por la creci-
ente corrupción, también en el ámbito internacional, conllevó el inicio de acuerdos 
de acción conjunta en este ámbito. La comunidad internacional manifestó interés en 
perfilar un acuerdo verdaderamente global y capaz de prevenir y combatir la cor-
rupción en todas sus formas. Así, se suscribió la Convención de Naciones Unidas 
contra la corrupción de 31 de octubre de 2003, ratificado por España el 16 de sep-
tiembre de 2005.

Por otro lado, el informe de 3 de febrero de 2014 de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea hace 
énfasis en la necesidad de adoptar mecanismos de denuncia adecuados que codi-
fiquen procesos dentro de las Administraciones Públicas y abran canales oficiales 
para comunicar lo que se perciba como irregularidades o, incluso, actos ilegales 
pueden contribuir a resolver los problemas de detección inherentes a la corrupción.

Pese al compromiso adquirido por nuestro país, la lucha contra la corrupción en 
el ámbito de nuestras Administraciones Públicas, exige garantizar una función pú-
blica profesional, independiente, y regida por criterios de igualdad, mérito y capa-
cidad.

A este respecto, es muy importante fomentar la denuncia de la corrupción. Con 
frecuencia, los funcionarios y trabajadores del sector público muestran reticencias 
a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias. Por eso, es fundamental 
proteger a los denunciantes a través de mecanismos eficaces que generen confianza, 
tal como sucede en países como Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Norue-
ga, Rumanía, Holanda o Reino Unido; y como en Alemania, Suiza y Eslovenia es-
tán a punto de aprobarse. Además, debemos promover una cultura de la integridad 
dentro de cada organización, prestando especial atención a la sensibilización de los 
trabajadores.

Atajar la corrupción es posible: sólo se requiere voluntad y responsabilidad polí-
tica. A fin de cuentas, la corrupción en España no obedece a un problema cultural, 
sino a una cuestión de incentivos. No hay nada que nos determine y aboque a pa-
decer la condena eterna de sobrellevar la corrupción. Las causas de este fenómeno 
no hay que buscarlas en nuestra cultura o en una regulación insuficiente, sino en la 
politización de las instituciones públicas. Los expertos han determinado que los es-
tados más proclives a la corrupción son aquellos cuya Administración cuenta con 
un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento 
político.
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Es necesario llevar la luz donde antes había penumbras, pues, a la luz del ojo 
público y del escrutinio de los ciudadanos, la corrupción encuentra menos resqui-
cios y mayores riesgos, esto es, menos incentivos. De la mano de este objetivo de 
transparencia, llegamos a una mejor rendición de cuentas, pues, si permitimos a los 
ciudadanos saber lo que hace su gobierno y sus instituciones, aquél y éstas se verán 
obligados a actuar de forma más recta. Efectivamente, una mayor transparencia lle-
va aparejada una mayor exigencia de ejemplaridad y de rendir cuentas ante los ciu-
dadanos, y de este modo se fortalece el segundo principio de fomentar la responsa-
bilidad de los políticos y cargos públicos.

También hay que contar con mejores controles con el fin de limitar la discrecio-
nalidad de los políticos y los altos cargos para efectuar nombramientos y contrata-
ciones en el ámbito del sector público. Introduciendo mejores controles tendremos 
una Administración Pública más independiente, más competitiva y, por ello, más 
eficiente.

La regeneración política que demanda la ciudadanía no será posible si no abor-
da el problema en toda su extensión, reformando todas las áreas por las que la cor-
rupción se expande y prospera. Con esa intención de regeneración ambiciosa, que 
se apoya sobre los principios de más transparencia, más responsabilidad y mejores 
controles.

Conscientes de todo ello Ciudadanos propuso la creación de la Comisión de Es-
tudio de Medidas Contra la Corrupción y Regeneración Democrática (CEMCORD). 
Fue una petición expresa del grupo parlamentario de Ciudadanos, que teniendo 
como una de sus prioridades la regeneración democrática y la lucha contra la cor-
rupción en el ámbito político, entendió como necesario la creación de una comisión 
de estudio donde se profundizara en este fenómeno de la corrupción y la necesaria 
regeneración a fin de que los ciudadanos puedan volver a tener una confianza plena 
en la clase política.

De esta forma se creó la CEMCORD por Resolución del Parlament de 20 de 
enero de 2016, de acuerdo con lo que establece el artículo 62 del Reglamento del 
Parlament. Por tanto, en fecha 28 de enero de 2016 se constituye esta Comisión de 
la cual, además de representantes de todos los grupos parlamentarios, también for-
man parte el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y la Oficina Antifraude 
de Cataluña.

El objetivo de la Comisión es estudiar las medidas de lucha contra la corrupción 
para la regeneración democrática, de forma tal que, continuando con los trabajos 
de la Comisión de Investigación sobre el Fraude y Evasión Fiscal y las Prácticas de 
Corrupción Política (CIFEF) que se llevó a cabo en la legislatura anterior se profun-
dice en el estudio de medidas contra la corrupción y de regeneración democrática.

La CEMCORD, como su nombre indica, es una Comisión de Estudio, por lo que 
si bien es una continuación a la CIFEF hay que tener en cuenta que esta última es de 
Investigación, por lo que sus objetivos son distintos.

Y así debemos recordar que el origen de la CIFEF se remonta a julio de 2014, 
cuando el Ex President de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol i Soley, reconoció 
que su familia tuvo en el extranjero, concretamente en Andorra, una fortuna sin de-
clarar durante más de treinta años, y que había procedido a regularizar en los últi-
mos días las cantidades acumuladas en el extranjero por su mujer y sus siete hijos. 
Ya entonces, Ciutadans (Cs) se marcó en aquella comisión un triple objetivo, que 
era: 

1) poner luz y taquígrafos sobre el «caso Pujol» y sobre todos los casos de cor-
rupción política y fraude y evasión fiscal acaecidos en Cataluña en los últimos trein-
ta años con especial atención a todo lo relacionado con los casos que afectasen 
directamente a las administraciones y finanzas públicas, averiguando si estas prác-
ticas se produjeron con el beneplácito y encubrimiento de parte de la clase política 
catalana, 
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2) dar respuesta a los ciudadanos de Cataluña sobre todas aquellas preguntas que 
en relación a este tema se hacían y en especial saber si los representantes políticos 
se han estado lucrando y aprovechándose de la Administración Pública amasando 
dinero, si lo tienen en el extranjero y si lo hicieron quienes fueron los autores y be-
neficiados, y 

3) aportar soluciones para que estos casos no vuelvan a producirse.
En la actual CEMCORD, se trata, según lo establecido en el punto 2.2 del BOPC 

de 25 de enero de 2016, de estudiar las medidas de lucha contra la corrupción por la 
regeneración democrática en los ámbitos siguientes: 

– Instrumentos para evitar la corrupción en la Administración Pública y en em-
presas privadas y las entidades relacionadas con la Administración Pública, en ge-
neral, y en la contratación pública y las subvenciones en particular.

– Financiación de los partidos políticos y de las fundaciones vinculadas
– Mecanismos de regeneración democrática
– Prácticas de buen gobierno y transparencia
– Análisis de derecho comparado
– Desarrollo de un Pacto social contra la corrupción
– Seguimiento de medidas aprobadas por Parlament en anteriores legislaturas en 

materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción y especialmente 
de las conclusiones de la CIFEF.

Los anteriores ámbitos no han sido analizados ni en su totalidad ni algunos de 
ellos con suficiente profundidad, quedando pendientes tanto el análisis de derecho 
comparado como el desarrollo del pacto social contra la corrupción, así como el se-
guimiento de medidas aprobadas en anteriores legislaturas y las conclusiones de la 
CIFEF. Desde nuestro punto de vista, también debe hacerse un mayor hincapié y es-
tudio en temas que han sido tratados muy tangencialmente, como las subvenciones, 
los conciertos y el fraude en la licitación pública y la manipulación de concursos.

2. Sobre el funcionamiento de la Comisión
La CEMCORD se constituye el 28 de enero de 2016. En la siguiente sesión, el 

1 de marzo de 2016, se elabora el Plan de trabajo, señalando el Presidente que la 
duración de la comisión será por toda la legislatura y por tanto en cada período de 
sesiones se irán calendarizando las comparecencias.

En cuanto al primer período de sesiones se propone que se divida en cuatro blo-
ques: 

– La primera sesión se dedicará a enfoque global de la corrupción
– La segunda a transparencia
– La tercera a evasión y fraude fiscal, y
– La última se destinará a investigación de la corrupción.
Todos los grupos están de acuerdo en que la calendarización se realizará en cada 

período de sesiones y que, si no fuese suficiente con los comparecientes que acudan 
para tener una visión completa de cada bloque, se ampliará la misma, ya que el ob-
jetivo común es tener toda la información posible para poder abordar unas conclu-
siones que nos lleven a obtener ideas para implementar las medidas necesarias que 
eviten la corrupción.

En el segundo período de sesiones, la primera de las sesiones fue realizada el día 
13 de septiembre de 2016 y se realiza la actualización del plan de trabajo.

Ciutadans propone un ritmo de trabajo mucho más rápido y condensado ya que 
la legislatura no se prevé larga, sino al contrario, y, sin embargo, el número de com-
parecientes aprobado es muy alto y deberíamos escuchar al máximo de personas 
posible para poder extraer unas conclusiones más profundas y elaboradas. Por con-
siguiente, presentamos un plan de trabajo donde se efectuasen sesiones semanales. 
Sin embargo, no fue aprobado y resultó el siguiente: 

Se acuerda realizar comparecencias quincenales.
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Se dividen en seis bloques: 
– El primero y segundo se referirá a órganos de fiscalización
– El tercero a buen gobierno
– El cuarto y quinto a fraude y evasión fiscal
– El sexto a control social de la corrupción.
Al finalizar este período de sesiones, según propuesta del presidente se realizaría 

un primer intento de conclusiones.
En el plan de trabajo se acuerda una extensa lista de personas que interesa com-

parezcan para estudiar el fenómeno desde diversos ángulos. Ciutadans no se opone 
a ninguna comparecencia, y en principio se acordó que todo el listado fuese citado. 
Hay que tener en cuenta que había 104 personas citadas.

Sin embargo, el tiempo está siendo un hándicap a tener en cuenta para el estudio 
de forma profunda del tema que nos ocupa, ya que, al igual que ocurrió en la CIFEF, 
planea la sombra de una convocatoria anticipada de elecciones aumentada, además, 
con la incertidumbre del panorama que se abrirá si el gobierno insiste en la desobe-
diencia a las leyes y la convocatoria de un imposible referéndum. Y en este sentido, 
volvemos a tener la misma sospecha fundada que ya nuestro grupo parlamentario 
tuvo con la CIFEF y que es que se ha permitido la constitución de esta comisión y 
no se han puesto trabas ni objeciones por parte del partido que gobierna porque se 
preveía disolver en un plazo como máximo de 18 meses el Parlamento, por lo que 
no parece que haya existido un gran interés en que la CEMCORD tenga unos re-
sultados tangibles y verdaderamente eficaces en la lucha contra la corrupción. Este 
argumento adquiere aún más peso si tenemos en cuenta que ya desde el principio y 
a pesar de haber sido una comisión instada por nuestro grupo parlamentario se nos 
negó la posibilidad de presidirla, y con ello la realización de las convocatorias, que, 
debemos recordar, en el primer período de sesiones se fueron efectuando mensual-
mente y no fue hasta el segundo período que se han llevado a cabo quincenalmente.

3. Extracto de las comparecencias en bloques
Primer período de sesiones
1. Enfoque global de la corrupción
En este bloque comparecieron: 
– David Fernández Ramos (ex presidente de la CIFEF)
– Gemma Calvet Barot (directora de la Agencia de la Transparencia del Area Me-

tropolitana de Barcelona)
– Joan Queralt Jiménez (Catedrático de derecho penal).
Las ideas comunes y de mayor trascendencia serían que esta Comisión debería 

ser la fase resolutiva de la CIFEF, los numerosos casos de corrupción existentes en 
todo el Estado conllevan un coste de 40.000 millones de euros. Coinciden los tres 
comparecientes en que los ámbitos principales donde se desarrolla la corrupción 
es en la contratación pública, el financiamiento ilegal de los partidos políticos, así 
como urbanismo y concertación pública-privada. La corrupción está llegando a ser 
una práctica muy habitual que genera gran desconfianza en los ciudadanos por lo 
que se reclama una gran transparencia a los poderes públicos y mayores medios en 
la administración de justicia y medidas drásticas contra la impunidad. En el ámbito 
penal, el Catedrático de derecho penal considera que hay legislación suficiente pero 
no se aplica y nos enumera una serie de medidas preventivas a tener en considera-
ción.

2. Transparencia
En este bloque comparecieron: 
– Jordi Foz i Dalmau (Secretario de Transparencia, gobierno abierto y contrata-

ción pública)
– Joan Llinares Gómez (Gerente de recursos y responsable de la oficina por la 

transparencia y buenas prácticas del Ayuntamiento de Barcelona)
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Según estos comparecientes el mejor y más eficaz instrumento de lucha contra la 
corrupción y el fraude es la transparencia dentro de las Administraciones Públicas, 
con especial atención a todas las fases de la contratación y una aplicación rigurosa 
de la ley en materia de contratación pública y subvenciones. Es necesario también 
que haya acuerdo entre todas las Administraciones catalanas para que los datos de 
los inscritos en los registros de grupos de interés sean homogéneos.

3. Evasión y fraude fiscal
En este bloque comparecieron: 
– Carme Coll Capellán (Experta del SEPBLAC)
– Teresa Ribas i Algueró (Directora de la Agencia Tributaria de Catalunya)
Se proponen medidas para acabar con el fraude fiscal, tales como la formación 

entre jóvenes, facilitar el trabajo a los contribuyentes para liquidar impuestos, cre-
ación de registro tributario y verificación contable y financiera de empresas hecho 
por profesional neutral que dé fe de la veracidad de los datos (registrador/notario).

4. Investigación de la corrupción
En este bloque compareció
– Emilio Sánchez Ulled (Fiscal delegado contra la corrupción de Barcelona)
Destaca en sus conclusiones que hay áreas dentro de la Administración Pública 

que son una tentación permanente para la corrupción, en ocasiones por una posi-
ción débil de interinaje y nombramientos discrecionales, fallando los elementos de 
control de la gestión pública. La función interventora, los cargos intermedios y el 
financiamiento ilegal de los partidos son tentaciones estructurales que deben ser 
prevenidas y endurecidas mediante la normativa, dotando además a la fiscalía de 
especialistas técnicos.

2º período de sesiones
1 y 2. Órganos de fiscalización 
En este bloque comparecieron: 
– Rafael Ribó i Massó (Síndic de Greuges)
– Elisabet Samarra Gallego (Presidenta de la GAIP)
– Manuel Conthe Gutiérrez (Expresidente de la CNMV)
– Jaume Amat i Reyero (Síndic Major de la Sindicatura de Cuentas)
Los comparecientes coinciden en que los organismos que representan son au-

tónomos e independientes de cualquier Administración Pública, por lo que la inves-
tigación y el control de la Administración se hace sea cual sea el color político de la 
institución. Las instituciones de Sindicatura de Greuges, Sindicatura de Cuentas y 
Oficina Antifraude están coordinadas. Hay una queja generalizada de desconocimi-
ento de los ciudadanos de estos organismos y de sus funciones por lo que esta falta 
de información influye negativamente en la regeneración democrática.

3. Buen gobierno
En este bloque comparecieron
– Ignacio Corredor Solà (Secretario general de Más Democracia)
– Agustí Cerrillo Martínez (Transparencia Internacional)
– Alba Gutiérrez Fraile (Acces Info Europe)
En definitiva, lo que proponen estas tres organizaciones es mayor transparencia 

a todos los niveles como mejora de participación ciudadana, cambiar la dinámica 
interna de los partidos políticos, profesionalización de la gestión pública, incompa-
tibilidades de cargos públicos como refuerzo de control y regulación de grupos de 
interés.
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4 y 5. Fraude y evasión fiscal
En este bloque comparecieron
– Llorenç Maristany Badell (Asesor fiscal y vicepresidente de la Asociación Es-

pañola de Asesores Fiscales)
– Xavier Casanovas Combalia (Plataforma por una Fiscalidad Justa, ambiental 

y solidaria)
Las conclusiones comunes radican en la necesaria coordinación entre las dife-

rentes administraciones, regulación de paraísos fiscales, responsabilidad penal del 
asesor que ayude a su cliente a defraudar y tipificación de nuevos delitos de fraude 
fiscal, así como una mayor concienciación social.

6. Control social de la corrupción
En este bloque comparecieron
– Elisa de la Nuez Sánchez Cascado (Abogada del Estado y miembro de la fun-

dación Hay Derecho)
– Miguel Ángel Gimeno Jubero (Director de la Oficina Antifraude de Catalunya)
– Simona Levi (Fundadora Plataforma Xnet)
Desde el punto de vista de las instituciones se considera que se ha trabajado bas-

tante en el ámbito de la transparencia, pero hay que dotar a las leyes de mecanismos 
para cumplirlas, y animar al ciudadano a que ejerza su derecho a la información y a 
la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos. Se ha de trabajar más en 
la lucha contra la corrupción dentro de los Ayuntamientos. Es importante la colabo-
ración del ciudadano e insistir en implementar mecanismos dentro de los partidos 
políticos, ya que es allí donde se genera en muchas ocasiones la corrupción.

4. Conclusiones y orientaciones
De las diferentes comparecencias es posible extraer una serie de conclusiones y 

orientaciones de carácter general: 
1. La mayor parte de la corrupción en Cataluña y en el resto de España es políti-

ca. Se puede afirmar que la corrupción se suele instalar en las estructuras de orga-
nismos públicos y de partidos políticos.

2. La mayor parte de casos de corrupción se encuentra en la financiación de los 
partidos políticos y sus fundaciones, así como en la contratación y adjudicación pú-
blica, por ello ámbitos como las infraestructuras, el urbanismo, la construcción, o 
las subvenciones son más proclives a la corrupción.

3. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la 
corrupción tiene en España un sobrecoste de 48.000 millones de euros lo que supo-
ne un 4,5% del PIB. Extrapolado a Cataluña eso supone 10.350 millones de euros. 
En España hay 1.900 casos de corrupción investigados que afectan a 1.700 cargos 
públicos. En Cataluña hay 178 casos, de los que 25 tienen condena firme.

4. La mayoría de comparecientes ha coincidido en que el problema principal es de 
voluntad política, no de marco legal, si bien éste es posible mejorarlo y completarlo.

5. Asimismo, hay una elevada coincidencia de los expertos comparecientes en 
la necesidad de priorizar la prevención y la corrección, más que en la penalización.

6. Existe coincidencia en que la transparencia y rendición de cuentas son los pila-
res fundamentales para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.

7. La sociedad civil ha de jugar un papel fundamental, un ciudadano exigente e 
informado es la garantía última de la transparencia y la regeneración. Los ciudada-
nos han de ejercer su derecho a la información y a la rendición de cuentas.

8. La reclamación de la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito es una 
demanda ampliamente compartida.

9. El consenso es total en la defensa de los denunciantes o alertadores de casos 
de corrupción.
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10. Las comparecencias han puesto de manifiesto la coincidencia en la denuncia 
de las puertas giratorias que se han visto favorecidas por una normativa sobre in-
compatibilidades y conflicto de intereses, tímida y vergonzosa.

11. En cuanto a las orientaciones existe un amplio consenso en la necesidad de 
mejorar el funcionamiento de los partidos y su financiación, garantizar la trazabi-
lidad de las decisiones públicas, activar los controles y profesionalizar la adminis-
tración.

12. Necesidad de mayor coordinación y colaboración entre la Agencia Tributa-
ria, Sindicatura de Cuentas y Tribunal de Cuentas a fin de determinar si existen ilí-
citos tributarios cometidos por partidos políticos y por organismos públicos.

5. Medidas a adoptar para luchar contra la corrupción, regeneración democráti-
ca y restaurar la confianza de los ciudadanos en los políticos

Respecto a la transparencia
– Mayor transparencia, como instrumento de gran eficacia contra el fraude. A tal 

efecto es necesario desplegar reglamentariamente la Ley 19/2014 y difundir y con-
cienciar a los ciudadanos de que tienen derecho de acceso a toda la información pú-
blica y animarles a denunciar cualquier práctica detectada como abusiva del poder 
o susceptible de contener ilicitud.

– Mayor transparencia en la contratación pública, las subvenciones y los conci-
ertos.

– Regulación de grupos de interés y publicidad de la agenda de los cargos pú-
blicos.

Respecto a los órganos de control
– Reforzar las funciones y la independencia de los Secretarios, Interventores y 

Tesoreros (SIT), como pertenecientes a Cuerpos de Habilitación nacional y no de-
pendientes jerárquicamente de los propios gobiernos locales, y de los demás car-
gos que ejerzan funciones de control jurídico, económico o técnico. Esas labores 
deberán extenderse al control de la transparencia y a la emisión de informes en te-
mas de complejidad jurídica y económica.

– Implementar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Agencia 
Tributaria, la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas para determinar si 
existen ilícitos tributarios cometidos por los partidos políticos.

– Hay que fortalecer tanto normativamente como en relación a los recursos dis-
ponibles la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude. Estos organismos deben 
actuar de forma constante contra cualquier Administración presuntamente involu-
crada en casos de corrupción y pedir explicaciones a los dirigentes de todas las em-
presas públicas catalanas sobre si hay empresarios afectados por el cobro de comi-
siones en las obras públicas.

– Obligación de publicar las cuentas anuales y las auditorias de todas las entida-
des que forman parte del sector público de Cataluña y que están obligadas por su 
normativa. La publicación ha de ser clara y entendible.

– Implantar la obligación que los entes fiscalizados den respuesta sobre las acci-
ones realizadas para dar cumplimiento a las observaciones y recomendaciones efec-
tuadas por los órganos de control.

Respecto a los conflictos de interés e incompatibilidades
– Defender los intereses generales luchando contra el desvío del ejercicio del 

poder en beneficio de intereses particulares, evitando en particular los conflictos de 
intereses y acotando y regulando el fenómeno de las llamadas «puertas giratorias».

– Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese no po-
drán prestar servicios, ni directamente ni a través de terceros, para entidades pri-
vadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. 
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La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que 
pertenezcan al mismo grupo societario.

– Los altos cargos no podrán ser titulares, ni autorizados, ni directamente, ni a 
través de sociedades en las que posean una participación superior al 5 por ciento 
directa o indirectamente a través de parientes hasta el segundo grado, de cuentas 
bancarias o de otros activos financieros en países o territorios calificados reglamen-
tariamente como paraísos fiscales. La concurrencia de esta circunstancia será causa 
de incompatibilidad, y persistirá hasta que se demuestre de modo fehaciente la can-
celación de la cuenta o del correspondiente activo financiero.

Respecto a la administración y la función pública
– Conseguir una función pública profesional, meritocrática, neutral, capaz y res-

ponsable como pilar esencial de un Estado Democrático de Derecho.
– Eliminar los puestos de libre designación salvo en los niveles 30 (subdirecto-

res generales o equivalentes) y en todo caso para los puestos de supervisión y con-
trol para los que se exigirá siempre el concurso de méritos. Eliminar en todos los 
supuestos del libre cese, de manera que el cese siempre tenga que estar motivado y 
razonado en supuestos relacionados con la experiencia y la competencia profesional. 
Establecimiento general de plazos de nombramiento en los puestos directivos, que 
sólo podrían acortarse en supuestos tasados, como delitos, incumplimiento manifi-
esto de funciones, etc.

– Exigir el requisito de motivación en la libre designación de funcionarios como 
ya se exige en los jueces.

– Restablecer el concurso de méritos como el sistema ordinario de provisión de 
puestos de trabajo. Deben limitarse las excepciones que permiten evitar el concur-
so de méritos en determinados supuestos (comisiones de servicios, adscripciones 
provisionales… etc.) que se encuentran absolutamente generalizadas y permiten en 
numerosos casos eludir los principios de mérito y capacidad.

– Adecuar la composición de las Comisiones de Valoración a las características 
de los puestos a cubrir y garantizar en todo caso la transparencia y la motivación de 
sus acuerdos.

– Garantizar la transparencia, la publicidad y la concurrencia en todo proceso 
de selección y promoción. Para los puestos de libre designación en particular debe 
garantizarse la publicidad de la vacante y en la medida de lo posible la concurrencia 
de varios candidatos.

– Velar por la adecuada composición de los Tribunales de Oposiciones garanti-
zando que los miembros del Tribunal reúnan los requisitos de idoneidad, imparci-
alidad y honorabilidad que resultan imprescindibles para la realización de sus im-
portantes funciones.

– Cese de cargos de libre designación. Los cargos de libre designación cesarán 
inmediatamente cuando sea firme el acuerdo de apertura de juicio oral o el procesa-
miento contra ellos en caso de corrupción política.

– Exigir el llamado «Derecho de Repetición» cuando el alto cargo o cargo públi-
co haya producido con su conducta un daño y perjuicio al erario público, haciendo 
efectivo este derecho contemplado en nuestras normas. Restaurar la posibilidad de 
que la acción de repetición se dirija directamente por los interesados contra el car-
go público sin necesidad de que sea la Administración la que tenga que instar este 
derecho de repetición.

– Garantizar que la defensa legal de la investigación de conductas presuntamente 
irregulares de un cargo público no corra en todo caso por cuenta del erario público.

Respecto a la contratación pública, las subvenciones y el urbanismo
– Creación de una Autoridad de Regulación del Mercado de la Contratación Pú-

blica.
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– Creación de una Oficina de Evaluación encargada de examinar la viabilidad fi-
nanciera y otros aspectos relativos a las concesiones de obras y servicios con carác-
ter previo a su otorgamiento.

– Evitaremos las modificaciones contractuales que suponen un encarecimiento 
del proyecto.

– Evitaremos que las concesiones que trasladan el riesgo a la administración y 
así impedir tantos casos de socialización de las pérdidas y privatización de los be-
neficios.

– Creación de un portal de contratación en el que se recoja toda la información 
de los portales de todos los poderes adjudicadores.

– Todos los poderes adjudicadores deberán contar con mecanismos de preven-
ción y detección de las situaciones de conflicto de interés en la convocatoria, eva-
luación, adjudicación, modificación, revisión, ejecución y rescisión de contratos pú-
blicos o concesiones.

– Los mecanismos de prevención y detección de las situaciones de conflicto de 
interés deberán estar idóneamente diseñados para asegurar la abstención o no par-
ticipación en los órganos y procesos de contratación de aquellas personas que pu-
diesen incurrir en una situación de conflicto de interés estructural respecto de los 
posibles o probables adjudicatarios, beneficiarios o potenciales contrapartes.

– Todos los poderes adjudicadores deberán establecer y aplicar los mecanismos 
contractuales específicos que permitan asegurar la reparación de los posibles daños 
derivados de las situaciones de conflictos de interés en los que hubiesen podido in-
currir.

– Todos los poderes adjudicadores publicarán con periodicidad, al menos men-
sual, de manera proactiva y en un lugar destacado, público y fácilmente accesible en 
sus sedes electrónicas o sus páginas webs oficiales el número y detalle de las actua-
ciones iniciadas a raíz de la aplicación de los mecanismos de detección y prevención 
de conflicto de interés.

– Todos los poderes adjudicadores deberán auditar interna y externamente, al 
menos, con periodicidad anual, los mecanismos de prevención y detección de las 
situaciones de conflicto de interés y su aplicación.

– La Administración de la Generalitat de Cataluña deberá elaborar e imple-
mentar un programa de formación continua específica a su personal funcionario y 
laboral relativo a la contratación pública y la prevención del fraude y otros ilícitos 
relacionados con la misma.

– La Generalitat de Cataluña promoverá la elaboración e implementación de pro-
gramas de formación continua y específica como los previstos en el apartado ante-
rior por parte de las Administraciones Locales de Cataluña.

– Todos los poderes adjudicadores deberán contar con mecanismos que permitan 
y aseguren las denuncias sobre malas prácticas, fraudes o ilicitudes en la convocato-
ria, valoración y adjudicación de cualquier contrato público o concesión.

– Los poderes adjudicadores deberán garantizar la confidencialidad de las de-
nuncias y la confidencialidad de la identidad del denunciante.

– La Generalitat de Cataluña garantizará la indemnidad física, moral y patrimo-
nial de cualquier persona física o jurídica que habiendo actuado de buena fe y sin 
participación indebida en las malas prácticas, fraudes o ilicitudes hubiese puesto de 
manifiesto alguna de dichas circunstancias.

– Asimismo, la Generalitat de Cataluña incentivará la adopción de programas 
de detección de malas prácticas e ilicitudes en los que se establezcan incentivos y 
reconocimientos a favor de aquellas personas físicas o jurídicas que, en primer lu-
gar, de buena fe y sin participación indebida hubiesen puesto de manifiesto alguna 
de esas circunstancias, evitándose así potenciales daños para el patrimonio público.
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– Eliminar la presencia de cargos electos y cargos políticos en las mesas de con-
tratación y en las comisiones u órganos similares que acuerden la concesión de sub-
venciones. Su composición será exclusivamente técnica.

– Dotar de publicidad de los informes técnicos de adjudicación y a las valoraci-
ones realizadas en casos de contratos y subvenciones.

– Garantizar la separación entre los técnicos que elaboran los pliegos del concur-
so o las bases de la convocatoria de subvenciones y que elaboran el informe técnico 
para la adjudicación u otorgan las valoraciones para la concesión de las subvencio-
nes. En particular garantizar que los pliegos del concurso en ningún caso podrán ser 
realizados por las empresas que vayan a participar en el mismo. De detectarse esta 
irregularidad, la consecuencia debe de ser la expulsión inmediata de la empresa del 
concurso cuyos pliegos haya elaborado.

– Conceder siempre prioridad al establecimiento de criterios objetivos sobre los 
subjetivos para las adjudicaciones. Los criterios de adjudicación sujetos a juicio de 
valor no podrán superar el 30% de la valoración total de la propuesta.

– Proceder a la rotación periódica del personal responsable de la realización de 
los informes técnicos en que se fundamenta la adjudicación de los contratos o la 
concesión de las subvenciones o en general de los responsables de la contratación y 
de la adjudicación en los distintos organismos y entidades.

– Prescindir o limitar voluntariamente la utilización de los procedimientos de 
contratación que restringen la transparencia y la competencia, aunque estén permi-
tidos legalmente, particularmente en el ámbito de los contratos menores y los pro-
cedimientos negociados sin publicidad. Para adoptar límites voluntarios en estos 
ámbitos tendrá en cuenta el presupuesto total del organismo, reduciéndolo si así se 
considera oportuno por debajo de los límites legales. La utilización del procedimi-
ento negociado no se realizará por razones de cuantía.

– Garantizar en todo caso la transparencia de todas las actuaciones y decisiones 
adoptadas en materia de contratación, subvenciones, concesiones de obra pública, 
urbanismo, encomiendas de gestión y convenios.

– Establecer un sistema de incentivos positivos (productividad, premios, etc.) 
a aquellas entidades y organismos que consigan las mejores prácticas en materia 
de contratación y paralelamente establecer un sistema de incentivos negativos para 
aquellos organismos que presenten malas prácticas de forma reiterada. Para estable-
cer estos incentivos se tendrá en cuenta el número de recursos presentados, los esti-
mados en vía administrativa o en vía judicial, número de quejas o reclamaciones de 
los proveedores, empresas afectadas o ciudadanos en general, resultados de los in-
formes de auditoría del Tribunal de Cuentas y otros mecanismos de evaluación obje-
tivos e independientes que puedan establecerse. En particular deben de establecerse 
instrumentos efectivos para exigir responsabilidad patrimonial individualizada por 
malas prácticas o mala gestión que incorporen sanciones económicas y el derecho 
de repetición contra el causante del daño.

– Limitar que las encomiendas de gestión se utilicen sólo –tal y como está pre-
visto en las normas– para aquellos supuestos en que el organismo encomendante 
no pueda llevar a cabo los servicios que necesita por sí mismo y el encomendatario 
disponga de los medios propios necesarios para hacerlo. No deben dar lugar a sub-
contrataciones «en cadena» por parte del encomendatario fuera de su objeto social 
o que encarezcan los servicios a prestar salvo supuestos excepcionales que deberán 
ser autorizados y a los que deberá darse la oportuna publicidad.

– Suprimir la posibilidad de suscribir Convenios con entidades privadas que 
contengan prestaciones económicas que deberán, en su caso, articularse mediante 
contratos sometidos a los principios de concurrencia y publicidad con sometimiento 
a las normas correspondientes de contratación pública.

– Suprimir las subvenciones que no respondan a principios de concurrencia y 
publicidad.
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– Se evitarán las adjudicaciones directas y siempre se hará servir un proceso 
competitivo y con publicidad para evitar las adjudicaciones a dedo.

– En el caso de contratos menores se garantizará la transparencia y la concurren-
cia de varias empresas. Se velará para evitar la segmentación de los contratos para 
eludir controles.

– Evaluar con carácter previo a cada contratación las necesidades reales que se 
quieren atender, sometiendo dicha evaluación a información pública, utilizando me-
dios online de libre acceso. Se introducirán en todo caso criterios de transparencia 
de necesario cumplimiento en la negociación y aprobación de los contratos públicos 
locales, además de los señalados con carácter general en materia de contratación 
pública.

– Las mesas de contratación tendrán una composición exclusivamente técnica, 
evitando la presencia de cargos electos. Los criterios de adjudicación se fijarán por 
un técnico independiente, distinto del que en su caso realice la propuesta de adjudi-
cación. Los pliegos de condiciones y los informes de adjudicación serán objeto de 
publicidad, incluyendo medios online de libre acceso.

– Se establecerán sistemas de evaluación de la adecuación de las obras o servi-
cios contratados realizados a los presupuestos y a los objetivos inicialmente indi-
cados para los mismos, con información al público que incluyan medios online de 
libre acceso.

– Serán objeto de trámite de información pública que incluya medios online cu-
alquier acto de privatización de servicios públicos, de creación o supresión de orga-
nismos municipales, de concesiones y de enajenaciones de bienes inmuebles.

– Limitar las subcontrataciones. En todo caso la parte esencial del contrato 
deberá ser ejecutada directamente por el adjudicatario sin poder subcontratarse.

– Es necesario reforzar las funciones municipales de control, supervisión y dis-
ciplina urbanística y dotar de personal especializado en materia urbanística y me-
dioambiental los órganos de control externo para poder incidir en el control y fis-
calización de las cuestiones relacionadas con el planeamiento urbanístico y sus 
instrumentos de desarrollo.

Respecto a los partidos políticos y su financiación
– Prohibición de donaciones a las Fundaciones u otras entidades ligadas a los 

partidos que deben de estar en todo caso sometidas a los mismos controles que los 
partidos.

– Prohibición de donaciones por parte de personas físicas o jurídicas que hayan 
tenido, tengan o puedan tener en el corto plazo relaciones económicas con la Admi-
nistración por dedicarse a un sector de actividad que esté regulado, o por suponer 
una parte importante de su actividad los contratos, las subvenciones o las concesi-
ones públicas.

– Transparencia de la financiación de los partidos políticos y fundaciones. Se 
deberá crear un registro público y unificado de las subvenciones y asignaciones pú-
blicas y de los importes de las donaciones que reciben los partidos políticos y sus 
fundaciones.

– Extensión de la prohibición de donaciones a partidos políticos realizadas por 
parte de presidentes, consejeros delegados u otros directivos con responsabilidad 
directa en la gestión de contratos con la administración, o de estos mismos cargos 
en empresas subordinadas o controladas.

– Reforma del Código Penal. Se impulsará y defenderá la tipificación de la finan-
ciación irregular de los partidos políticos como delito específico en el Código Penal 
y la inclusión de la responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos.

– Creación de un órgano de control interno anticorrupción que tendrá como fun-
ción el estudio periódico preventivo y de control de cualquier conducta que pudiera 
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realizar un miembro de dicho partido, o un cargo público designado por él o elegido 
en sus listas, que sea sospechoso de incurrir en alguna forma de corrupción.

– Declaración pública del patrimonio. Es esencial que se presenten al principio 
y al final de cada legislatura o mandato para cada cargo electo o cada cargo público 
o alto cargo la correspondiente declaración completa de bienes, actividades e intere-
ses. Su falta de presentación debe impedir la toma de posesión del cargo o ser causa 
de cese inmediato en supuesto de altos cargos.

– Responsabilidad patrimonial subsidiaria. Se impulsarán los cambios corres-
pondientes en la legislación actual tendentes a declarar la responsabilidad patrimo-
nial subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, 
en aquellos casos de corrupción de cargos públicos o cargos representativos; en 
cualquier caso, responderán con la pérdida de la subvención o asignación publica a 
que tuvieran derecho.

– Mayor control de las cuentas de partidos e instituciones. Se impulsarán las ac-
ciones necesarias para dotar a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas de 
los medios necesarios para controlar de una forma más ágil las cuentas de partidos 
e instituciones.

– Condonación de deudas. Se prohibirá la condonación de los créditos bancarios 
a partidos políticos.

– Limitación del gasto electoral. Se reducirá el gasto electoral mediante un con-
trol efectivo y un límite real del gasto en las campañas electorales. Para ello se re-
ducirá el actual límite del gasto a un 50% de lo permitido actualmente.

– Publicación de las cuentas. Se publicarán las cuentas de ingresos y gastos en la 
propia web del partido de forma permanente y transparente en cuanto éstas hayan 
sido aprobadas por sus respectivos órganos de dirección.

– Publicidad accesible de los estatutos y reglamentos que rigen la actividad del 
partido y de los grupos parlamentarios que conforma.

– Publicación en la web de los partidos políticos de: 
• Las cuentas anuales de los partidos.
• Fechas en las que los partidos han remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas.
• Último informe de fiscalización de las cuentas emitido por el Tribunal de 

Cuentas.
• Presupuestos anuales (dos últimos ejercicios) con la correspondiente liquida-

ción presupuestaria.
• Datos básicos sobre las fundaciones del partido.
• El desglose (orgánico y geográfico) de los gastos e ingresos, así como de los 

bienes patrimoniales.
• Los gastos e ingresos electorales.
• Las donaciones superiores a 25.000.-€ con identificación de los donantes.
• La descripción del procedimiento de control y/o auditoría interna del Partido.
– Separación del cargo público. Se tomarán de inmediato las medidas oportunas 

para separar de la vida política a aquellas personas que, siendo cargo, ya sea público 
o de partido, desde el mimo momento en que sea firme la resolución que acuerde la 
apertura de juicio oral o el procesamiento en un caso de corrupción política hasta la 
resolución completa del procedimiento judicial.

– Inelegibilidad para cargo de representación. No podrán presentarse en listas 
electorales, ni ocupar cargos públicos o de partido las personas contra las que sea 
firme el acuerdo de apertura de juicio oral o el procesamiento en caso de corrup-
ción política.

Respecto al ámbito institucional
– Dotar de publicidad con la necesaria antelación la existencia de las vacantes 

que deban de cubrirse en todas y cada una de las instituciones, por todos los medios 
que garanticen su efectivo conocimiento por todos los posibles candidatos.
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– Abrir la posibilidad de presentar candidaturas por parte de ciudadanos que 
consideren que pueden reunir los requisitos de idoneidad establecidos en cada caso. 
Debe de valorarse muy positivamente la presentación de candidaturas por ciuda-
danos que hayan ejercido puestos de responsabilidad y relevancia en el ámbito de 
que se trate, incluidos organismos internacionales u organismos similares en otros 
países. Garantizar la transparencia y la publicidad durante todo el procedimiento.

– Asegurar la competencia entre varios candidatos (al menos tres para cada 
puesto) que deberán demostrar a través de una comparecencia ante la Comisión cor-
respondiente del Parlament o el órgano en su caso que corresponda o se establezca, 
que deberá realizarse con publicidad y cuya finalidad será acreditar que se reúnen 
los requisitos de competencia e independencia para acceder al puesto.

– Garantizar la posibilidad de recurrir este tipo de nombramientos por cualquier 
candidato, pero también cualquier persona física o jurídica que tenga interés en que 
se mantenga la neutralidad y la profesionalidad de las instituciones, eliminando las 
trabas formales que suele establecer el Tribunal Supremo a la hora de abordar este 
tipo de recursos.

– Limitar el acceso a estos puestos a cargos electos en activo, o personas que 
hayan ocupado puestos políticos relevantes o pertenezcan a partidos políticos du-
rante un período «de enfriamiento» de dos años por lo menos.

– Limitar en estas instituciones la posibilidad de nombrar cargos de confianza 
por parte del candidato elegido, así como garantizar y promover los principios de 
mérito y capacidad dentro de las instituciones restringiendo al máximo los puestos 
de libre designación y estableciendo el concurso de méritos como principal sistema 
de promoción interna.

– En el caso de existir cuerpos técnicos adscritos al organismo, los funcionarios 
pertenecientes a dichos cuerpos deben de tener preferencia para acceder a puestos 
que requieran dicha especialización técnica sobre otros funcionarios que no cuentan 
con dicha especialización.

Respecto al ámbito judicial
– Suprimir los aforamientos.
– Suprimir los indultos en delitos ligados a la corrupción política. Modificar la 

ley del indulto, de manera que sólo se pueda indultar en casos excepcionales, de for-
ma motivada y en ningún caso en contra de los informes técnicos que obren en el 
expediente y en particular del criterio del tribunal sentenciador.

– Fomentar el trabajo de equipos multidisciplinares para los casos de corrup-
ción, que deberán actuar de forma independiente y bajo la sola supervisión del Juez 
de instrucción.

– Se tendría que reformar el sistema de nombramiento de los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El aforamiento de los cargos políticos 
propicia que puedan ser juzgados por los propios magistrados a los que en su día 
votaron, lo cual pone en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los ma-
gistrados así nombrados.

– El Fiscal del Estado no debe ser el fiscal del Gobierno. En consecuencia, hay 
que cambiar la forma de selección y dotarlo de más autonomía en la gestión.

– Se deberá proceder a instaurar un mecanismo de elección democrática de to-
dos los órganos de gobierno interno del poder judicial por los propios jueces. Tam-
bién se elegirá por sufragio universal directo y secreto por todos los jueces y magis-
trados del país de los doce vocales de procedencia judicial que integran el Consejo 
General del Poder Judicial.

– Protección mediante legislación adecuada de los alertadores.
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Respecto a los medios de comunicación
– Cambiar el sistema de nombramiento de los miembros del CAC para que deje 

de ser partidista y sean nombrados profesionales que, de acuerdo a los principios de 
publicidad, mérito y capacidad, aporten garantías de neutralidad política.

– Hacer públicos y transparentes los criterios para contratar la denominada «pu-
blicidad institucional», que deberá responder siempre a criterios objetivos y verifica-
bles, de manera que no se pueda utilizar con carácter discrecional y discriminatorio 
para favorecer a unos medios y perjudicar a otros.

– Garantizar que los procedimientos de adjudicación de licencias y concesiones 
a favor de determinados medios respetan los principios de concurrencia y neutrali-
dad, de forma que se eviten las injerencias políticas. Para ello se propone que, tal y 
como permite la Ley de Contratos del Sector Público, se utilicen comisiones aseso-
ras de expertos independientes que puedan asesorar en la elaboración de los infor-
mes técnicos correspondientes.

Respecto a los ciudadanos
– Mayor concienciación de la necesidad de denunciar cualquier actuación irre-

gular y/o de abuso de poder que puedan detectar en cualquier ámbito y/u organismo 
público.

– Mayor difusión del derecho de acceso a la información pública.
– Estrategia de información a ciudadanos sobre obligaciones y derechos respecto 

a la información pública.

6. Consideraciones finales
En principio es necesario poner de manifiesto que de una comparativa con las 

medidas que fueron aprobadas por el Parlament de Catalunya en 2015 a través del 
estudio realizado en la CIFEF, se comprueba que muy pocas se han implantado. 
Muchas están pendientes, algunas han sido implantadas parcialmente, pero muy 
pocas en su totalidad. Y así destaca en cuanto a las medidas que se recomendaron 
adoptar en el Dictamen de la CIFEF respecto a la función pública no se ha ejecuta-
do ninguna de las seis medidas aprobadas. En el ámbito de la contratación pública 
tampoco se han ejecutado completamente ninguna de las diez medidas; tan solo se 
hallan en progreso la mitad de ellas. En el ámbito de urbanismo ocurre lo mismo; 
la única medida que se aprobó se halla pendiente de ejecutar. En el resto de aspec-
tos estudiados pocas medidas se han ejecutado completamente, pero, sin embargo, 
destaca especialmente el ámbito de la justicia donde si bien fueron acordadas quin-
ce medidas, resulta ser que no se ha implementado ninguna de ellas, algo que ci-
ertamente es preocupante, al igual que las medidas acordadas para los medios de 
comunicación, donde tampoco se ha ejecutado ninguna de las medidas aprobadas.

Por otra parte, si el objetivo de esta Comisión es la de obtener unas conclusiones 
que realmente puedan implementar medidas rigurosas, eficaces y que en un plazo 
prudente se materialicen en buenos resultados, es necesario profundizar en algunos 
puntos que todavía no se han estudiado. De otra forma, la Comisión quedará incom-
pleta y en consecuencia no será todo lo provechosa que sería de desear.

Y así podemos observar que en materia de análisis de derecho comparado no he-
mos tenido ningún compareciente ni se ha podido llegar a comparar con el derecho 
que aplican otros países y que, evidentemente, puede resultarnos de mucha utilidad. 
Por consiguiente, sería necesario ampliar las sesiones con comparecientes que nos 
pudieran ilustrar a este respecto.

Por otra parte, en materia de fraude y evasión fiscal, también nos ha faltado pro-
fundizar en conocimientos que algunos expertos pudieran ofrecernos. A tal efecto 
sería interesante que expertos del mercado nacional de la competencia, organismo 
que garantiza el correcto funcionamiento, transparencia y existencia de competen-
cia efectiva en los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores 
y usuarios pudieran dotarnos de conocimientos sobre las formas ilegales, fraudes y 
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prácticas de evasión fiscal que pueden llevar a cabo algunas empresas relacionadas 
con el sector público.

Es evidente también que nos ha faltado indagar en la práctica del ámbito judi-
cial. No hemos podido contar con ningún miembro de la judicatura. Ciertamente 
pudimos ver el punto de vista desde el ángulo del Fiscal Anticorrupción, pero, sin 
embargo, sería preciso poder contar también con otros actores que juegan un papel 
importante en sede judicial; son los abogados defensores y acusadores quienes nos 
pueden ampliar con una visión más práctica del tema.

Otro entorno que tampoco ha sido estudiado y que sería interesante es el espacio que 
ocupan los medios de comunicación, a fin de que se respeten los principios de publi-
cidad, mérito y capacidad aportando garantías de neutralidad política, por lo que sería 
conveniente alguna comparecencia de algún experto en relación al citado ámbito.

Y, por último, hemos echado en falta también el punto de vista de alguna persona 
denunciante o alertadora que, desde sus vivencias, nos explique las dificultades y los 
perjuicios que ha tenido y de cómo se podría mejorar la protección de sus derechos.

Una vez completada la ronda de comparecencias, teniendo en cuenta que el resto 
de grupos parlamentarios también podrían ampliar con otras personas que pudiesen 
considerar convenientes y necesarias para obtener una visión lo más completa po-
sible, a través de la cual se realizaría un análisis profundo del problema de la cor-
rupción, se estaría en mejores condiciones de realizar las conclusiones finales de la 
CEMCORD.

Por tanto, esperamos que las actuales conclusiones sean consideradas provisio-
nales o parciales a la espera de que podamos, tras otro período de comparecencias, 
elaborar otras más completas y definitivas.

Palau del Parlament, 15 de febrero de 2017

PROPOSTES DE CONCLUSIONS PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 51204)

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 65 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de conclusions 
següent, subsegüent al treball efectuat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de 
Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica.

Proposta de conclusions de la Comissió d’Estudi de les Mesures de 
Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica 
L’establiment i l’impuls de nous òrgans de control, conjuntament amb la modifi-

cació dels marcs legals sobre fiscalització, ha aflorat pràctiques irregulars que han 
arribat als tribunals.

En l’àmbit nacional s’ha procedit a reforçar a la Fiscalia Anticorrupció, realitzat 
modificacions normatives al Codi Penal, treballs per modificar la Llei d’Enjudicia-
ment Civil, lleis contra la corrupció, blanqueig de capitals, modificació de la llei de 
contractes públics, Oficina de recuperació d’actius i un llarg etcètera.

En l’àmbit autonòmic, l’esforç es va centrar amb normatives sobre transparència, 
bon govern i codis ètics.

De l’estudi comparat i les compareixences que hem pogut realitzar al llarg 
d’aquesta comissió, es proposen unes mesures legislatives, que dins el nostre abast i 
competència, són assumibles i condueixen a les següents conclusions: 

Conclusió Primera: sobre els òrgans controladors
Hem observat que, des de la seva posada en marxa, no s’ha procedit a cap mo-

dificació de les lleis que regulen l’extensió i funcionament dels òrgans de control a 
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Catalunya, malgrat l’obertura d’oficines anticorrupció i sindicatures de caràcter lo-
cal per tot el territori.

1. Redefinir funcionament de l’OAC amb una modificació de l’actual Llei OAC 
que no només es quedi en el mode de designació del Director, sinó que aprofundeixi 
en les competències assumides.

2. Obligatorietat que aquesta entitat elabori una Memòria anual que inclogui, a 
més dels expedients tramitats, una Memòria de costos i resultats.

3. Obligatorietat que l’OAC estigui subjecta al control fiscalitzador de la Sindi-
catura de Comptes.

4. Reforçar els convenis amb les sindicatures locals
5. Establir garanties corporatives a la Intervenció General de la Generalitat
6. Establir l’obligatorietat per als informes de fiscalització de la Sindicatura de 

Comptes de realitzar un annex a l’informe principal que contingui: contractes me-
nors de l’ens fiscalitzat i les factures de caixa fixa.

Conclusió segona: sobre la contractació pública
La llei de contractació pública és d’àmbit nacional i ha sofert petites modifica-

cions parcials respecte del reforçament dels criteris de publicitat, concurrència, pro-
hibició dels modificats. És necessari procedir a millorar, encara més, les exigències, 
objectius i límits per a la contractació pública que permeti més eficiència i control en 
la gestió dels recursos públics, així com una fixació de normativa que faciliti, com 
si es tractés d’un control preventiu, de pràctiques irregulars, il·legals o perjudicials 
per a l’interès general.

Malgrat aquesta realitat contractual definida al paràgraf anterior, trobem espai 
per modificar criteris a la contractació pública a Catalunya dintre de l’abast compe-
tencial que disposem i que consisteixen en: 

1. Fixació dels estàndards mínims de qualitat i l’obligatorietat de realitzar una 
avaluació de costos-resultats en els serveis públics, siguin o no concessionats.

2. Introduir als plecs de contractació la valoració de la puntuació en transparèn-
cia de les empreses concurrents.

3. Reduir la contractació en procediments oberts que actualment es troba en el 50%.
4. Establir limitacions de consanguinitat a la lliure designació fins al 4rt grau.
5. Establir límits quantitatius de contractes d’interins i persones de lliure desig-

nació.

Llei de transparència, Bones Pràctiques i Codi Ètic
L’aprovació de la llei de la transparència va permetre definir els subjectes que 

poden ser considerats grups d’interès, establir criteris de publicitat i accés a la in-
formació respecte dels organismes públics, obligació de col·laboració amb els orga-
nismes controladors.

Des de l’entrada en vigor de la llei hem observat que moltes de les previsions que 
conté tenen dificultats d’aplicació i d’altres, malgrat no tenir-les, no s’han implemen-
tat. A tall d’exemple, la mateixa conselleria de transparència que no compleix amb 
aquesta; o el registre de caràcter obligatori pels grups d’interès.

Especial atenció ens mereixen els grups d’interès. Amb l’obligatorietat del regis-
tre previ els subjectes obligats podran relacionar-se amb les institucions i els repre-
sentants polítics amb criteris de transparència i bones pràctiques. Des de l’entrada 
en vigor de la llei, el nombre d’inscrits és escàs.

A fi de complementar l’obligatorietat del registre i l’efectiu funcionament 
d’aquesta i d’altres normatives referents a transparència, bones pràctiques i codi ètic 
es proposa: 

1. Modificar la Llei de transparència per introduir un sistema de valoració bo-
nus-malus per a concórrer als procediments d’adjudicació d’obra pública.

2. Establir terminis del compliment per a l’accés a la informació pública a totes 
les entitats públiques.
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3. Modificar el termini d’entrega de documentació a les entitats controladores de 
30 a 15 dies, com es fa amb la normativa nacional.

4. Modificar el codi ètic per excloure la participació de cap subjecte obligat a 
processos de selecció de personal quan existeixi un vincle familiar fins al 4rt grau 
de consanguinitat.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017

PROPOSTES DE CONCLUSIONS PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PEL SÍ (REG. 51346)

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Lluís M. 
Corominas i Díaz, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 65 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de conclu-
sions següent, subsegüent al treball efectuat per la Comissió d’Estudi de les Mesures 
de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica.

Proposta de conclusions de la Comissió d’Estudi de les Mesures de 
Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica 

A) En l’àmbit de la transparència
1. Cal aplicar i fer complir la Llei 19/2014 en totes les seves previsions, en la 

línia que apunta el Síndic de Greuges en el primer informe sobre l’esmentada Llei 
presentat l’any 2016.

2. Cal fomentar l’aplicació i el compliment de la Llei de Transparència entre tots 
els operadors del sector públic, més enllà de les pròpies administracions.

3. Cal desplegar reglamentàriament la Llei 19/2014, atenent les recomanacions 
que figuren a l’antecedent 1 i a la praxis d’aquests dos anys d’ençà que va entrar en 
vigor.

4. Cal fomentar el coneixement dels Drets que empara la llei 19/2014, en especial 
el Dret d’accés a la informació com a dret subjectiu dels ciutadans.

5. Cal fomentar entre les administracions i ciutadania el coneixement de l’exis-
tència de la GAIP (Comissió per a la garantia de l’accés a la informació pública), 
com a organisme que garanteix el dret d’accés a la informació d’una manera ràpida 
i alternativa als Tribunals.

6. Cal aprovar el reglament de desplegament de la GAIP.
7. Cal aprovar i aplicar el recentment presentat Decret Llei sobre el Registre de 

grups d’interès de Catalunya per garantir una sola base de dades dels lobbys i la in-
teroperatibilitat entre aquest registre i el del Parlament de Catalunya.

8. S’ha de donar el suport que calgui a les administracions locals per complir i 
fer complir les previsions de la Llei 19/2014.

9. Cal concretar mesures que incentivin la inscripció dels grups d’interès en el 
registre, com a segell de qualitat democràtica a Catalunya.

10. Cal estendre la iniciativa del Parlament de Catalunya sobre l’agenda dels par-
lamentaris. Més enllà de la obligació de fer constar tots els contactes dels electes i 
alts càrrecs a Catalunya amb aquests grups, cal normalitzar la publicitat activa de 
les agendes públiques.

11. S’ha d’estendre l’aprovació de codis de conducta i codis ètics a tot el sector 
públic i a tots els operadors que són perceptors de fons públics.

12. Cal formar els empleats públics i assessorar-los en el comportament ètic a la 
seva tasca laboral.

13. Cal incorporar en la formació escolar a tots els nivells educatius la ètica i va-
lors contra la corrupció.
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14. Instar les administracions públiques en general a empoderar al ciutadà mit-
jançant mesures de govern obert.

15. Cal reforçar el règim d’incompatibilitats per evitar les anomenades «portes 
giratòries».

16. Obrir el debat sobre quin organisme hauria de fer el seguiment i control sobre 
el règim d’incompatibilitats en el sector públic, elaborant un informe anual que es 
portés a consideració del Parlament de Catalunya.

17. S’ha d’obrir al coneixement públic i de manera gratuïta les dades que no si-
guin motiu de protecció específica i que consten en els registres públics, com el Re-
gistre Mercantil.

B) En l’àmbit del control
18. Impulsar la creació del mecanisme de coordinació contra la corrupció i el 

frau previst a la Moció 43/XI del Parlament de Catalunya, com a eina que relligui 
les actuacions de tots els òrgans de control, judicials i policials que operen a Cata-
lunya i la seva coordinació.

19. Cal fer una anàlisi en profunditat del actuals òrgans de control per a determi-
nar-ne el grau d’eficiència i eficàcia.

20. Com a conseqüència d’aquesta anàlisi, i en cas que sigui necessari, poder do-
tar els òrgans de control de millors recursos per exercir la seva tasca.

21. Cal que els òrgans de control tinguin garantides la seva independència i pro-
fessionalitat.

22. Cal que la Sindicatura de Comptes potenciï les auditories de gestió, operati-
ves i de resultats. Més enllà del control de legalitat que actualment realitza (ex-post), 
cal prioritzar la prevenció, i l’anàlisi de l’eficiència dels recursos públics.

23. Analitzar si, fora des Plans actuals que fa la pròpia Sindicatura i de la pos-
sibilitat que tenen els grups parlamentaris de sol·licitar noves auditories, es pugui 
actuar per denúncia.

24. Analitzar amb els Ajuntaments i les associacions que els representen la im-
plantació d’auditories externes als ens locals que fossin autoritzades i validades per 
la Sindicatura de Comptes i a petició dels propis ens locals. Estudiar si aquesta praxi 
es pot estendre a tot el sector públic, cosa que facilitaria un millor control i perme-
tria optimitzar i prioritzar els recursos de què disposa la Sindicatura de Comptes.

25. Cal evitar duplicitats entre la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Cuentas.
26. Cal una millor regulació de les funcions de control dels interventors i secre-

taris municipals.
27. Estudiar la implantació d’un registre municipal amb els informes negatius als 

acords que es porten a Junta de Govern i Ple en l’àmbit local, amb resolució motiva-
da per part el propi Ple municipal.

28. Cal debatre sobre la generalització de les bústies ètiques, on els ciutadans 
puguin fer arribar les seves denúncies i la protecció i incentivació que ha de tenir la 
figura del denunciant anònim.

29. Estudiar la creació de la figura del defensor de l’empleat públic en casos de 
denúncies de delictes de corrupció.

30. Cal debatre i concretar propostes normativitzades sobre el rol de la societat 
civil com a mecanisme de control afegit als ja institucionalitzats i la seva relació 
amb aquests.

31. Cal estendre la «compliance» a totes les empreses i que es portin a terme per 
empreses no contractades pel qui és objecte de l’anàlisi.

C) En l’àmbit de la gestió pública
32. Cal que tots els operadors amb recursos públics generalitzin en la seva praxi 

l’avaluació de riscos de corrupció i ho incorporin en els seus mecanismes de control.
33. Cal estendre i millorar el control de la contractació pública a les modifica-

cions contractuals i a les subcontractacions.
Fascicle segon
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34. Garantir la transparència, la publicitat i generalitzar els procediments oberts 
en totes les fases de la contractació pública, en especial a les modificacions.

35. Garantir la lliure concurrència, el concurs, el mèrit i la capacitat en l’accés a 
la funció pública.

36. Cal regular el número i les funcions i establir indicadors per a controlar la 
tasca dels assessors de lliure designació a les diferents administracions i institucions 
a Catalunya.

37. Generalitzar la publicació de les dades econòmiques i patrimonials dels alts 
càrrecs per tal d’afavorir un adequat control del conflicte d’interessos.

38. Cal que l’atorgament de subvencions i ajuts estigui normativitzat, amb pu-
blicitat, criteris objectius i amb seguiment i control posterior de l’ús que se n’ha fet. 
Generalitzar en aquest àmbit també l’avaluació de riscos de corrupció a totes les ad-
ministracions i institucions que n’atorguen.

39. En la gestió urbanística, vetllar per la participació i informació ciutadana en 
tots els processos, com a mecanisme de corresponsabilització i de control.

40. Dotar d’especialistes i professionals especialitzats en matèria urbanística i 
mediambiental als òrgans de control.

41. Generalitzar les auditories de gestió de les polítiques públiques. A més, en 
l’àmbit urbanístic, fer un control del destí de les plusvàlues generades en els pro-
cessos de transformacions urbanístiques per a garantir-ne la seva reversió en l’àmbit 
públic.

42. Evitar la contractació pública amb proveïdors que tinguin qualsevol relació 
amb països considerats com a paradisos fiscals.

43. Dotar de major capacitat i més competències a l’agència Tributària de Cata-
lunya.

D) En l’àmbit del partits i polítics
44. Cal concretar una proposta normativa sobre en quin moment s’ha d’assumir 

la responsabilitat política en casos d’electes investigats per corrupció
45. Cal canviar l’actual legislació per a limitar o eliminar els aforaments.
46. Cal estendre la normativa de partits polítics al finançament de les fundacions 

que hi estan vinculades.
47. Cal estendre l’aplicació de la llei 19/2014 als partits polítics i les seves fun-

dacions.
48. Cal dotar-nos d’una llei electoral pròpia que redueixi les despeses, i millori 

el seu control.

E) En l’àmbit judicial
49. Cal garantir la independència, l’autonomia i la imparcialitat de jutges i fis-

cals.
50. Cal debatre si la instrucció penal ha d’anar per compte dels jutges, com ara, 

o hauria de ser per compte des fiscals.
51. Cal diferenciar a l’hora de demanar responsabilitats, la política de la respon-

sabilitat penal, essent sempre aquesta la darrera ratio.
52. Cal potenciar les mesures correctores, de prevenció i promotores de la lluita 

contra la corrupció.
53. Cal que els jutges tinguin equips multidisciplinars assignats per lluitar contra 

la corrupció.
54. Cal eliminar la prerrogativa que té el Govern central d’atorgar indults

F) En l’àmbit legislatiu
55. Constatar que la manca de competències en l’àmbit judicial i de fiscalitat és 

un dels dèficits principals per a poder fer front a reformes estructurals per a millorar 
la lluita contra la corrupció.
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56. Cal no fer reformes legislatives constants ni en calent per temes concrets. En 
general, les lleis actuals són suficients si hi ha mitjans i voluntat política per apli-
car-les.

57. En l’àmbit del frau fiscal, caldria suprimir l’estimació objectiva i el règim 
simplificat, ja que són regulacions que han potenciar la praxi de les factures falses.

58. Cal regular la figura penal de l’enriquiment il·lícit.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017

PROPOSTES DE CONCLUSIONS PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE 

CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 52406)

Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 65 del Reglament del Parlament, 
presenta la proposta de conclusions següent, subsegüent al treball efectuat per la Co-
missió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració 
Democràtica.

Proposta de conclusions de la Comissió d’Estudi de les Mesures de 
Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica 

1. Objectiu i abast
Després de l’enorme impacte polític i social que va tenir la Comissió d’Investi-

gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals (CIFEF) i les pràctiques de Corrupció Política 
que va tenir lloc a l’anterior legislatura, es va considerar oportú en aquesta XI Le-
gislatura, continuar aprofundint en l’estudi d’aquests fenòmens tan perjudicials tant 
per l’economia com per la confiança i el bon funcionament de les institucions en les 
quals els ciutadans dipositen la seva confiança. Aquesta confiança ha estat, al llarg 
dels últims anys colpejada per multitud de casos de corrupció a gairebé tots els ni-
vells, amb el problema polític i social que això suposa. En un moment de crisi eco-
nòmica, social i territorial, l’ombra de la corrupció mina la confiança en un sistema 
que a banda de mostrar-se incapaç de donar resposta a les necessitats i inquietuds de 
la població, s’ha convertit en un dels seus principals problemes.

El sol fet que hi hagi al Parlament de Catalunya una comissió dedicada a tractar 
aquesta qüestió és necessària. Segons el Baròmetre del CIS del febrer de 2016, el 
47% dels enquestats assenyalava la corrupció com el segon problema a l’Estat Espa-
nyol, tot just després de l’atur. Una percepció que en el moment de presentar aques-
tes conclusions, de ben segur deu haver augmentat, tenint en compte com l’agenda 
mediàtica està centrada en diversos procediments judicials, amb nom i cognoms: 
Rodrigo Rato, Iñaki Urdangarín, Miguel Blesa, Fèlix Millet i molts altres que, lluny 
d’identificar conductes personals reflecteixen un fenomen sistèmic que té com a 
principals epicentres el finançament dels partits, el sistema financer, el tràfic d’in-
fluències, la contractació pública i la difuminació d’allò que és públic i allò que és 
privat. Per això, i davant una realitat tan colpidora, entenem que és una bona notícia 
que el Parlament treballi per aprofundir en el coneixement d’aquest fenomen amb 
l’objectiu de cercar solucions. És una bona notícia també que en aquest procés s’hagi 
donat veu a la societat civil organitzada i a diversos col·lectius que des de l’activisme 
i la lluita ciutadana, han estat exemple d’acció contra la corrupció.

Pel que fa a l’abast de la comissió, no hem de perdre de vista en cap moment les 
enormes limitacions que té el format de comissió d’estudi. Més enllà de ser un espai 
d’aprenentatge, reflexió i posada en comú de coneixement, cal dir que el seu paper 
és insuficient. En aquest sentit, i en relació a la CIFEF, l’Oficina Antifrau ja adver-
tia que estem davant «un control netament polític» i que les comissions –en aquell 
cas d’Investigació però també aplicable a les d’estudi– «són valoracions netament 
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polítiques». En aquest mateix sentit, el mateix Tribunal Constitucional ens avisa que 
aquestes comissions, tant d’investigació com d’estudi «emeten judicis d’oportunitat 
política que, per molt sòlids i fundats que resultin, no són idonis jurídicament per 
suplir la convicció de certesa que només el procés judicial garanteix». És impor-
tant tenir consciència d’aquest fet ja que això fa que, sovint, aquest tipus de comis-
sions es quedin en el no res en la seva capacitat d’avançar en la cerca de solucions 
i es converteixin només en instruments polítics de representació sense capacitats i 
efectes reals. Un fet que també es fa palès en altres comissions, com la de la Sindi-
catura de Comptes, on malgrat la gravetat dels molts fets que s’estudien i es posen 
en coneixement dels grups polítics, les implicacions són en la seva majoria gairebé 
nul·les. A tall d’exemple, només cal mirar com les recomanacions d’institucions com 
la Sindicatura de Comptes són sistemàticament ignorades per molts dels òrgans fis-
calitzats.

2. Conclusions
Sobre les comissions d’investigació i estudi del Parlament i la conscienciació del 

problema que suposa la corrupció i la lluita contra la mateixa: 
1) Cal avançar en la dinàmica i atribucions de les comissions d’investigació i es-

tudi, incorporant les recomanacions fetes en aquest sentit per l’Oficina Antifrau al 
seu informe de 26 de juliol de 2010 sobre metodologia i procediment.

2) Pel que fa a la utilitat pública de les accions parlamentàries a l’àmbit de la cor-
rupció cal assegurar una cobertura mediàtica adequada i concorde a la preocupació 
que suscita aquest fenomen, ja que els coneixements aportats pels compareixents 
ha de servir no només als diputats sinó a la societat en general. Aquesta cobertura 
hauria d’estar garantida pels mitjans de comunicació públics de la Generalitat de 
Catalunya.

3) Cal facilitar espais als mitjans de comunicació públics als diversos organis-
mes que a Catalunya lluiten contra la corrupció, fent possible que les seves accions 
arribin a la ciutadania per tal que aquesta conegui tant el que es fa des d’aquestes 
institucions així com per a que es tingui coneixement dels focus de corrupció i 
manca de transparència amb que es troben institucions com l’Oficina Antifrau o la 
Sindicatura de Comptes. A tall d’exemple, caldria estudiar la possibilitat que cada 
informe de la Sindicatura fos explicat als mitjans de comunicació públics (L’hora del 
Síndic) de manera entenedora i clara, amb entrevistes tant al síndic autor de l’infor-
me com al responsable de la institució on s’hagin produït les irregularitats.

4) Elaborar una codi ètic específic sobre el tractament informatiu del fenomen de 
la corrupció als mitjans de comunicació públics.

Pel que fa al finançament dels partits polítics: 
5) Cal modificar la Llei 8/2007, del 4 de juliol sobre finançament dels partits 

polítics.
6) Cal modificar la Llei Orgànica 10/1995 del 23 de novembre del Codi Penal.
7) Publicació dels préstecs als partits polítics i prohibició de la condonació 

d’aquests en condicions diferents a les que s’apliquen a la resta d’entitats.
Altres conclusions: 
8) Aprofundir en les mesures necessàries per a la protecció dels alertadors basat 

en els diferents treballs realitzats per diversos agents de la societat civil implicats en 
la lluita contra la corrupció, tenint present el «Decàleg per a la protecció dels denun-
ciants/alertadors» elaborat per la Xarxa X-Net així com, de manera general, l’article 
33 de la Convenció de l’ONU contra la corrupció.

9) Instar a la modificació de la legislació existent amb la finalitat que els delictes 
econòmics relacionats amb la corrupció no tinguin data de prescripció.

10) Per assegurar la deguda transparència entre poder polític i mitjans de comu-
nicació, tots els diners públics que vagin a parar a aquests mitjans han de publicar-se 
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de forma entenedora i desglossada, més enllà de l’actual publicació de subvencions 
que no inclou ni el repartiment de la publicitat institucional ni les subscripcions.

11) Cal que els partits polítics publiquin a les seves pàgines web a llocs fàcilment 
accessibles i identificats la llista de préstecs que tenen concedits, especificant les 
quantitats, les entitats prestadores i les condicions.

12) Cal complir amb el mandat expressat a la Moció 43/XI aprovada pel Parla-
ment de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017

II. CONCLUSIONS

I. Transparència
1. Cal més transparència com a instrument de gran eficàcia contra el frau. Amb 

aquesta finalitat s’ha de desplegar per reglament la Llei 19/2014, i concretar-ne els 
termes i les obligacions, atenent, entre altres, les recomanacions de l’informe del 
Síndic de Greuges i la praxi dels dos anys de vigència, i entendre que és una priori-
tat dels poders públics a Catalunya difondre i promocionar el dret subjectiu d’accés 
a tota la informació pública i dels mecanismes de garantia, i conscienciar i formar 
la ciutadania i animar-la a denunciar qualsevol pràctica detectada com a abusiva del 
poder o susceptible de contenir il·licitud, ja que una ciutadania ben informada pot 
participar en els assumptes públics i exercir un control saludable mitjançant l’exi-
gència de retiment de comptes.

2. Cal reforçar la transparència en àmbits sectorials clau de l’ordenament, com 
la contractació pública, mitjançant la introducció de clàusules de transparència, que 
han de ser objecte de valoració en els contractes, els concerts i les bases reguladores 
de la concessió de subvencions i ajuts públics.

3. Cal continuar regulant els grups d’interès i la publicitat de l’agenda dels càr-
recs públics i aplicar el Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i regula 
el Registre de grups d’interès de Catalunya, per a garantir una sola base de dades 
dels grups d’interès, accessible des de tots els portals de transparència, i la interope-
ratibilitat entre aquest registre i el del Parlament de Catalunya.

4. Cal concretar mesures que incentivin la inscripció dels grups d’interès en el 
Registre, com a segell de qualitat democràtica a Catalunya.

5. Cal estendre la iniciativa del Parlament de Catalunya sobre l’agenda dels par-
lamentaris. Més enllà de l’obligació de fer-hi constar tots els contactes dels electes 
i els alts càrrecs a Catalunya amb aquests grups, cal normalitzar la publicitat activa 
de les agendes públiques.

6. Cal estendre l’aprovació de codis de conducta i codis ètics a tot el sector públic 
i a tots els operadors que són perceptors de fons públics.

7. Cal fomentar el coneixement, entre les administracions i la ciutadania, de 
l’existència de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
(GAIP) com a organisme que garanteix el dret d’accés a la informació d’una manera 
ràpida i alternativa als tribunals.

8. Cal aprovar el reglament de desplegament de la GAIP de manera que, entre 
altres mesures, es reforcin les funcions de supervisió del compliment de la legislació 
vigent en matèria de transparència i accés a la informació pública i, molt especial-
ment, les relatives al compliment pels subjectes obligats dels deures i els continguts 
exigibles en matèria de publicitat activa. Cal dotar-la, així mateix, de recursos sufi-
cients per a dur a terme les seves funcions.

9. Cal assegurar la culminació del procés d’adopció de mesures d’adaptació ne-
cessàries pel que fa a l’organització dels subjectes obligats, per tal de poder donar 
complet i efectiu compliment a les obligacions de transparència i procurar el ple 
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coneixement de la informació pública a la ciutadania, dins el marc legal vigent. En 
especial, convé continuar oferint les garanties de suport als ens i les corporacions de 
l’àmbit local que acreditin dificultats de recursos per a complir i fer complir el que 
estableix la Llei 19/2014.

10. Cal obrir al coneixement públic, de manera gratuïta i de fàcil accés, les da-
des que no estiguin subjectes a protecció específica i que consten en els registres 
públics, com el Registre Mercantil.

11. Cal aplicar i fer complir la Llei 19/2014, en totes les seves disposicions, en la 
línia que apunta el Síndic de Greuges en el primer informe sobre aquesta llei pre-
sentat l’any 2016.

12. Cal fomentar l’aplicació i el compliment de la Llei 19/2014 entre tots els ope-
radors del sector públic, més enllà de les administracions.

13. Cal formar els empleats públics i assessorar-los en el comportament ètic en 
la seva tasca laboral.

14. Cal incorporar l’ètica i els valors contra la corrupció a tots els nivells educa-
tius de la formació escolar.

15. Cal instar les administracions públiques en general a apoderar els ciutadans 
mitjançant mesures de govern obert.

16. Cal reforçar el règim d’incompatibilitats per a evitar les anomenades «portes 
giratòries».

17. Cal obrir el debat sobre quin organisme hauria de fer el seguiment i el control 
sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic i elaborar un informe anual so-
bre aquesta matèria i sotmetre’l a la consideració d’aquest Parlament.

18. Cal establir terminis del compliment per a l’accés a la informació pública a 
totes les entitats públiques.

19. Cal modificar el codi ètic per a excloure la participació de tot subjecte obligat 
a processos de selecció de personal quan hi hagi vincle familiar fins al quart grau 
de consanguinitat.

20. Cal establir més criteris i pautes interpretatives, i més concrets, d’algunes 
disposicions del règim jurídic en matèria de transparència, tant per part de la Co-
missió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), com dels ope-
radors jurídics, dels mateixos subjectes directament obligats a aplicar la norma, i 
d’altres ens o autoritats de supervisió i control que tenen per finalitat la salvaguarda 
i la regulació de béns jurídics que es relacionen amb la transparència.

21. No s’hauria d’admetre la inclusió de processats o investigats per corrupció a 
les llistes electorals o, en tot cas, caldria establir l’obligació de fer pública aquesta 
circumstància en publicar les llistes.

22. Cal establir l’obligació que les empreses concessionàries de les administra-
cions públiques publiquin al web corporatiu tots els contractes signats els últims 
vuit anys amb qualsevol administració, especificar-ne la quantia i explicitar tant les 
empreses subsidiàries que hi estan vinculades com les unions temporals d’empreses 
(UTE) i les aliances d’empreses ( joint ventures).

23. Cal avançar ràpidament en la digitalització de les bases de dades de l’Admi-
nistració i facilitar i fer més intel·ligible l’accés a la informació.

II. Altres instruments de control
24. Cal complir el mandat expressat en la Moció 43/XI d’aquest Parlament, sobre 

una república amb corrupció zero.
25. Cal una millor regulació de les funcions de control de la transparència i 

d’emissió d’informes en qüestions de complexitat jurídica i econòmica dels inter-
ventors, tresorers i secretaris municipals, i també de la resta de càrrecs que exer-
ceixin funcions de control jurídic, econòmic o tècnic, reforçant-ne les funcions i la 
independència com a professionals pertanyents a cossos d’habilitació nacional i no 
dependents jeràrquicament dels governs locals.
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26. Cal fer una anàlisi amb profunditat del actuals òrgans de control per a deter-
minar-ne el grau d’eficiència i eficàcia.

27. Cal poder dotar els òrgans de control de millors recursos per a exercir la seva 
tasca, en cas que es consideri necessari arran de l’anàlisi a què fa referència l’apar-
tat 29.

28. Cal garantir la independència i la professionalitat dels òrgans de control.
29. Cal que la Sindicatura de Comptes potenciï les auditories de gestió, operati-

ves i de resultats. Més enllà del control de legalitat que actualment fa (ex-post), cal 
prioritzar la prevenció i l’anàlisi de l’eficiència dels recursos públics.

30. Cal analitzar, a part dels plans actuals de la Sindicatura de Comptes i de la 
possibilitat que tenen els grups parlamentaris de sol·licitar noves auditories, la pos-
sibilitat d’actuar per denúncia.

31. Cal analitzar amb els ajuntaments i les associacions que els representen la 
implantació d’auditories externes als ens locals que fossin autoritzades i validades 
per la Sindicatura de Comptes i a petició dels ens locals mateixos, i estudiar si 
aquesta praxi es pot estendre a tot el sector públic, cosa que facilitaria fer-ne un mi-
llor control i permetria optimitzar i prioritzar els recursos de què disposa la Sindi-
catura de Comptes.

32. Cal evitar duplicitats entre la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes.
33. Cal estudiar la implantació d’un registre municipal amb els informes nega-

tius als acords que es porten a la junta de govern i al ple en l’àmbit local, amb una 
resolució motivada per part del ple municipal.

34. Cal debatre sobre la generalització de les bústies ètiques, on els ciutadans 
puguin fer arribar les seves denúncies, i sobre i la protecció i la incentivació que ha 
de tenir la figura del denunciant anònim.

35. Cal estudiar la creació de la figura del defensor de l’empleat públic en casos 
de denúncies de delictes de corrupció.

36. Cal debatre i concretar propostes normativitzades sobre el rol de la societat 
civil com a mecanisme de control afegit als ja institucionalitzats i la seva relació 
amb aquests.

37. Cal estendre el compliment normatiu, la compliance, a totes les empreses i 
disposar que sigui a càrrec d’empreses no contractades per les que són objecte de 
la seva anàlisi.

38. Cal aplicar mecanismes de coordinació i col·laboració entre l’Agència Tribu-
tària, la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes per a determinar si exis-
teixen il·lícits tributaris comesos pels partits polítics.

39. Cal enfortir, tant normativament com pel que fa als recursos disponibles, la 
Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau. Aquests organismes han d’actuar de 
manera constant contra tota administració presumptament involucrada en casos de 
corrupció i han de demanar explicacions als dirigents de totes les empreses públi-
ques de Catalunya sobre si hi ha empresaris afectats pel cobrament de comissions 
en les obres públiques.

40. Cal establir l’obligació de publicar, de manera clara i comprensible, els comp-
tes anuals i les auditories de totes les entitats que formen part del sector públic de 
Catalunya i que hi estan obligades per la seva normativa.

41. Cal implantar l’obligació que els ens fiscalitzats donin resposta sobre les ac-
cions fetes per a donar compliment a les observacions i recomanacions efectuades 
pels òrgans de control.

42. Cal avançar en la dinàmica i les atribucions de les comissions d’investigació 
i d’estudi, incorporant-hi les recomanacions fetes en aquest sentit per l’Oficina An-
tifrau de Catalunya en el seu informe del 26 de juliol de 2010, sobre metodologia i 
procediment.
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43. Cal establir l’obligatorietat que l’Oficina Antifrau de Catalunya elabori una 
memòria anual que inclogui, a més dels expedients tramitats, una memòria de cos-
tos i resultats.

44. Cal establir l’obligatorietat que l’Oficina Antifrau de Catalunya estigui sub-
jecta al control fiscalitzador de la Sindicatura de Comptes.

45. Cal reforçar els convenis amb les sindicatures locals.
46. Cal establir l’obligatorietat que els informes de fiscalització de la Sindicatura 

de Comptes tinguin un annex a l’informe principal que contingui els contractes me-
nors de l’ens fiscalitzat i les factures de caixa fixa.

47. Cal adoptar les mesures necessàries per a aconseguir, en el termini més breu 
possible, una direcció de l’Administració pública tècnica i no controlada políticament.

48. Cal despolititzar les institucions, des de la fiscalia, passant pels òrgans d’ava-
luació dels comptes dels partits polítics, fins als membres dels òrgans de control per 
a garantir que operin, controlin i fiscalitzin les formacions polítiques i els polítics, i 
impedir que eludeixin l’obligació de retre comptes a la societat i operin des de l’opa-
citat. Cal fer la despolitització per mitjà d’un sistema d’elecció professional i no par-
tidista dels membres dels òrgans encarregats de les tasques d’avaluació.

49. Cal despolititzar la fiscalia i garantir que no es pugui fer cessar de manera 
injustificada i aleatòria els diversos agents que lluiten contra la corrupció.

50. Cal reforçar amb més personal i mitjans les unitats del Cos de Mossos d’Es-
quadra a les quals correspon la investigació dels delictes vinculats a la corrupció, i 
facilitar la incorporació d’experts en matèria econòmica, financera i comptable a la 
Unitat Operativa Adjunta, amb els efectius suficients per a dur a terme la seva tasca.

51. Cal reclamar que es reforci amb més personal i mitjans la Fiscalia Anticor-
rupció, fins a arribar a un mínim del 10% dels efectius personals totals de la fiscalia 
a Catalunya.

52. Cal comparèixer com a acusació particular en tots els procediments judi-
cials vinculats a delictes de corrupció i frau fiscal en què el patrimoni i els recur-
sos públics de la Generalitat apareguin indiciàriament com a perjudicats –com ja 
va sol·licitar el Parlament, el maig del 2015, amb relació al cas Palma Arena, atès 
que la Generalitat en va ser perjudicada com a coreceptora dels impostos estafats, 
i que va reiterar el juny passat en aprovar la Moció 43/XI, sobre una república amb 
corrupció zero–, i s’ha d’incloure en aquest concepte el frau a qualsevol tribut sobre 
el qual tingui capacitat de decisió la Generalitat. El Govern també ha de valorar la 
possibilitat de comparèixer com a acusació popular en els procediments judicials re-
latius a delictes de corrupció i frau fiscal de gravetat i rellevància especials. En tots 
aquests procediments, l’assistència lletrada l’ha de fer personal dels serveis jurídics 
de la Generalitat.

III. Gestió pública
53. Cal que tots els operadors amb recursos públics generalitzin en la seva praxi 

l’avaluació de riscos de corrupció i la incorporin en els seus mecanismes de control.
54. Cal estendre i millorar el control de la contractació pública a les modifica-

cions contractuals i a les subcontractacions.
55. Cal garantir la transparència i la publicitat, i generalitzar els procediments 

oberts en totes les fases de la contractació pública, en especial a les modificacions.
56. Cal garantir la lliure concurrència, el concurs, el mèrit i la capacitat en l’ac-

cés a la funció pública.
57. Cal regular el nombre i les funcions dels assessors de lliure designació i es-

tablir indicadors per a controlar-ne la tasca en les administracions i institucions a 
Catalunya.

58. Cal generalitzar la publicació de les dades econòmiques i patrimonials dels 
alts càrrecs per tal d’afavorir un adequat control del conflicte d’interessos.
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59. Cal que l’atorgament de subvencions i ajuts estigui normativitzat, amb publi-
citat, criteris objectius i amb seguiment i control posterior de l’ús que se n’ha fet i 
cal generalitzar en aquest àmbit també l’avaluació de riscos de corrupció a totes les 
administracions i institucions que n’atorguen.

60. Cal vetllar, per la participació i la informació ciutadana en tots els proces-
sos de la gestió urbanística, com a mecanisme de coresponsabilització i de control.

61. Cal dotar els òrgans de control d’especialistes i professionals especialitzats en 
matèria urbanística i mediambiental.

62. Cal generalitzar les auditories de gestió de les polítiques públiques i en l’àm-
bit urbanístic i fer un control de la destinació de les plusvàlues generades en els 
processos de transformacions urbanístiques a fi de garantir-ne la reversió en l’àmbit 
públic.

63. Cal evitar la contractació pública amb proveïdors que tinguin qualsevol rela-
ció amb països considerats paradisos fiscals.

64. Cal dotar l’Agència Tributària de Catalunya de més capacitat i més compe-
tències.

IV. Partits polítics
65. Cal canviar la legislació actual per a limitar o eliminar els aforaments, que 

comporten privilegis jurídics i judicials dels aforats, per als quals pot arribar a ha-
ver-hi un cert espai d’impunitat, i, en aquests supòsits, generalment es posen moltes 
traves a les actuacions dels jutges.

66. Cal estendre la normativa sobre partits polítics al finançament de les funda-
cions que hi estan vinculades, de manera que estiguin obligades a aportar la matei-
xa documentació, a sotmetre’s al mateix règim de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, a publicar els comptes de manera detallada i a sotmetre’s a la fiscalització 
d’un òrgan independent.

67. Cal prohibir les donacions de persones físiques o jurídiques que hagin tingut, 
tinguin o puguin tenir a curt termini relacions de caràcter econòmic amb l’Admi-
nistració pel fet que es dediquen a un sector de l’activitat que està regulat, o perquè 
els contractes, les subvencions o les concessions publiques incideixen fortament en 
la seva activitat.

68. Cal estendre la prohibició de les donacions a partits polítics fetes per presi-
dents, consellers delegats o altres directius amb responsabilitat directa en la gestió 
de contractes amb l’Administració, o d’aquests mateixos càrrecs en empreses con-
trolades per l’Administració o que hi estiguin subordinades.

69. Cal concretar una proposta normativa sobre en quin moment s’ha d’assumir 
la responsabilitat política en casos d’electes investigats per corrupció.

70. Cal prohibir les donacions a les fundacions o altres entitats vinculades als 
partits, que han d’estar sotmeses, en tot cas, als mateixos controls que els partits.

71. Cal transparència en el finançament dels partits polítics i les fundacions. S’ha 
de crear un registre públic i unificat der les subvencions i assignacions públiques i 
dels imports de les donacions que reben els partits polítics i les seves fundacions.

72. Cal impulsar i defensar la tipificació del finançament irregular dels partits 
polítics com a delicte específic en el Codi penal i incloure-hi la responsabilitat penal 
dels partits polítics i els sindicats.

73. Cal crear un òrgan de control intern anticorrupció que tingui com a funció 
l’estudi periòdic preventiu i de control de qualsevol conducta que pogués tenir un 
membre d’un partit, o un càrrec públic que aquest membre hagi designat o que surti 
elegit de les seves llistes, que sigui sospitós d’incórrer en alguna forma de corrupció.

74. Cal que es presenti al principi i al final de cada legislatura un mandat per a 
cada càrrec electe o cada càrrec públic o alt càrrec de presentar la corresponent de-
claració completa de béns, activitats i interessos. Si no s’ha presentat s’ha d’impedir 
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la presa de possessió del càrrec o, en el cas dels alts càrrecs, aquest fet és causa de 
cessament immediat.

75. Cal impulsar els canvis corresponents en la legislació vigent que tendeixin a 
declarar la responsabilitat patrimonial subsidiària dels partits polítics, els sindicats i 
les organitzacions empresarials, en els casos de corrupció de càrrecs públics o càr-
recs representatius; en tot cas, han de respondre amb la pèrdua de la subvenció o 
assignació pública a la qual tinguessin dret.

76. Cal més control dels comptes dels partits i les institucions i cal impulsar les 
accions necessàries per a dotar la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes 
dels mitjans necessaris per a controlar d’una manera més àgil els comptes dels par-
tits i les institucions.

77. Cal prohibir la condonació dels crèdits bancaris a partits polítics.
78. Cal reduir la despesa electoral per mitjà d’un control efectiu i un límit real 

de la despesa en les campanyes electorals. Per a això cal reduir al 50% el límit de 
despesa permesa actualment.

79. Cal publicar els comptes d’ingressos i despeses en el web del partit de mane-
ra permanent i transparent quan aquests hagin estat aprovats pels òrgans de direcció 
respectius.

80. Cal que la publicitat dels estatuts i els reglaments que regeixen l’activitat dels 
partits i dels grups parlamentaris que formin sigui accessible.

81. Cal que els partits polítics publiquin al seu web: 
– Els comptes anuals.
– Les dates en què han tramès els seus comptes al Tribunal de Comptes.
– El darrer informe de fiscalització dels comptes emès pel Tribunal de Comptes.
– Els pressupostos anuals dels dos exercicis darrers, amb la liquidació pressu-

postària corresponent.
– Les dades bàsiques sobre les fundacions del partit.
– El desglossament, orgànic i geogràfic, de les despeses, els ingressos i els béns 

patrimonials.
– Les despeses i els ingressos electorals.
– Les donacions superiors a 25.000 euros, amb la identificació dels donants.
– La descripció del procediment de control i l’auditoria interna del partit.
82. Cal adoptar immediatament les mesures pertinents per a separar de la vida 

política les persones que tinguin càrrec, públic o de partit, des del moment mateix 
en què sigui ferma la resolució que acordi l’obertura de judici oral o el processament 
en un cas de corrupció política fins que s’hagi resolt completament el procediment 
judicial.

83. No s’haurien de poder presentar en llistes electorals, ni ocupar càrrecs pú-
blics o de partit les persones contra les quals hi hagi acord ferm d’obertura de judici 
oral o de processament en cas de corrupció política.

84. Cal fer públics els préstecs als partits polítics i prohibir-ne la condonació en 
condicions diferents de les que s’apliquen a la resta d’entitats.

85. Cal fer públics de manera entenedora i desglossada, per a assegurar la degu-
da transparència entre el poder polític i els mitjans de comunicació, tots els diners 
públics que vagin a parar a aquests mitjans, més enllà de l’actual publicació de sub-
vencions, que no inclou ni el repartiment de la publicitat institucional ni les subs-
cripcions.

86. Cal que els partits polítics publiquin en els seus web, en llocs fàcilment ac-
cessibles i identificats, la llista de préstecs que tenen concedits, amb especificació de 
les quantitats, les entitats prestadores i les condicions.

87. Cal imposar un límit màxim de despeses per a campanyes electorals. Un dels 
conceptes en les despeses més importants dels partits polítics són les campanyes 
electorals, cada vegada més sofisticades i no circumscrites als quinze dies que fixa 
la llei, dues variables que contribueixen a encarir-les i, per tant, aboquen els partits 
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a cercar recursos com sigui i de qui sigui. És un terreny que propicia la corrupció. 
Per a eradicar aquesta pràctica és necessari delimitar, de manera estricta i inflexible, 
el període de campanya electoral i el volum de despesa màxima, i establir sancions 
pecuniàries lligades a la reducció econòmica de les futures subvencions electorals.

88. Cal prohibir que les fundacions dels partits rebin ajudes o donacions de les 
persones jurídiques que no poden donar als partits polítics.

89. Cal revisar i ampliar, si escau, el règim d’infraccions i sancions als partits 
polítics i les fundacions respectives i millorar el procediment sancionador.

90. Cal fer una regulació clara sobre la destinació dels diners i la justificació de 
les subvencions electorals i una regulació més exhaustiva sobre on es poden destinar 
les subvencions electorals.

91. Cal definir els criteris que determinen que una fundació o associació estan 
vinculades a un partit i crear un registre de fundacions i associacions vinculades. 
Per a establir el lligam entre les associacions i fundacions i els partits ha de ser pre-
ceptiva la inscripció en el Registre de Partits.

92. Cal estendre la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació públi-
ca i bon govern; la Llei orgànica 5/2012, sobre finançament dels partits polítics, i el 
sistema de control financer dels partits polítics a les fundacions dels partits i a les 
empreses vinculades.

V. Àmbit judicial
93. Cal que els jutges i fiscals anticorrupció tinguin equips de suport especialit-

zat i multidisciplinaris per a la lluita contra la corrupció, que han d’actuar de manera 
independent i només sota la mera supervisió del jutge d’instrucció, amb els suport de 
les dotacions de mitjans personals i materials que els permeti accelerar la instrucció.

94. Cal introduir en la legislació vigent el delicte d’enriquiment il·lícit o injustifi-
cat de càrrecs públics durant l’exercici del seu mandat.

95. Cal garantir la independència, l’autonomia i la imparcialitat dels jutges i els 
fiscals.

96. Cal debatre si la instrucció penal ha d’anar per compte dels jutges, com ara, 
o hauria de ser per compte des fiscals.

97. Cal fer la diferència, a l’hora de demanar responsabilitats, entre la política i 
la responsabilitat penal, essent sempre aquesta la darrera ràtio.

98. Cal potenciar les mesures correctores, preventives i promotores de la lluita 
contra la corrupció.

99. Cal suprimir els aforaments.
100. Cal suprimir els indults en casos de delictes relacionats amb la corrupció 

política. Cal modificar la llei de l’indult en el sentit que només es pugui indultar en 
casos excepcionals, de manera motivada i mai en contra dels informes tècnics que 
figurin en l’expedient, i especialment del criteri del tribunal sentenciador.

101. Cal reformar el sistema de nomenament dels magistrats del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya. L’aforament dels càrrecs polítics propicia que puguin 
ser jutjats pels mateixos magistrats als quals van votar al seu dia, la qual cosa posa 
en qüestió la imparcialitat i la independència dels magistrats nomenats.

102. El fiscal de l’Estat no pot ser el fiscal del Govern. En conseqüència, cal can-
viar el sistema de selecció i dotar-lo de més autonomia de gestió.

103. Cal procedir a instaurar un mecanisme d’elecció democràtica de tots els 
òrgans de govern intern del poder judicial pels jutges mateixos. També cal elegir, 
per sufragi universal directe i secret de tots els jutges i magistrats del país, els dotze 
vocals de procedència judicial que integren el Consell General del Poder Judicial.

104. Cal protegir els alertadors per mitjà de la legislació adequada.
105. Cal augmentar molt significativament el termini per a la prescripció dels 

delictes relacionats amb la corrupció en tota l’extensió del terme, el delicte fiscal in-
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clòs, atès que l’experiència demostra que els terminis massa breus de l’actual pres-
cripció d’aquests delictes en comporten, com a conseqüència, la impunitat.

106. Cal incrementar significativament la pena d’inhabilitació per a delictes rela-
cionats amb la corrupció, per les mateixes raons que es diran amb relació a l’indult.

107. Cal regular la impossibilitat d’indult amb relació als delictes vinculats a la 
corrupció en el sentit que no sigui possible indultar per la pena d’inhabilitació, i cal-
dria també valorar si ha de ser així amb relació a la pena aflictiva.

108. Cal reduir la quota defraudada en els delictes contra la hisenda pública a 
50.000 euros, avui excessivament elevada (120.000 euros), agreujar de pena per in-
compliment i incrementar el termini de prescripció.

109. Cal tipificar expressament dins el capítol VII de l’actual títol XIX del Codi 
penal el delicte d’administració deslleial en l’àmbit de l’Administració pública, com 
està tipificat en l’article 295 del Codi penal per als administradors de societats, per 
als administradors públics que defraudin els béns dels ciutadans, se n’apropiïn in-
degudament, contractin contra els interessos dels administrats o simplement deli-
beradament arruïnin un ens públic per a facilitar-ne la privatització o el tancament.

110. Cal promoure la modificació de la legislació vigent amb la finalitat que els 
delictes econòmics vinculats a la corrupció –capítols V a IX del títol XIX del Codi 
penal– tinguin el termini més llarg de prescripció que estableix el Codi penal; faci-
litar al màxim el paper de les acusacions populars –que sovint actuen com a punta 
de llança de la lluita contra la corrupció–, eliminant l’obligació d’aportar una fiança 
com a condició per a poder-se personar en la causa, i revisar el paper del jurat popu-
lar en aquesta mena de processos.

111. Cal que qualsevol condemna per delictes associats a la corrupció porti apa-
rellada la inhabilitació efectiva per a l’exercici de càrrecs públics.

112. Cal introduir en la legislació una modalitat de delicte d’obstrucció a la jus-
tícia en el cas de manca de col·laboració amb la justícia, especialment si en el curs 
d’una investigació no es remet al jutge la documentació requerida o se li remet la 
documentació incompleta.

113. Cal establir una normativa que limiti o prohibeixi la suspensió o la substi-
tució de la pena en cas de delictes de corrupció, llevat de casos molt excepcionals i 
sempre condicionats a la devolució de les sumes malversades o apropiades.

114. Cal despenalitzar les petites infraccions penals, en particular les faltes, que 
comporten un desproporcionat i de vegades innecessari esforç per a l’Administració 
de justícia i que resten atenció i esforços en causes de més entitat.

115. Cal modificar la Llei de l’Oficina Antifrau per tal de donar a les seves reso-
lucions en matèria de revisió administrativa un valor d’obligat compliment per part 
de l’administració investigada sense necessitat de més tràmits administratius.

VI. Àmbit legislatiu
116. Cal modificar la Llei 19/2014 per a introduir-hi un sistema de valoració bo-

nus-malus per a concórrer en els procediments d’adjudicació d’obra pública.
117. Cal promoure les modificacions legislatives pertinents per tal que l’organis-

me investigador i sancionador dels incompliments de la Llei 19/2014 sigui indepen-
dent i extern de l’administració investigada i sancionada.

118. Cal redefinir el funcionament de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb una 
modificació de la Llei 7/2009 que no només redueixi al mode de designació del di-
rector, sinó que aprofundeixi en les competències assumides.

119. Cal aprovar una llei de protecció jurídica de tots els ciutadans denunciants 
de possibles casos de corrupció.

120. Cal deixar sense efecte la mesura de gràcia de l’indult pels delictes de cor-
rupció política i cal fer el desplegament legislatiu del concepte constitucional de dret 
de gràcia, i modificar la Llei del 1870 per a fer inelegibles per l’indult els funciona-
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ris i càrrecs públics per delictes comesos en exercici del càrrec i mentre s’exerceix 
el càrrec.

121. Cal estendre l’aplicació de la Llei 19/2014 als partits polítics i a les funda-
cions respectives.

122. Cal aprovar una llei electoral pròpia que millori el control de les despeses 
i les redueixi.

123. Cal promoure la modificació de la Llei orgànica 8/2007, del 4 de juliol, so-
bre finançament dels partits polítics.

124. Cal promoure la modificació de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novem-
bre, del Codi penal.

125. Es constata que la manca de competències en l’àmbit judicial i de fiscalitat 
és un dels dèficits principals per a poder afrontar reformes estructurals per a millo-
rar la lluita contra la corrupció.

126. Cal evitar fer reformes legislatives constants i «en calent» per temes con-
crets. En general, les lleis actuals són suficients si hi ha mitjans i voluntat política 
per a aplicar-les.

127. Cal suprimir, per a evitar el frau fiscal, l’estimació objectiva i el règim sim-
plificat, ja que són regulacions que han potenciar la praxi de les factures falses.

VII. Àmbit institucional
128. Cal fer publicitat amb l’antelació necessària de l’existència de les vacants 

que s’han de cobrir en totes i cadascuna de les institucions, per tots els mitjans que 
garanteixin que tots els possibles candidats en tinguin coneixement efectiu.

129. Cal obrir la possibilitat que puguin presentar candidatura els ciutadans que 
considerin que compleixen els requisits d’idoneïtat establerts en cada cas. Cal va-
lorar positivament que presentin candidatures ciutadans que hagin exercit llocs de 
responsabilitat i rellevància en l’àmbit de què es tracti, inclosos els organismes in-
ternacionals i organismes similars en altres països. I cal garantir la transparència i 
la publicitat durant tot el procediment.

130. Cal garantir la possibilitat que qualsevol candidat pugui presentar recurs 
contra certs nomenaments, però que també ho pugui fer tota persona física o jurídi-
ca que tingui interès que es mantingui la neutralitat i la professionalitat de les ins-
titucions, eliminant les traves formals que sol establir el Tribunal Suprem a l’hora 
d’abordar aquest tipus de recursos.

131. Cal limitar en les institucions la possibilitat que els candidats electes no-
menin càrrecs de confiança, i cal garantir-hi i promoure-hi els principis de mèrit i 
capacitat restringint al màxim els llocs de treball de lliure designació i establint el 
concurs de mèrits com a principal sistema de promoció interna.

132. Cal donar preferència, en el cas que hi hagi cossos tècnics adscrits a un or-
ganisme, per a poder accedir a llocs de treball que requereixin l’especialització tèc-
nica, als funcionaris que hi estiguin adscrits per davant d’altres funcionaris que no 
tinguin aquesta especialització tècnica.

VIII. Conflictes d’interès i incompatibilitats
133. Cal defensar els interessos generals per mitjà de la lluita contra la desvia-

ció de l’exercici del poder en benefici d’interessos particulars, i evitar especialment 
els conflictes d’interessos i acotar i regular el fenomen de les anomenades «portes 
giratòries».

134. Cal establir que els alts càrrecs, dins els dos anys següents a la data en què 
han cessat en el càrrec no puguin prestar serveis, ni directament ni per mitjà de ter-
cers, per entitats privades que hagin estat afectades per decisions en les quals hagin 
participat. Aquesta prohibició s’ha d’estendre tant a les entitats privades afectades 
com a les que pertanyin al mateix grup societari.
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135. Cal establir que els alts càrrecs no poden ser titulars, ni autoritzats, ni di-
rectament, ni per mitjà de societats en què tinguin una participació superior al 5%, 
directament o indirectament, per mitjà de parents fins al segon grau, de comptes 
bancaris o d’altres actius financers en països o territoris qualificats reglamentària-
ment de paradisos fiscals. La concurrència d’aquesta circumstància ha de ser causa 
d’incompatibilitat, i persisteix fins que es demostri fefaentment la cancel·lació del 
compte o de l’actiu financer corresponent.

136. Cal preveure normativament el deure de sensibilitzar i formar els empleats 
i els responsables públics en la matèria específica dels conflictes d’interès i establir 
que les institucions ofereixin assessorament als seus servidors públics, bé per mitjà 
d’un referent ètic o comitè d’ètica, bé per mitjà dels òrgans de control intern, per a 
la resolució de dubtes relatius a la identificació de situacions de conflictes d’interès 
i a la gestió esperada per l’organització.

137. Cal modificar la regulació actual del règim de declaracions d’interessos te-
nint en compte l’anàlisi de riscos per a tots els col·lectius de servidors públics, cen-
trada en la naturalesa de les funcions que exerceixen i el nivell de responsabilitat. 
Aquesta anàlisi de riscos ha de permetre determinar nous subjectes obligats a pre-
sentar declaracions; adaptar els continguts objecte de declaració d’interessos; am-
pliar l’abast temporal de les declaracions d’activitats per incloure-hi les anteriors a 
la presa de possessió que siguin prou significatives de la trajectòria professional, i 
incrementar l’abast de la publicitat dels continguts de les declaracions.

138. Cal aprovar els models de declaració mitjançant disposicions de caràcter 
general; unificar la nomenclatura dels models de declaració, independentment del 
col·lectiu subjecte a l’obligació de declarar; establir que aquests models recullin al-
tres fonts d’ingressos (participacions societàries), que puguin ser emplenats per mit-
jans telemàtics que en facilitin el tractament posterior pels òrgans de control, i que 
siguin accessibles al públic en els portals de transparència d’acord amb la legislació.

139. Cal establir el màxim nivell de transparència per als col·lectius que, per les 
seves funcions o responsabilitats, tenen un nivell més alt de risc de conflictes d’in-
terès, de manera que es garanteixi, entre altres, la publicitat de l’agenda de reunions 
dels diputats, dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració.

140. Cal garantir normativament que la informació continguda en els registres 
d’interessos sigui de conservació i accés públic permanent.

141. Cal sotmetre a un control previ d’idoneïtat totes les persones que exercei-
xin càrrecs o tinguin posicions de designació política –directius públics, eventuals, 
certs alts càrrecs, entre altres– que no hi accedeixin mitjançant un procés basat en la 
igualtat, el mèrit, la capacitat i la publicitat, o bé amb mandat representatiu, cosa que 
permetria detectar interessos que puguin originar situacions de conflictes d’interès 
potencials. La fórmula que s’estima més idònia per a aquests supòsits és per mitjà 
d’una compareixença de control d’idoneïtat, en seu parlamentària (hearings), en el 
ple municipal o en altres seus que garanteixin la mateixa transparència i pluralitat.

142. Cal, en el cas dels alts càrrecs, que una autoritat de control especialitzada 
faci un escrutini de la trajectòria professional prèvia, amb l’objectiu de detectar pos-
sibles interessos que afectin el càrrec que han d’ocupar i proposar mesures de gestió 
dels interessos que no es puguin eliminar.

143. Cal interpretar de manera àmplia les causes d’abstenció i recusació, per tal 
d’assolir una protecció adequada de la imparcialitat dels servidors públics.

144. Cal completar la llista de motius d’abstenció que consten en el procedi-
ment administratiu comú amb un supòsit de tancament que reculli qualsevol altra 
circumstància constitutiva de conflicte d’interès, d’acord amb la definició de con-
flicte d’interès d’aquestes conclusions, incorporada a la norma, de manera que cap 
supòsit de conflicte d’interès no pugui influir en cap decisió pública. Aquest nou 
motiu d’abstenció hauria d’incloure també l’aparença de conflicte d’interès seguint 
la tendència europea dels darrers anys. En aquest sentit, convé tenir present que els 
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supòsits de manca d’imparcialitat taxats són establerts actualment amb caràcter bà-
sic per una norma estatal, per la qual cosa la normativa sectorial o autonòmica pot 
ampliar-los, sota la concepció del deure d’abstenció com a concepte prou ampli per 
a incloure altres motius.

145. Cal que els comandaments adoptin un paper proactiu en la detecció i la 
gestió dels eventuals conflictes d’interès en què es pugui trobar el personal de les 
unitats que en depenguin, i establir normativament la facultat d’accés a les dades 
tributàries dels servidors públics, en cas d’alerta justificada d’exercici d’una segona 
ocupació o activitat no declarada o no autoritzada.

146. Cal establir normativament l’obligació, en cas que un servidor públic exer-
ceixi una segona ocupació en el sector públic, que l’entitat on es presta exigeixi al 
treballador l’acreditació de la compatibilitat autoritzada. Quan la segona ocupació 
es desenvolupi en l’àmbit privat, cal establir mesures de sensibilització per tal que 
l’entitat privada sol·liciti al treballador l’acreditació de la compatibilitat aprovada.

147. Cal efectuar un seguiment periòdic del grau de compliment del règim de se-
gones ocupacions per a col·lectius que exerceixen funcions públiques a Catalunya en 
els àmbits de la Generalitat, ens locals i les universitats. Atès que no consta que cap 
ens del sector públic reculli i avaluï les dades de sol·licituds i d’autoritzacions, ni de 
manera parcial ni agregada, és recomanable valorar l’oportunitat que aquesta tasca 
sigui assignada a l’òrgan de control especialitzat.

148. Cal establir normativament les bases comunes del règim regulador dels ris-
cos derivats de regals i altres beneficis no monetaris, que alhora prevegin l’obliga-
ció dels ens públics d’elaborar, aprovar i difondre, dins les respectives organitza-
cions, polítiques de regals concretes, atenent les recomanacions generals recollides 
en aquestes conclusions, per tal de prevenir els conflictes d’interès potencials deri-
vats del costum social d’oferir regals i altres atencions com a mostra d’agraïment 
envers els servidors públics.

149. Cal aprovar en el si de cada institució una política de regals pròpia mitjançant 
una disposició normativa, després d’analitzar-ne la missió, el context i les circumstàn-
cies, i també els riscos dels diversos col·lectius professionals que hi treballen.

150. Cal determinar, mitjançant una anàlisi de riscos dels diferents perfils i col-
lectius de servidors públics, els subjectes vinculats a les prohibicions o limitacions 
d’activitats privades després d’haver deixat d’exercir el càrrec i d’utilització o trans-
missió d’informació privilegiada; el tipus d’activitats privades després d’haver dei-
xat d’exercir el càrrec que s’hagin de prohibir o limitar; el període general de refre-
dament en el qual aquestes activitats privades estiguin prohibides o limitades, i el 
tipus d’informacions que no es puguin utilitzar o transmetre després de la desvincu-
lació de les funcions públiques.

151. Cal prevenir o corregir, per part dels òrgans als quals pertoca la direcció o el 
comandament dels diversos serveis o unitats, sota la seva responsabilitat, les situa-
cions de possibles conflictes d’interès en què pugui incórrer el personal al seu servei.

152. Cal potenciar els òrgans de control existents dotant-los de més autonomia, 
recursos materials i humans especialitzats, i professionalitzar els seus titulars o res-
ponsables, per tal de garantir la independència i l’eficàcia de les funcions assignades 
en matèria de conflictes d’interès.

153. Cal establir normativament l’obligació que totes les institucions públiques 
comptin amb un canal de denúncies segur que garanteixi la reserva de la identitat 
de l’alertador en cas que s’hagi identificat. L’existència i el funcionament d’aquests 
canals han d’afavorir la revelació de situacions irregulars que, altrament, continua-
rien ocultes, i ha de permetre que la institució gestioni i corregeixi les irregularitats 
esmentades.

154. Cal establir normativament mecanismes de protecció que assegurin «una 
alternativa segura al silenci» per a les persones que, de bona fe, comuniquin irregu-
laritats en la gestió dels conflictes d’interès –entre d’altres riscos de corrupció–, amb 
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l’objectiu de fomentar la denúncia interna i evitar les represàlies a qui col·labora en 
la detecció i la persecució d’irregularitats.

155. Cal garantir la reacció de les administracions davant de qualsevol incompli-
ment de la normativa reguladora dels conflictes d’interès, mitjançant la dotació de 
recursos i la formació especialitzada necessària a aquest efecte.

156. Cal extremar la cura dels òrgans competents en l’exercici de la potestat san-
cionadora per tal d’evitar la prescripció de les infraccions o la caducitat dels proce-
diments.

IX. Administració i funció pública
157. Cal treballar per a tenir una funció pública professional, meritocràtica, im-

parcial, capaç i responsable com a pilar essencial d’un estat democràtic de dret i, 
en conseqüència, regular de manera estricta, pública i transparent el nomenament 
d’empleats públics amb l’objectiu de limitar al màxim les figures del personal de 
lliure designació, el personal eventual i el personal directiu.

158. Cal exigir el requisit de motivació en la lliure designació de funcionaris com 
ja s’exigeix en els cas dels jutges.

159. Cal restablir el concurs de mèrits com a sistema ordinari de provisió de llocs 
de treball. Cal limitar les excepcions que permeten evitar el concurs de mèrits en 
determinats supòsits –comissions de serveis i adscripcions provisionals, entre al-
tres– que estan absolutament generalitzades i permeten eludir els principis de mèrit 
i capacitat.

160. Cal adequar la composició de les comissions de valoració a les caracterís-
tiques dels llocs que cal cobrir i garantir en tot cas la transparència i la motivació 
dels seus acords.

161. Cal garantir la transparència, la publicitat i la concurrència en tots els pro-
cessos de selecció i promoció. En el cas dels llocs de lliure designació, en particular, 
cal garantir la publicitat de la vacant i, en la mesura del possible, la concurrència de 
diversos candidats.

162. Cal vetllar per l’adequada composició dels tribunals d’oposicions per a ga-
rantir que els membres del tribunal compleixin els requisits d’idoneïtat, imparcialitat 
i honorabilitat que són imprescindibles per a l’execució de les seves funcions.

163. Els càrrecs de lliure designació han de cessar immediatament quan sigui 
ferm l’acord d’obertura de judici oral o el processament contra ells en casos de cor-
rupció política.

164. Cal exigir el denominat «dret de repetició» quan un alt càrrec o càrrec pú-
blic, amb la seva conducta, hagi produït dany i perjudici a l’erari públic, fent així 
efectiu aquest dret present en la normativa. Cal restaurar la possibilitat que l’acció 
de repetició sigui dirigida directament pels interessats contra el càrrec públic sense 
necessitat que sigui l’Administració la que hagi d’instar a aquest dret de repetició.

165. Cal fomentar la professionalització (funcionarització) de la direcció de l’Ad-
ministració perquè esdevingui una direcció tècnica de l’Administració i no contro-
lada políticament. La taxa de criminalitat dels funcionaris és gairebé inexistent, la 
qual cosa contrasta amb la corrupció política. Les dades objectives assenyalen que 
la corrupció pública és majoritàriament corrupció política, perquè la relació entre 
les ràtios de criminalitat és gairebé de 100 a 1 entre polítics i empleats públics.

166. Cal articular els mecanismes necessaris per a protegir els denunciants de 
casos de corrupció, que es materialitzen amb l’aprovació de la llei de protecció de 
denunciants. Aquesta norma ha de protegir qualsevol ciutadà, els funcionaris també. 
La protecció del denunciant públic implica regular canals d’informació que garan-
teixin la necessària confidencialitat als ciutadans o treballadors d’empreses o insti-
tucions, que, disposen d’informació rellevant per a lluitar contra el frau i la corrup-
ció, i la volen transmetre a les institucions i als òrgans encarregats d’investigar-la.
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167. Cal codificar les exigències ètiques que han de complir els empleats públics, 
els alts càrrecs i els càrrecs electes de l’Administració per mitjà de l’aprovació de 
codis de conducta, ètics i de bon govern, que han d’incloure deures jurídics i sanci-
ons en cas d’incompliment.

168. Cal aprovar un codi que tipifiqui les incompatibilitats en l’àmbit dels con-
flictes d’interessos subjectes a autorització prèvia i aplicable a tot servidor de qualse-
vol ens públic. Aquest codi ha de tipificar també les infraccions i les sancions sobre 
la matèria, i el procediment sancionador.

169. Cal establir models parametritzats que concretin quan un instrument de pla-
nificació o gestió urbanística pot qualificar-se de sostenible conformement amb el 
model territorial que fixa el planejament que li serveix de fonament.

170. Cal generalitzar i intensificar els processos participatius, no només en les 
fases de preparació i d’aprovació dels instruments, sinó també durant l’execució dels 
diversos instruments urbanístics i d’ordenació territorial.

X. Contractació pública, subvencions i urbanisme
171. Cal valorar la idoneïtat que les empreses que es relacionen amb el sector pú-

blic publiquin al seu web corporatiu els contractes, els convenis o les subvencions 
obtinguts.

172. Cal crear un portal de contractació en què s’aplegui tota la informació de 
tots els portals de tots els poders adjudicadors, que permeti reforçar la transparència 
i fer difusió pública de tots els processos de licitació i d’adjudicació, publicant en 
temps real tota la documentació i facilitant per mitjà d’Internet el seguiment obert 
de tots els procediments de selecció i adjudicació. La presentació dels procediments 
i dels contractes s’ha de fer de manera clara per a poder garantir-ne el control, s’han 
de publicar tots els contractes formalitzats, amb l’excepció de les parts del contracte 
que puguin incidir sobre dades confidencials de l’adjudicatari, i fer públics els in-
formes tècnics d’adjudicació i les valoracions fetes en els casos de contractacions i 
de subvencions.

173. Cal evitar fer modificacions contractuals que comportin un encariment del 
projecte, i preveure que se’n poden fer només de manera excepcional. En aquests 
supòsits, cal regular la publicitat de les modificacions i la possibilitat de presentar-hi 
impugnacions.

174. Cal fixar l’obligació que tots els requisits, les condicions i les modalitats que 
configuren la demanda pública del procediment de licitació es formulin de manera 
clara, precisa i inequívoca en l’anunci de licitació o en el plec de condicions, i cal 
publicar l’informe justificatiu en què es motivi l’elecció, tràmit que fins ara no és 
obligatori.

175. Cal establir un marc legal clar i precís per als procediments d’encomanda 
o delegació de la gestió a particulars dels serveis públics, figura que adquireix cada 
vegada més rellevància per la manera com les administracions públiques porten a 
terme les seves actuacions. En una societat en què el subministrament de serveis 
personals i socials esdevé cada cop més important, cal que les administracions pú-
bliques es dotin dels millors mètodes i procediments per a prestar-los quan se n’en-
comana la prestació a tercers. En aquest sentit cal limitar aquests procediments per-
què s’utilitzin només, d’acord amb la normativa, en els supòsits en què l’organisme 
encomandant no pot portar a terme els serveis que necessita per si mateix i l’enco-
mandatari disposa dels mitjans propis necessaris per a fer-ho, sense donar lloc a 
subcontractacions en cadena.

176. Cal reservar el sistema de convenis de col·laboració per a l’àmbit de les re-
lacions entre organitzacions públiques i evitar de recórrer a aquest instrument per a 
l’adjudicació de recursos públics amb entitats privades que continguin prestacions 
econòmiques que hauran d’articular-se, si escau, mitjançant contractes sotmesos als 
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principis de concurrència i publicitat, d’acord amb la normativa sobre contractació 
pública.

177. Cal incidir en el control de les subcontractacions i plantejar-se d’ampliar 
legalment els casos en què s’han de limitar, de manera que la part essencial del 
contracte sigui executada directament per l’adjudicatari, amb els objectius de mi-
nimitzar la possibilitat que l’adjudicatari pugui actuar com a mer intermediari i de 
reforçar la competència i el dret dels treballadors.

178. Cal crear una oficina d’avaluació encarregada d’examinar la viabilitat finan-
cera i altres aspectes relatius a les concessions d’obres i serveis amb caràcter previ 
a l’atorgament.

179. Cal evitar les concessions que traslladen el risc a l’Administració per a im-
pedir tants casos de socialització de les pèrdues i de privatització dels beneficis.

180. Cal que tots els poder públics comptin amb mecanismes de prevenció i de-
tecció de les situacions de conflicte d’interès en la convocatòria, l’avaluació, l’ad-
judicació, la modificació, la revisió, l’execució i la rescissió de contractes públics o 
concessions.

181. Cal que els mecanismes de prevenció i detecció de les situacions de conflicte 
d’interès estiguin dissenyats idòniament per a assegurar l’abstenció o no participació 
en els òrgans i processos de contractació de les persones que poguessin incórrer en 
una situació de conflicte d’interès estructural respecte als possibles o probables ad-
judicataris, beneficiaris o potencials contraparts.

182. Cal que tots els poders adjudicadors estableixin i apliquin els mecanismes 
contractuals específics que permetin assegurar la reparació dels possibles danys de-
rivats de les situacions de conflictes d’interès en què haguessin pogut incórrer.

183. Cal que tots els poder adjudicadors publiquin, almenys amb periodicitat 
mensual, de manera proactiva i en un lloc destacat, públic i fàcilment accessible en 
les respectives seus electròniques o en els llocs webs oficials, el nombre i el detall de 
les actuacions iniciades arran de l’aplicació dels mecanismes de detecció i prevenció 
de conflictes d’interès.

184. Cal que tots els poders públics adjudicadors auditin internament i externa-
ment, almenys amb periodicitat anual, els mecanismes de prevenció i detecció de les 
situacions de conflicte d’interès i l’aplicació d’aquests.

185. Cal que l’Administració de la Generalitat elabori i apliqui un programa de 
formació continuada específica destinada al personal funcionari i laboral relatiu a la 
contractació pública i la prevenció del frau i altres il·lícits que s’hi relacionen.

186. Cal que la Generalitat promogui l’elaboració i aplicació de programes de 
formació continuada i específica a què fa referència l’apartat 185 destinats a les ad-
ministracions locals de Catalunya.

187. Cal que tots els poders adjudicadors tinguin mecanismes que permetin i as-
segurin les denúncies sobre males pràctiques, fraus o il·licituds en la convocatòria, 
la valoració i l’adjudicació de qualsevol contracte públic o concessió.

188. Cal que els poders adjudicadors garanteixin la confidencialitat de les denún-
cies i la confidencialitat de la identitat dels denunciants.

189. Cal que la Generalitat garanteixi la indemnitat física, moral i patrimonial de 
tota persona física o jurídica que, havent actuat de bona fe i sense participació inde-
guda en males pràctiques, fraus o il·licituds, hagi posat de manifest alguna d’aques-
tes circumstàncies.

190. Cal que la Generalitat incentivi l’adopció de programes de detecció de 
males pràctiques i il·licituds en què s’estableixin incentius i reconeixements a favor 
de les persones físiques o jurídiques que, en primer lloc, de bona fe i sense partici-
pació indeguda, haguessin posat de manifest alguna d’aquestes circumstàncies, a fi 
d’evitar que el patrimoni públic en pugui sortir perjudicat.

191. Cal garantir la separació entre els tècnics que elaboren els plecs de concur-
sos o les bases de les convocatòries de subvenciones i els que elaboren els informes 
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tècnics per a les adjudicacions o que atorguen les valoracions per a la concessió de 
les subvenciones i, en particular, cal garantir que els plecs dels concursos mai no pu-
guin ser elaborats per les empreses que hi hagin de participar. Si es detectés aquesta 
irregularitat, la conseqüència ha de ser l’expulsió immediata de l’empresa del con-
curs els plecs del qual hagi elaborat.

192. Cal concedir sempre prioritat a l’establiment de criteris objectius sobre els 
subjectius per a les adjudicacions. Els criteris d’adjudicació subjectes a judici de va-
lor no poden superar el 30% de la valoració total de la proposta.

193. Cal limitar voluntàriament –o prescindir-ne del tot– la utilització dels pro-
cediments de contractació que restringeixen la transparència i la competència, en-
cara que estiguin permesos legalment, especialment en l’àmbit dels contractes me-
nors i els procediments negociats sense publicitat. Per a adoptar límits voluntaris en 
aquests àmbits s’ha de tenir en compte el pressupost total de l’organisme, i reduir-lo, 
si es considera pertinent, per sota dels límits legals. No s’ha de seguir el procedi-
ment negociat per raons de quantia.

194. Cal garantir en tot cas la transparència de totes les actuacions i decisions 
adoptades en matèria de contractació, subvencions, concessions d’obra pública, ur-
banisme, encomandes de gestió i convenis.

195. Cal establir un sistema d’incentius positius –productivitat i premis, entre al-
tres– a les entitats i als organismes que assoleixin les millors pràctiques en matèria 
de contractació i, paral·lelament, establir un sistema d’instruments que hi desincenti-
vin les males pràctiques de manera reiterada. En l’establiment d’aquests instruments 
desincentivadors s’ha de tenir en compte el nombre de recursos presentats, els es-
timats en via administrativa o en via judicial, el nombre de queixes o reclamacions 
dels proveïdors, les empreses afectades o els ciutadans en general, els resultats dels 
informes d’auditoria del Tribunal de Comptes i altres mecanismes d’avaluació ob-
jectius i independents que es puguin establir. En particular, cal establir instruments 
efectius per a exigir responsabilitat patrimonial individualitzada per males pràcti-
ques o mala gestió que incorporin sancions econòmiques i el dret de repetició contra 
el causant del dany.

196. Cal suprimir les subvencions que no responguin a principis de concurrència 
i publicitat.

197. Cal evitar les adjudicacions directes i seguir sempre un procés competitiu i 
amb publicitat per a evitar les adjudicacions a dit.

198. Cal garantir, en el cas de contractes menors, la transparència i la concur-
rència de diverses empreses i vetllar per a evitar la segmentació dels contractes per 
a eludir els controls.

199. Cal avaluar abans de cada contractació les necessitats reals a què es vul-
gui donar resposta, i sotmetre aquesta avaluació a informació pública, fent servir 
mitjans en línia de lliure accés. En tos cas cal introduir criteris de transparència de 
compliment necessari en la negociació i l’aprovació dels contractes públics locals, a 
més dels indicats amb caràcter general en matèria de contractació pública.

200. Cal establir sistemes d’avaluació de l’adequació de les obres o els serveis 
contractats efectuats en els pressupostos i en els objectiu que s’hi van indicar ini-
cialment, amb informació al públic que incloguin mitjans en línia de lliure accés.

201. Cal que sigui objecte de tràmit d’informació pública que inclogui mitjans en 
línia tot acte de privatització de serveis públics, de creació o supressió d’organismes 
municipals, de concessions i d’alienacions de béns immobles.

202. Cal reforçar les funcions municipals de control, supervisió i disciplina ur-
banística i dotar de personal especialitzat en matèria urbanística i mediambiental 
els òrgans de control extern per a poder incidir en el control i fiscalització de les 
qüestions relacionades amb el planejament urbanístic i els seus instruments de des-
plegament.
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203. Cal reforçar el professionalisme i repensar els òrgans de contractació de 
manera que es puguin diferenciar els de caràcter més polític –com a definidors de 
les necessitats col·lectives i impulsors del projecte– dels de caràcter més tècnic –que 
adopten les decisions d’execució, les de caràcter més aplicatiu i gestionen tot el pro-
cés de licitació i adjudicació–; cal adequar la naturalesa i les característiques de l’òr-
gan a la tasca assignada. La configuració i la composició d’aquests òrgans és clau 
per a l’establiment de les responsabilitats i la claredat dels procediments. Per això el 
legislador ha d’establir com es configuren i qui en forma part.

204. Cal garantir la imparcialitat en els procediments, mitjançant la disminució 
dels òrgans que en l’actualitat gestionen la contractació de les administracions pú-
bliques de Catalunya.

205. Cal garantir més restricció en la utilització de procediments extraordinaris 
com els d’urgència; en aquesta direcció s’hauria d’establir l’obligació de publicar 
l’acord en el qual se’n raona o justifica la necessitat.

206. Cal garantir la màxima claredat possible en els criteris per a la valoració de 
les ofertes, inclosos els possibles criteris subjectius, regulant les possibles excepci-
ons i establint clarament els criteris previs de requisits i condicions de participació 
en la licitació.

207. Cal reformar la Llei de contractes del sector públic per a limitar la revisió 
dels preus de contractació, limitar el fraccionament dels contractes, modificar el rè-
gim actual d’adjudicació directa mitjançant contractes menors amb una reducció de 
les quanties dels imports dels contractes menors en les diferents modalitats i limi-
tar per llei, de manera estricta, l’ús dels contractes menors, i també limitar l’ús del 
procediment de la tramitació injustificada per via d’urgència i introduir-ho com a 
causa de nul·litat.

208. Cal publicar en temps real totes les adjudicacions de contractes públics amb 
tota la memòria econòmica i els criteris d’adjudicació, i publicar també qualsevol 
modificació del pressupost inicial.

209. Cal iniciar una reforma legislativa per tal que totes les institucions, entitats 
i empreses que rebin recursos públics essencials per al desenvolupament de la seva 
activitat adeqüin els processos de contractació a la Llei de contractes del sector pú-
blic.

210. Cal impulsar figures de protecció als treballadors de l’Administració pública 
que denunciïn casos de corrupció –alertadors– activant mecanismes de garantia de 
l’anonimat i de verificació dels fets denunciats.

211. Cal prohibir que l’Administració pública contracti, durant un temps deter-
minat no inferior a tres anys, empreses els directius o altre personal de les quals 
hagin estat condemnats per casos de corrupció o de finançament il·legal de partits 
polítics; i establir també la mateixa sanció per a les empreses que hagin estat decla-
rades responsables civils subsidiàries, fins i tot encara que el personal que hagi estat 
condemnat ja no hi treballi.

212. Cal fixar els estàndards mínims de qualitat i l’obligatorietat de fer una ava-
luació de la relació entre costos i resultats en els serveis públics, siguin o no con-
cessionats.

213. Cal introduir en els plecs de contractació la valoració de la puntuació en 
transparència de les empreses concurrents.

214. Cal reduir la contractació en procediments oberts, que actualment es troba 
en el 50%.

215. Cal establir limitacions de consanguinitat a la lliure designació fins al quart 
grau.

216. Cal establir límits quantitatius de contractes de personal interí i de lliure 
designació.

217. Cal crear un òrgan de contractació administrativa que centralitzi la funció 
administrativa de licitació i adjudicació de la contractació de tots els ens del sector 
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públic de Catalunya. Aquest òrgan també podria assumir les demandes de diferents 
ajuntaments que, de manera voluntària, deleguin aquestes funcions en l’òrgan de la 
Generalitat.

218. Cal encarregar a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa els tre-
balls de seguiment i execució dels diferents contractes de quantia superior a 60.000 
euros que durà a terme assistida pel responsable del contracte de l’ens administratiu 
beneficiari dels serveis, subministraments o obres.

219. Cal establir un protocol d’us obligatori per a l’Administració de la Genera-
litat i tots els ens públics i públics i privats que en depenen sobre un sistema de pe-
nalitzacions obligatori i objectiu respecte al seguiment i l’execució del contracte, i 
també un procediment per a aplicar-les.

220. Cal reforçar els controls en el moment d’assignar els contractes i col·labo-
rar amb els ens locals perquè els processos siguin oberts i totalment transparents i 
imparcials.

221. Cal aplicar mesures per a fer efectiva, d’una banda, l’exigència de responsa-
bilitats dels servidors públics per infracció o aplicació indeguda de la normativa de 
contractació pública, d’acord amb les previsions legals, i, de l’altra, la comunicació 
per part dels òrgans de contractació de qualssevol fets dels quals tingui coneixement 
que puguin constituir infraccions contra la legislació de defensa de la competència.

XI. Mitjans de comunicació
222. Cal fer públics i transparents els criteris per de contractació de la denomi-

nada «publicitat institucional», que han de ser sempre objectius i verificables, de 
manera que aquesta publicitat no es pugui fer servir amb caràcter discrecional ni 
discriminatori per a afavorir uns mitjans i perjudicar-ne d’altres.

223. Cal garantir que els procediments d’adjudicació de llicències i concessions 
a favor de determinats mitjans respectin els principis de concurrència i neutralitat, 
per a evitar les ingerències polítiques. Amb aquesta finalitat, i tal com permet fer 
la Llei de contractes del sector públic, cal tenir comissions assessores d’experts 
independents que puguin assessorar en l’elaboració dels informes tècnics corres-
ponents.

224. Cal assegurar, amb relació a la utilitat pública de les accions parlamentàries 
en l’àmbit de la corrupció, una cobertura mediàtica adequada i concorde a la pre-
ocupació que suscita aquest fenomen, ja que els coneixements aportats pels compa-
reixents han de servir no només als diputats sinó a la societat en general. Aquesta 
cobertura hauria d’estar garantida pels mitjans de comunicació públics de la Gene-
ralitat de Catalunya.

225. Cal elaborar un codi ètic específic sobre el tractament informatiu del feno-
men de la corrupció en els mitjans de comunicació públics.

XII. Ciutadania
226. Cal més conscienciació sobre la necessitat de denunciar tota actuació irregu-

lar o d’abús de poder que es pugui detectar en qualsevol àmbit o organisme públic.
227. Cal fer més difusió del dret d’accés a la informació pública.
228. Cal establir una estratègia d’informació als ciutadans sobre les obligacions 

i els drets relatius a la informació pública.
229. Cal aprofundir en les mesures necessàries per a la protecció dels alertadors 

basant-se en els diferents treballs realitzats per diversos agents de la societat civil 
implicats en la lluita contra la corrupció, tenint presents el «Decàleg per a la protec-
ció dels denunciants/alertadors», elaborat per la Xarxa X-Net, i, de manera general, 
l’article 33 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció.
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XIII. Regeneració democràtica
230. Cal elaborar una llei d’organització de l’Administració de la Generalitat que 

reorganitzi i simplifiqui l’estructura del sector públic de Catalunya, centrada en la 
millora de la governança, la qualitat en la prestació dels serveis públics i que per-
meti garantir l’equilibri i l’equitat social i intergeneracional. Cal una administració 
pública diferent de la que hem conegut sempre, tot i les millores que s’hi ha anat 
fent, una administració basada en valors, amb una forta orientació a treballar per la 
ciutadania; propera, transparent, participativa i col·laborativa; amb iniciativa, em-
prenedora; amb capacitat d’avançar-se a les necessitats, i amb capacitat per a treba-
llar en xarxa, tant internament com externament.

231. Cal aprovar la llei de la funció pública de Catalunya, elaborada per la via del 
debat, el diàleg amb els agents socials i el consens parlamentari per a millorar-ne 
l’eficiència, i que minori la inestabilitat en el lloc de treball, doti de publicitat i 
transparència l’accés a la funció pública i motivi adequadament el desenvolupament 
de les pròpies responsabilitats, que tingui més nivell de professionalització, tant di-
rectiva, com tècnica i administrativa. Els empleats públics, funcionaris o no, són 
fonamentals per a garantir a la ciutadania uns bons serveis públics. A més, cal ga-
rantir per llei mecanismes per a rescabalar el poder adquisitiu dels empleats públics, 
personal funcionari i estatutari, perdut arran de les mesures d’estalvi excepcionals 
adoptades pel Govern durant els darrers exercicis.

232. Cal elaborar un estatut del directiu públic que garanteixi la professionalit-
zació de la direcció executiva de les entitats públiques mitjançant un procediment 
adequat per a assegurar la idoneïtat de les persones que ocupen càrrecs directius.

233. Cal simplificar els procediments administratius: les càrregues administra-
tives o els tràmits que no siguin estrictament imprescindibles per a garantir que la 
relació entre el ciutadà i l’Administració sigui àgil.

234. Cal una reglamentació més estricta de les incompatibilitats, que ampliï 
l’àmbit subjectiu d’aplicació a presidents i consellers d’institucions i empreses públi-
ques que actualment no estan regulats específicament i consideri especialment les 
situacions de caràcter patrimonial.

235. Cal reformar el sistema d’elecció dels organismes de control i els organis-
mes reguladors, com la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau, de manera que 
es garanteixi que tinguin una composició amb més pes institucional.

XIV. Mesures contra el frau fiscal
236. Cal elaborar un informe oficial sobre l’impacte del frau fiscal: no pot ser 

que Catalunya no compti amb un informe oficial amb indicadors d’avaluació del 
frau fiscal i del seu impacte en l’economia, tenint en compte, però, que no serien 
xifres exactes, que parlem d’estimacions i aproximacions estadístiques, però si no 
hi ha voluntat política per a elaborar un bon diagnòstic menys n’hi haurà per a com-
batre el frau.

237. Calen espais lliures de paradisos fiscals: s’ha d’arribar al compromís de to-
tes les administracions –ajuntaments, diputacions, governs autonòmics i Govern de 
l’Estat– de no establir contractes públics ni acceptar en cap concurs empreses que 
tinguin filials en paradisos fiscals. Si més no, cal fer-ne una discriminació negativa, 
atès el desavantatge competitiu amb què incorren aquest tipus d’empreses pel fet de 
tenir una factura fiscal molt més baixa que altres que no fan aquest tipus de pràcti-
ques. Les maneres de fer-ho són múltiples i ja hi ha propostes endegades en aquest 
sentit, com ara la del nou Govern de la ciutat de Palma, que ho ha establert en el 
segon punt del seu codi ètic.

238. Cal dotar de recursos les agencies tributàries pròpies: l’Agència Tributària 
fa aproximadament 100.000 actuacions a l’any i recapta 10.000 milions amb aques-
tes actuacions. L’Oficina de Fiscalitat Internacional de l’Agència (ONFI) va fer 200 
actuacions en grans corporacions que van permetre fer aflorar 1.300 milions d’euros 
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més de base imposable d’aquestes empreses. Si el tipus d’aquestes empreses és del 
28%, això significa que les 200 actuacions de l’ONFI, que signifiquen el 0,2% del 
total, recapten el 4%. Cal que els cossos fiscals es dediquin a perseguir els fraus de 
les grans multinacionals i no només els fraus dels petits defraudadors.

239. Cal endurir els codis penals: hi ha d’haver exemplaritat pública per a fer 
entendre que el sistema fiscal és central en el nostre estat de dret, la qual cosa im-
plica endurir els codis penals, eliminar les excuses absolutòries o la creació de nous 
delictes consistents en l’oferiment al mercat de serveis idonis per a la defraudació 
tributària.

240. Cal dotar l’Agència Tributària de Catalunya de recursos suficients perquè 
pugui desenvolupar i dur a terme el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2015-
2018.

241. Cal crear un indicador de bretxa fiscal, tax gap en terminologia anglesa, 
que permeti conèixer la diferència entre allò que l’Administració pública hauria de 
recaptar i allò que realment recapta, amb l’objectiu d’avaluar l’impacte real de l’elu-
sió fiscal, ja que allò normativitzat i que se suposa que s’hauria de recaptar s’acaba 
reduint.

242. Cal fer una reforma de l’impost de patrimoni que tingui un efecte censal so-
bre la riquesa a Catalunya, ja que amb les bases imposables actuals es permet que, 
a partir d’un cert límit, persones amb una riquesa concreta no hagin de presentar la 
declaració ni de pagar l’impost, de manera que es perd una part d’informació molt 
vàlida i important per a tenir un cens real de la distribució i la quantitat de patrimo-
ni, i per tant, informació que pot servir en posteriors investigacions de frau fiscal.

243. Cal introduir en la contractació administrativa mesures que impedeixin que 
les empreses amb seu o amb filials en paradisos fiscals accedeixin a recursos pú-
blics, i cal crear una unitat específica dins l’Agència Tributària de Catalunya que 
treballi amb aquest objectiu.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
La secretària de la Comissió, María Francisca Valle Fuentes; el president de la 

Comissió, Benet Salellas i Vilar
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1. Introducció 
 

L’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció, que va aplegar les entitats ciutadanes signants del Pacte 
Social contra la Corrupció el 9 de desembre de 2015, ha estat convidat a participar en les sessions de 
la CEMCORD durant 2016, amb veu i sense vot. 

El present informe recull i endreça les aportacions dels intervinents en les sessions de la CEMCORD i 
també inclou algunes de les propostes del propi Pacte en els apartats corresponents. 

Hem endreçat les aportacions tenint en compte els primers àmbits d’estudi de la CEMCORD: 

● Eines per a evitar la corrupció en l'Administració pública i en les empreses privades i 
les entitats en llur relació amb l'Administració pública, en general, i en la contractació 
pública i les subvencions, en particular.  

● Finançament dels partits polítics i de les fundacions que hi estan vinculades.  
● Mecanismes de regeneració democràtica.  
● Pràctiques de bon govern i transparència. 

 
 No hem entrat en aquests altres àmbits: 

● Anàlisi de dret comparat.  
● Desenvolupament del Pacte social contra la corrupció.  
● Seguiment de les mesures aprovades pel Parlament en anteriors legislatures en 

matèria de regeneració democràtica i lluita contra la corrupció i, especialment, de les 
conclusions de la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política (X legislatura). 
 

Val a dir que, pel que fa  l’estudi del “Desenvolupament del Pacte social contra la corrupció”, tenim 
pendent concretar en el Parlament una jornada d’avaluació entre els signants - partits i entitats - que 
esperem celebrar properament. 

La inclusió d’algunes de les propostes del Pacte en les conclusions de la CEMCORD seria un senyal  per 
part dels partits d’avançar en la concreció dels compromisos presos. 
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2. Dades significatives, diagnosi i objectius 

Partim de les següents dades significatives aportades pels compareixents 
- A l’Estat Espanyol hi ha 1.900 casos de corrupció investigats que afecten 1.700 càrrecs públics.  
- Pel que fa als Països Catalans, són 605 casos, dels quals 178 pertanyen a Catalunya. D’aquests, 

25 han derivat en condemnes fermes. 
- Hi ha estudis que situen el cost de la corrupció a Espanya en 40.000 milions d’euros.  
- La concertació público-privada, segons la CNMV, té un sobre cost de 48.000 milions d’euros.   
- La corrupció encareix la contractació pública entre un 20% i un 50%. Es tracta d’un sector de 

risc a la corrupció, amb greu impacte sobre la despesa pública social. 
- És més fàcil imputar presumptes responsables de corrupció per gent del carrer, gent normal i 

corrent. Ni la premsa,  ni els partits –amb algunes comptades excepcions–, ni jutges i fiscals –
amb algunes comptades excepcions–, ni els governs, estan disposats a reconèixer que això pot 
fer-ho gairebé tothom. Gairebé el 70 per cent dels casos de corrupció que s'estan jutjant no 
els han destapat institucions ni partits, sinó ciutadans de peu.  

- Cap partit polític amb representació al Congrés de Diputats acompleix els mínims legals que 
exigeix la legislació de partits a Alemanya i els usos i costums del Regne Unit: suspenen en 
indicadors de democràcia interna, drets del afiliats i procediments d’elecció dels seus 
candidats a càrrecs públics. No organitzen congressos anuals. 

- Ni a Catalunya ni a Espanya existeix cap legislació de protecció dels «whistlebolwers» o 
«alertadors». Al món anglosaxó n’existeixen des de 1778. 

 

I recollim aquestes conclusions de caràcter general 
- Tot i que la corrupció no és generalitzada, podem afirmar que és sistèmica. Per això calen 

mesures en diferents àmbits. 
- Malgrat es pugui considerar que el sistema en si mateix no sigui corrupte existeixen uns punts 

febles estructurals que generen enormes ocasions i temptacions: en la contractació pública, 
en les subvencions, en l’accés a la funció pública, en els complements salarials i dietes, etc. 

- Hi ha una responsabilitat política imprescindible, tant dintre dels partits com en càrrecs 
públics, que no pot derivar-se exclusivament cap a la responsabilitat penal, ja que aquest fet 
afebleix la democràcia i augmenta la desafecció. 

- Hi ha una manca de voluntat política de partits i institucions en la lluita prioritària contra la 
corrupció i les seves causes, i cal una clara voluntat de transparència perquè el clima ciutadà 
de desconfiança és enorme.  

- El patró de conducta criminal és una trama que sorgeix en el cor dels partits. És un problema 
de la mateixa estructura dels partits polítics tal com els hem heretat, que fomenta la creació 
d'estructures clientelars. 

- Cal reconèixer el fracàs de les institucions a l’hora de prevenir i combatre la corrupció 
política.  

- Es fa un retrat dissuasiu d’un món en el qual la societat civil és passiva, irrellevant, i en el 
qual tot comença i acaba en el monopoli de la trinitat formada per governs i institucions, 
partits i grans mitjans.  

- En l’era de la desintermediació, els monopolis dels intermediaris en els accessos a la cultura, 
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el coneixement, la informació, la producció, l'economia i també la política, han estat 
erosionats amb un avenç radical de la democratització. La funció dels partits, com la d'altres 
intermediaris de l'era predigital, ha canviat ara a una funció de facilitació. El reconeixement 
de la societat civil no és sinó acceptar la seva alteritat i el fet que té quelcom a oferir per si 
mateixa a la taula del joc de la governança. 

- La normativa sobre incompatibilitats i conflictes d’interès ha sigut tímida, vergonyosa, feble 
i poc operativa, especialment en sectors clau com la funció pública, la banca, 
telecomunicacions i sanitat. 

- La legislació en matèria de corrupció podria ser suficient, amb algunes excepcions que 
indiquem, però el que cal és aplicar-la. I aquí de nou no hi ha ni voluntat política ni mitjans 
judicials.  

- La gent no sap que té dret d’accés a tota la informació pública.  
 

Recollim, també els següents objectius orientadors 
- Cal apostar per la triple R en la lluita contra la corrupció: Reconeixement, Reparació i garanties 

de no Repetició. 
- Cal un conjunt de mesures preventives, correctores i promotores de l’anticorrupció. El dret 

penal, l’accés a la informació i la transparència, llibres de bones pràctiques, guia de la 
contractació pública, aplicar la normativa, avaluar i fer el seguiment de les polítiques i ajudes 
formarien part d’aquest paquet.   

- La transparència és una eina de gran eficàcia contra el frau i dificulta la seva ocultació. És el 
pilar sobre el qual construir la regeneració democràtica i és un mecanisme de millora de la 
participació ciutadana. 

- El dret i exercici d’accés a la informació té una relació molt directa amb la regeneració 
democràtica i la detecció de pràctiques abusives de poder, ja que és l’eina que posa la 
informació a l’abast  de la ciutadania i li permet fer-ne el control. El dret d’accés a la informació 
és com el “nu integral” i la transparència és només com un ‘strip-tease’. És necessària la 
coresponsabilitat de la ciutadania en el treball de la informació per facilitar el control  i 
prevenció de la corrupció. 

- El frau fiscal és un incompliment conscient d’una norma tributària amb la finalitat de pagar 
menys impostos. El frau organitzat és un conjunt d’esquemes defraudatoris en els quals 
participen més d’un contribuent (i/o agent). No és defraudador qui incompleix obligacions 
tributàries de manera no deliberada o per motius de consciència. 

- L’elusió i evasió fiscal afavoreixen la corrupció i en tant que delictes s’han de considerar i 
perseguir. 

- El blanqueig de capitals és el procediment per donar aparença de legalitat als diners 
obtinguts il·lícitament i sempre és delicte. 

- La lluita contra el frau i el blanqueig és clau per enfortir la qualitat democràtica i recuperar 
la confiança en les institucions.  

- El nombre de lleis aprovades no pot ser la mesura de l’èxit, cal limitar l’intervencionisme 
regulador al mínim: poques lleis, clares, coherents, efectives i  que s’apliquin. 

- Fa falta una estratègia d’informació i formació a tots nivells. Més que obscurantisme el que 
patim es desconeixement de les obligacions i exercici de les responsabilitats per part de les 
administracions i dels drets per part de la ciutadania.   



BOPC 374
31 de març de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 76

                   

6 
 

- L’objectiu és canviar els partits polítics (per millorar la participació interna i ciutadana), el seu 
finançament (per evitar la corrupció) i el sistema electoral (per millorar la relació entre 
representants i representats).  

- Considerar la professionalització de la política i els càrrecs electes, com a tasca contractual, 
vinculada al cos electoral. Vol dir que ens representen, però no ens substitueixen. La societat 
civil ha de controlar el que contractualment, mitjançant programa i promeses, s’han 
compromès els càrrecs electes. Aquests, han de retre comptes. 

- Per la regeneració democràtica cal corregir l’asimetria entre ciutadania, institucions i càrrecs 
electes. Cal un paper, en pla d’igualtat, de la participació ciutadana d’una societat civil 
implicada, com a actors polítics, per avançar en la democratització, i de control de la corrupció 
i vigilància preventiva de les institucions. Una intervenció ciutadana responsable, exigent i 
rigorosa i que persegueixi el respecte a la veracitat. Els partits i també les institucions, han de 
reconèixer a la societat civil com a competent en qüestions que afecten a la vida de la 
comunitat. Reconèixer la intervenció ciutadana és essencial per aconseguir, per exemple, que 
altres persones contribueixin a destapar la corrupció.  

- El poder legislatiu ha de poder establir canals de participació que permetin equiparar la feina 
legislativa dels càrrecs electes amb la capacitat i voluntat d’intervenir de la societat civil, que 
permetin debatre, esmenar i vigilar la tasca legislativa. 

- L’asimetria també es dóna en el plànol processal-jurídic, i cal corregir-la, per afavorir la 
posició de l’alertador o denunciant de corrupció, amb eines i mecanismes que cal implantar 
(Bústia ètica, ampliació de la cobertura de la justícia gratuïta o suport tècnic judicial). 

 
 

Algunes consideracions sobre la Llei de Transparència 
- La Llei de transparència de Catalunya està suposant un gran esforç. És ambiciosa i en molts 

punts capdavantera.  Ningú altre en l’Estat i pocs a nivell internacional han fet alguna cosa 
semblant. És un instrument molt potent però de molt difícil compliment. S’ha d’anar polint a 
poc a poc per buscar la seva efectivitat. Cal centrar-se en aconseguir tot el potencial que 
aquesta llei permet.  

- No pot considerar a tothom lobby, hi ha asimetria entre la influència i recursos de les grans 
empreses, bufets i organitzacions,  i el treball de seguiment de la societat civil de participació 
col·lectiva o individual, 

- Cal un canvi cultural i organitzatiu en les administracions públiques, que han de ser 
transparents i més horitzontals. Obliga a replantejar l’arquitectura social, el paper de cadascú, 
dels diferents actors i extreure el millor de cada àmbit. 

- La transparència ha de venir acompanyada d’una sèrie de mesures de Govern obert. 
- També cal una tasca cultural immensa en tots els àmbits per a la modificació de pautes i 

costums que es reforça amb un bon sistema regulador, incentivador  i sancionador. 
- Faran falta cinc anys per consolidar una nou model d’administració pública a Catalunya 

transparents i responsable. 

I sobre els Organismes de control 
La imparcialitat dels organismes de control ha d’estar basada en: 
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- El procés d’elecció dels seus responsables que requereix un consens social i parlamentari 
ampli. 

- L’autonomia de la institució ha d’estar garantida per les lleis i, en el seu cas, per la seva 
dependència exclusiva del Parlament.  

- Les actuacions han de ser d’absoluta independència respecte dels òrgans auditats o 
controlats.  

- La investigació i el control s’ha de fer independentment del color polític que predomini en la 
institució en qüestió.  

- Quan són òrgans col·legiats, aquest fet pot enfortir la independència. 
 

Clarificar l’abast i complementarietat de les diferents funcions:  

- Analitzar i investigar no sols totes les administracions a Catalunya, sinó també empreses 
privades que gestionen serveis d’interès general.  

- La Sindicatura de Comptes fa auditoria financera, de compliment o legalitat i de gestió o 
operativa, però poca auditoria dels resultats.  

- Poden actuar d’ofici, a partir d’un pla de treball, (Sindicatura de Comptes) o en resposta a 
denúncies com poden fer el Síndic de Greuges, l’Oficina Antifrau o la GAIP. 

- La capacitat i dimensió han de ser proporcionades a l’abast i competències de l’organisme 
per a ser eficient (p.ex. l’Agència Tributària de Catalunya). 

 

Efecte vinculant de les resolucions:  

- El Síndic de Greuges no elabora resolucions vinculants, i això fa que les resolucions no siguin 
recurribles davant cap instància judicial. Són més àgils, el servei és gratuït i aconsegueix àmplia 
acceptació de les resolucions. 

- El 95% de les resolucions de la GAIP són complertes per l’Administració. Excepte en casos 
concrets, hi ha voluntat de col·laboració.  

 

Coordinació entre organismes de control 

- La coordinació amb d’altres organismes de control es fa mitjançant reunions periòdiques o 
puntuals i amb alguns convenis signats entre ells. No sembla que estiguin solapats. 

- El xoc de competències es dóna entre el Síndic de Greuges i el Defensor del Pueblo, però no 
es dóna en la Sindicatura de Comptes, que està coordinada amb el Tribunal de Cuentas 
mitjançant un conveni. Tenen les mateixes competències, canvia l’àmbit. També col·laboren 
amb la resta de Sindicatures de l’Estat. No existeixen duplicitats. S’ha acordat el repartiment 
dels àmbits de treball.  
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3. Identificació de les principals causes de la corrupció 

Barreja dels interessos del poder econòmic estatal i de les grans corporacions 
El camp principal de la gran corrupció a casa nostra es desenvolupa en el marc de la barreja de l’interès 
del poder econòmic de l’Estat i l’interès de negoci de les grans corporacions, especialment en la gestió 
de serveis públics, amb altíssim volum d’adjudicació pública i amb el risc de laxitud de controls amb 
motiu de la celeritat en la posada en marxa de certs serveis. 

L’aproximació global del Codi Penal a la gran corrupció és deficient 
Els delictes relacionats amb la corrupció i la seva tipificació actual es fonamenten en “un intercanvi 
definit”, en obtenir un benefici immediat, quan, de fet, la gran corrupció basa el seu modus operandi 
en la “relació”, es paga alguna cosa ara pensant en un benefici possible futur. El Codi penal actual no 
sap abordar aquesta realitat. 

Corrupció i contractació pública estan íntimament enllaçades  
La contractació (amb modificacions i reformats, formes subtils per beneficiar als coneguts, 
fraccionaments, despeses sense contracte...), les subvencions (manca de justificació, no identificació 
de l’objecte de la subvenció...), el personal i recursos humans (conflictes d’interès i incompatibilitats, 
selecció de personal, nòmines, pagament de complements inadequat...), àrea de comptabilitat i 
financera (no cobrament de taxes, sobretot a l’àmbit local...). 

Increment desmesurat d’empleats públics per designació directa 
L’increment desmesurat d’empleats públic, el nomenament del quals ve de la discrecionalitat política 
(interinatge, contractes laborals, eventuals...) suposa un greu perill de manca de control, ja que 
aquests empleats poden tenir la temptació “d’obeir” ordres il·legals dels càrrecs polítics, perquè estan 
en una posició més dèbil. La gestió dels elements de control de la gestió pública ha fallat. Existeixen 
però no són eficients. 

Manca d’independència dels interventors públics 
La diversitat de les normes d’aplicació en les intervencions estatals, autonòmica i, sobretot local, és un 
punt de debilitat per tal que proliferin casos de corrupció. Moltes vegades l’interventor municipal és 
nomenat pel càrrec polític. També, en aquest àmbit, es produeix un abús de la lliure designació. 

L’excessiva creació d’ens públics fora de control 
La descentralització administrativa, amb la creació de nous ens i empreses públiques, ha  vingut 
acompanyada d’una disminució de l’eficàcia de les institucions de control en aquests àmbits. 

Portes giratòries i ocupació pels partits d’organismes de control 
Les portes giratòries són una temptació estructural i lucrativa. També l’ocupació horitzontal i excessiva, 
per part dels partits polítics, d’institucions que haurien de ser autònomes.  

Manca de recursos dels organismes de control 
Els organismes de control i de la justícia resulten ser minvants, perquè han d’assumir més 
competències (ara, en matèria de transparència) i en canvi no disposen, de més recursos. La manca de 
recursos es nota tant en l’efectivitat com en la difusió de les funcions de l’organisme.  
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Estructura dels partits polítics com a xarxa clientelar 
El patró de conducta criminal és una trama que sorgeix en el cor de certs partits. S’usa l’estructura 
«partit»,  com espai de molts militants honestos que són usats com a tapadora, i s'envien homes o 
dones de confiança de la xarxa mafiosa-clientelar a ocupar llocs de comandament en el sector públic 
–en les direccions, conselleries, ministeris–, o en el sector privat. Els governs acaben sent braços 
executors de la trama, legislant per afavorir-la o per no comprometre-la. És un problema de la mateixa 
estructura dels partits polítics tal com els hem heretat.  
 
El problema dels partits no és que no siguin oberts, és justament, aquesta forma d'obertura que 
fomenta la creació d'estructures clientelars, que són el brou de cultiu per a la corrupció. 
 
Els partits, com els coneixem ara, són dispositius amb una dissonància evident entre la seva estructura, 
per un costat, i el rol que els hem donat en la societat: governar amb altes dosis de competències sobre 
les qüestions sensibles de la vida de tota la comunitat. 
 
 

Manca d’existència de canals efectius, per a la ciutadania, de participació 
democràtica i de control de les institucions, per fer de contrapès democràtic  
Manca d’una veritable democràcia (participativa), més enllà de la democràcia nominal indirecta 
(representativa). Es menysté la intervenció ciutadana. Es fa un retrat dissuasiu d’un món en el qual la 
societat civil és passiva, irrellevant, i en el qual tot comença i acaba en el monopoli de la trinitat 
formada per governs i institucions, partits i grans mitjans de comunicació. 

Manca d’un estatut de protecció efectiva dels alertadors contra la corrupció 
Entrar en coneixement de casos o pràctiques de corrupció no té perquè convertir-se en una maledicció 
per a qui els detecta, ni convertir-lo en un heroi que hagi d’arriscar la seva seguretat personal, 
econòmica o laboral. Manca estendre la bústia ètica per rebre denúncies anònimes i un estatut de 
protecció dels alertadors per garantir la seva seguretat i afavorir la denúncia dels casos i pràctiques 
corruptes. 

Àmbits principals on es desenvolupa la corrupció:  
– Finançament il·legal dels partits polítics i de les seves fundacions vinculades 
– Concertació público-privada 
– Contractació pública: 

▪ Urbanisme 
▪ Construcció 
▪ Infraestructures 
▪ Residus i neteja 
▪ Mobilitat  

– Subvencions  
– Contractació i promoció de personal públic 
– Comptabilitat financera en l’àmbit local 
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4. Mesures més destacades que recollim 
 

Triar i prioritzar les mesures més efectives en la lluita contra la corrupció és clau, però el més important  
és que hi hagi voluntat política de partits i institucions, així com implicació i pressió ciutadana per 
aplicar-les. No és només un tema de diners i de mitjans. 

Jurídiques 
● Mesures dràstiques contra la impunitat en els casos de corrupció, tant en la fase judicial com en 

la penitenciària. 
● Adscripció permanent i exclusiva als jutges, i sota la seva absoluta dependència, d’equips 

d’investigació formats per inspectors d’hisenda, interventors públics i agents de policia 
especialitzats, sobretot en economia. 

● Personació de les administracions públiques en els casos de corrupció en els quals hi hagi 
afectació dels recursos públics. 

● Fer més accessible i facilitar l’acusació popular. Possibilitat d’assessorament i informes pericials, 
jurídics,.. Igualtat de tracte, capacitat de la societat civil d’intervenir, amb rigor i canals de 
participació, que es tinguin en compte. 

● Derogar les últimes modificacions del Codi Penal i de la Llei d’enjudiciament criminal que han 
provocat una certa ‘berlusconització’ del sistema espanyol. La clàusula de remissió del delicte de 
malversació de cabals públics als delictes d’administració deslleial i d’administració fraudulenta és 
un salt al buit que deixa sense contingut el primer delicte. Això té una conseqüència pràctica: la 
malversació és el delicte més greu, la qual cosa provoca la disminució en el temps de prescripció 
dels delictes relacionats amb la corrupció. 

● Introducció en el Codi penal del delicte d’enriquiment il·lícit. 
● Pactes amb la fiscalia abreugen el procés (és més barat), dura menys i l’Estat recupera diners. 
● Reforçar l’autonomia (interna i externa) i la imparcialitat del Ministeri fiscal, que és una institució 

molt estigmatitzada, i poder evitar així les crítiques que no sempre són objectives.  
● Dotar la fiscalia d’especialistes tècnics, més enllà de la policia judicial. 
● Llei processal actualitzada i coherent. La llei actual és de 1882, amb un seguit de reformes que 

l’han fet perdre coherència i augmentar la indefinició.   
● Atribuir la direcció de la investigació al fiscal, amb unes potestats molt definides. No suposaria 

substituir el jutge d’instrucció per un fiscal. Es tracta de canviar el paradigma processal. 
● Evitar les reformes del Codi penal en calent. 
● Aplicar les tècniques de la lluita contra la criminalitat organitzada a la lluita contra la corrupció. 
● Netejar la normativa actual de preceptes inútils.  
● Acabar amb els convenis de no doble imposició i incorporar al Codi penal nous delictes que 

tinguin a veure amb el frau fiscal, l’evasió i elusió fiscal. 
● Mesures de protecció de les persones alertadores i denunciants. Mesures d’encriptació de la 

informació i per garantir l’anonimat. Evitar persecució, perjudicis, despeses i problemes a les 
persones que denuncien.  
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malversació és el delicte més greu, la qual cosa provoca la disminució en el temps de prescripció 
dels delictes relacionats amb la corrupció. 

● Introducció en el Codi penal del delicte d’enriquiment il·lícit. 
● Pactes amb la fiscalia abreugen el procés (és més barat), dura menys i l’Estat recupera diners. 
● Reforçar l’autonomia (interna i externa) i la imparcialitat del Ministeri fiscal, que és una institució 

molt estigmatitzada, i poder evitar així les crítiques que no sempre són objectives.  
● Dotar la fiscalia d’especialistes tècnics, més enllà de la policia judicial. 
● Llei processal actualitzada i coherent. La llei actual és de 1882, amb un seguit de reformes que 

l’han fet perdre coherència i augmentar la indefinició.   
● Atribuir la direcció de la investigació al fiscal, amb unes potestats molt definides. No suposaria 

substituir el jutge d’instrucció per un fiscal. Es tracta de canviar el paradigma processal. 
● Evitar les reformes del Codi penal en calent. 
● Aplicar les tècniques de la lluita contra la criminalitat organitzada a la lluita contra la corrupció. 
● Netejar la normativa actual de preceptes inútils.  
● Acabar amb els convenis de no doble imposició i incorporar al Codi penal nous delictes que 

tinguin a veure amb el frau fiscal, l’evasió i elusió fiscal. 
● Mesures de protecció de les persones alertadores i denunciants. Mesures d’encriptació de la 

informació i per garantir l’anonimat. Evitar persecució, perjudicis, despeses i problemes a les 
persones que denuncien.  
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Aportacions del Pacte Social contra la Corrupció 

● Assegurar la independència i control del poder judicial. 
● Jutjar els casos de corrupció en tribunals ordinaris, sense aforaments, immunitat 

parlamentària, ni tribunals especials. Tota la ciutadania igual davant la llei. Prohibició d’indults. 
Tipificar com a delicte greu l’acusació sense fonament. 

● Formació i modernització dels mitjans. 
● Facilitar i protegir la denúncia responsable. Recolzar en casos greus la desobediència civil. 
● Ampliació dels terminis de prescripció.  
● Inhabilitació als condemnats per corrupció, tant a càrrecs públics, com a contractació en 

l’administració pública i la gerència d’empreses. 
● Reparació dels danys i de les víctimes, amb retorn des recursos detrets i amb treballs en 

benefici de la comunitat. 

Partits i polítics 
● El polític relacionat amb casos de corrupció ha de dimitir quan la imputació és ferma. No cal 

esperar l’obertura del judici oral. Això ha de ser així perquè, en el cas contrari, es produeix un 
conflicte d’interès, ja que el polític, com a imputat, tindria dos ‘oficis’, el de servidor públic i el de 
defensar-se. Això es pot aplicar per consens de tots els partits. 

● Eliminar l’aforament dels polítics en casos d’investigacions judicials per delictes relacionats amb 
la corrupció.  

● Prohibir la concurrència en llistes de processos electorals a persones sota investigació judicial o 
condemnades per delictes de corrupció. 

● Derogar la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs per la qual, “en totes les donacions 
als partits polítics, com que no han de tributar, resulta indiferent l’origen dels diners”, aplicada en 
el cas Gürtel. 

● Endurir la normativa de finançament de partits polítics, sobretot pel que fa referència a les 
fundacions i als ens vinculats a aquest partits polítics. Aquest és actualment el gran forat negre del 
finançament dels partits. 

● El finançament dels partits ha de ser bàsicament públic. El ciutadà ha de saber que la democràcia 
és un bé preuat i té el seu preu. 

● Separar l’activitat política de partit d’un representant, de la seva activitat com a gestor públic o 
electe. Quan s’és càrrec públic o de confiança no s’hauria de tenir vinculació econòmica ni orgànica 
amb el partit. 

● Establir límits temporals clars i precisos per l’exercici de càrrecs públics en institucions i 
organismes especialment rellevants (partits polítics, sindicats organitzacions empresarials). 

● Exigència legal de responsabilitat civil solidària als partits polítics i membres del mateix òrgan 
col·legiat al què pertanyin els càrrecs polítics condemnats per casos de corrupció. 

 
Aportacions del Pacte Social contra la Corrupció 

● Reduir dràsticament les despeses electorals amb mesures conjuntes com, per exemple, l’ús de 
tecnologies digitals, tramesa postal única. Revisar els límits de despesa que la Sindicatura de 
comptes prèviament ha de comunicar i després controlar. 

● Evitar que el finançament dels partits i les candidatures electorals depengui de pocs 
finançadors rics i poderosos. Prohibició de donacions anònimes, procedents d’una mateixa 
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persona, superiors a 50.000 € anuals i de donacions procedents de persones jurídiques. 
Prohibició de crèdits bancaris, d’empreses, associacions i fundacions. L’Administració ha de 
proveir recursos equitativament en funció de resultats electorals anteriors, i a les noves 
candidatures, segons suport electoral (petició amb signatures). 

Administració pública 
● Evitar que els assessors polítics siguin càrrecs de partit pagats amb diners públics. Aquesta és una 

pràctica que és especialment greu en l’Administració local. 
● Publicació als webs de tots els organismes públics, de les declaracions de renda del seus directius 

dels últims quatre anys; també de la declaració d’activitat abans de l’ingrés en la tasca pública del 
directiu, el seu cònjuge i familiars fins al quart grau.  

● Crear la figura del defensor de l’empleat públic quan aquest denuncia algun tipus de pràctica 
corruptiva en l’administració pública. Establir per via legal incentius per denunciar casos de 
corrupció. No han de ser de recompensa econòmica. Garantir l’anonimat i evitar la persecució. 

● Cal que les administracions siguin referents en matèria d’integritat institucional, en la gestió de 
la despesa i equanimitat en la presa de decisions. 

● Reducció de l’interinatge, els nomenaments discrecionals i l’eventualitat.  Establir límits, fins i tot 
quantitatius o proporcionals. En la provisió de llocs de treball és essencial la publicitat i l’anunci de 
les vacants.  

● Les incompatibilitats s’han d’estendre a càrrecs intermedis, que de vegades tenen més 
incidència, com poden ser els membres de les Meses de contractació.  

● Reforçar el règim d’incompatibilitats dels càrrecs públics i reforçar els mecanismes de control i 
prevenció dels conflictes d’interès.  

● Professionalització de la gestió pública per evitar l’abús en la utilització de la lliure designació. 
● Evitar xarxes de fidelitats i favors. 
● Establiment per llei d’un nombre màxim de personal eventual, ja sigui quantitativament o 

percentual. 
● Regular millor els conflictes d’interès vinculats a les portes giratòries. 
● L’Oficina Antifrau pot assumir el control dels conflictes d’interès. 
● Desenvolupament reglamentari de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració Local, pel que fa a la funció interventora. Reforçament del control intern que 
realitzen els interventors municipals. 

● Millorar la preparació, formació i professionalització dels gestors públics. 
● Obligar els ajuntaments a fer auditories pagades per ells, realitzades per empreses privades però 

no contractades pels ajuntaments i validades per organismes de control. 
● Publicitat detallada de l’agenda del càrrecs públics. 

 
Aportacions del Pacte Social contra la Corrupció 

● Clarificar les condicions d’accés i lliure designació del personal directiu públic. Informar de 
criteris, fer públic el CV per justificar-ne els mèrits. Nomenaments atenent a criteris de 
competència professional. Les vacants es publicaran i es triarà en funció de mèrits i habilitats. 

● Es publicaran  els indicadors que permeten avaluar els alts càrrecs. 
● Catàleg públic de llocs directius en el DOGC i als portals de transparència, amb els requisits. 

Les modificacions de les característiques caldrà motivar-les objectivament 
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l’Administració Local, pel que fa a la funció interventora. Reforçament del control intern que 
realitzen els interventors municipals. 

● Millorar la preparació, formació i professionalització dels gestors públics. 
● Obligar els ajuntaments a fer auditories pagades per ells, realitzades per empreses privades però 

no contractades pels ajuntaments i validades per organismes de control. 
● Publicitat detallada de l’agenda del càrrecs públics. 

 
Aportacions del Pacte Social contra la Corrupció 

● Clarificar les condicions d’accés i lliure designació del personal directiu públic. Informar de 
criteris, fer públic el CV per justificar-ne els mèrits. Nomenaments atenent a criteris de 
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● Aconseguir traçabilitat de les actuacions dels responsables públics: 
● Publicar anualment el patrimoni i ingressos dels responsables públics: electes, als càrrecs 

i directius de grans empreses que treballen amb l’administració 
● Registrar l’agenda pública de les activitats i viatges dels càrrecs públics. Agenda pública de 

les persones parlamentàries: amb qui es reuneixen i compromisos a què arriben. 
● Publicació de viatges amb continguts, reunions fetes, conclusions i costos. 
● Ús exclusiu de diner personalitzat, amb targetes o transferències. 

 

Organismes de control 
● Dotar de recursos i mitjans als organismes de control perquè puguin “evitar morts i no sols de 

recomptar cadàvers”. Enfortiment dels organismes de control (Sindicatura de Comptes, Síndic de 
Greuges, Oficina Antifrau, GAIP...) 

● Coordinació dels organismes de control, amb l’imprescindible treball en xarxa que avui no es 
dóna. Compareixença conjunta en el Parlament dels organismes de control catalans per explicar 
com es coordinen. 

● Reduir al màxim la discrecionalitat o el sentit d’oportunitat política en la gestió i la presa de 
decisions dels organismes de control. Cal seguretat jurídica, traçabilitat i protocols estàndards. 

● Compliment de la llei de la Sindicatura de Comptes. En l’actualitat el seu personal és políticament 
fràgil. La majoria són funcionaris en serveis especials. 

● Evitar ocupació excessiva, per part dels partits polítics, d’institucions que haurien de ser 
autònomes. Els nomenaments han de ser més objectius i des de criteris de mèrits, capacitat i 
competència, i no tant des de l’afinitat política. S’han de deixar fora de la lluita partidista. 

● El Parlament ha de tenir en compte i complir les resolucions del organismes de control. 
● La funció de Sindicatura de Comptes no sols és fer auditoria financera, de compliment o legalitat i 

de gestió o operativa, sinó també potenciar l’auditoria dels resultats.  
● Reduir els terminis de fer públics els informes per part dels organismes de control: no es operatiu 

ni té interès fer i presentar informes amb anys d’endarreriment.   
● Prohibir el nomenament de polítics per a càrrecs d’organismes de control i regulació, tot 

fomentant el perfil tècnic i professional. 
● Despolititzar l’elecció dels membres del Tribunal Constitucional, Consell General del Poder 

Judicial, Consell d’Estat, Tribunal de Cuentas o Defensor del Pueblo... i els seus anàlegs a les 
comunitats autònomes. 

● Que la societat civil tingui capacitat d’intervenir com un organisme de control o amb els seus 
propis organismes de control i seguiment, amb rigor i amb un pla d’igualtat, que es tingui en 
compte, es donin respostes i s’obtinguin resultats. 

 

Aportacions del Pacte Social contra la Corrupció 

● Encarregar auditories per controlar les entitats públiques. L’estament judicial encarregarà fer-
les per sorteig a firmes autoritzades. 

● Reforçar la independència dels mitjans de comunicació públics: Consells amb majoria 
d’acadèmics, professionals, associacions d’usuaris. 

● Exigir transparència dels mitjans de comunicació privats. 



BOPC 374
31 de març de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 84

                   

14 
 

● Promoure un consell ciutadà que auditi les actuacions de govern municipals, comarcals, 
vegueries, nacional. 

● Reconèixer i facilitar la feina d’iniciatives de control popular com els observatoris ciutadans 
contra la corrupció, OCM’s 

● Augmentar el coneixement sobre com prevenir la corrupció. Promoure l’exemplaritat dels 
comportaments ètics. Incloure ètica i política en el sistema de formació ciutada. Formar 
ciutadania co-responsable i crítica respecte del que és comú. 

● Promoure la participació i l’autoorganització ciutadanes, la seva acció al carrer i a l’espai públic, 
com una de les bases de la democràcia equilibrada. 

● Obligar a fer consulta sobre iniciatives legislatives no incloses en el programa electoral. 
● Establiment de codis ètics a les organitzacions públiques, privades i socials, assumits per les 

direccions corresponents. 
● Prohibir als membres dels organismes de control la militància en partits. 

Contractació pública 
● Les decisions de contractació pública s’han de prendre, no a nivell polític sinó a nivell tècnic, tot 

potenciant el rol del treballador públic.  
● En l’àmbit de la contractació pública es bàsic aplicar estrictament la llei. Garantir la màxima 

transparència en totes les fases de contractació: preparació del contracte, forma d’adjudicació 
(optar preferiblement pel procediment obert i si és negociat apostar per la publicitat), criteris i 
valoració dels mateixos i finalment en l’execució. Vigilar i controlar la modificació dels contractes. 
Són un factor de risc.  

● Introduir clàusules de transparència en la contractació pública i en la concessió de subvencions. 
Avaluar resultats. 

● Evitar les adjudicacions directes i fer servir sempre un procés competitiu. Evitar que el nombre 
de contractes menors i els contractes negociats sense publicitat surtin de les bones pràctiques i de 
l’esperit de la llei. Cap empresa en l’àmbit municipal ha de poder tenir adjudicats més d’un cert 
nombre de contractes menors en un any. I tots els procediments negociats han de ser amb un 
període de publicitat mínim. 

● Monitoritzar els processos de contractació pública i de presa de decisions públiques des del seus 
inicis: memòria de la finalitat de la contractació, elaboració dels plecs, reunions de la mesa, pressa 
de decisions, etc. 

● En les meses de contractació i tribunals de selecció de personal no hi ha d’haver cap càrrec electe 
ni assessor polític,  ni persona vinculada a l’estructura política. 

● Com a lluita contra les pràctiques corruptes en la contractació administrativa concretar les 
propostes de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència i de la OCDE amb la creació del 
Comitè de Compres Públiques. 
 

Aportacions del Pacte Social contra la Corrupció 

● Apoderar i responsabilitzar els agents implicats en la gestió dels recursos públics per al 
compliment legal i ètic. Implantar manual d’organització i funcions. prohibir i castigar regals i 
favors 

● Publicar els costos reals dels serveis públics. Exigir limitació en la modificació o desviament de 
pressupostos per motius tècnics 
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Llei de transparència 
● La llei de transparència catalana és una de les més innovadores. S’han de posar mitjans perquè 

aquesta llei es pugui complir. Se li ha de donar un temps i mitjans per aplicar-la. 
● No cal reformar la Llei de Transparència però sí, cal la creació d’un únic registre de grups d’interès 

i un sistema sancionador del seu incompliment extern a les pròpies administracions (p. ex. si un 
ajuntament no aplica la Publicitat activa).  

● Dotar de recursos i personal adequat l’òrgan independent encarregat d’incoar els procediments 
sancionadors previstos en la Llei de transparència (no cal que sigui de nova creació). 

● Regulació més estricta dels lobbies o grups d’interès, amb definició clara de qui pot fer de lobby 
o què és un lobbista (asimetria entre bufets, grans empreses, organitzacions, associacions i 
particulars). Cal que els despatxos d’advocats no quedin fora d’aquest registre. 

● Acord entre totes les administracions catalanes perquè les dades d’identificació dels inscrits en 
els registres de grups d’interès siguin homogènies, així com també els requisits i sistemes 
d’identificació /certificat digital. 

● Clarificar l’obligació en matèria de transparència de les empreses que gestionen serveis públics i 
que no depenen directament dels Ajuntaments. 

● Avançar ràpidament en la digitalització de les bases de dades de l’Administració.  
● Facilitar i fer més intel·ligible l’accés a la informació.   
● Transparència i obertura dels registres mercantils. Que siguin gratuïts, públics i de fàcil accés. 
● Publicar també el resultat de les reunions dels alts càrrecs, de què es parla, amb accés a les actes 

de les reunions. No és suficient amb l’agenda d’actes i activitat, també és necessari el contingut.  
 

Aportacions del Pacte Social contra la Corrupció 

● Traçabilitat de les despeses dels alts càrrecs. 
● Afavorir la reducció de l’ús social del diner anònim (efectiu) i la generalització del diner 

personalitzat (mitjans electrònics). Reduir fins a eliminar la circulació de bitllets de 500, 200 i 
100€. Oferir a tothom un compte corrent i uns mitjans de pagament d’ús gratuït sense 
comissions ni interessos. 

 

Participació i apoderament de la ciutadania 
● Associar les polítiques de transparència a les d’apoderament participatiu ciutadà per evitar el 

risc d’excés d’informació sense control i sense utilitat.  
● Els sistemes d’integritat que millor funcionen són aquells on la participació ciutadana és alta i es 

faciliten eines potents i fiables d’informació que permetin reformular col·lectivament el model. 
● Canvi cultural i organitzatiu passa per quatre eixos: mesures d’institucionalització de govern 

obert, transformació dels portals en una eina integrada d’informació accessible i automatitzada, 
apoderament de la ciutadania i reforçament la transparència en àmbits claus com poden ser els 
grups d’interès i la contractació pública.  

● Aposta per donar a conèixer el potencial de les dades de transparència existents dels diferents 
portals als mitjans de comunicació i als especialistes del periodisme de dades. 
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● Implementació d’una bústia ètica, mitjançant la qual personal públic i ciutadania podran fer 
peticions d’informació concreta o denúncies en l’àmbit del municipi. Ha de d’acceptar denúncies 
anònimes, seguint l’exemple d’àmbits on ja s’accepta, com la jurisdicció laboral i Hisenda. 

● Estudiar un sistema de defensa a les persones que denunciïn irregularitats, en consonància amb 
el que passa als EUA. Per sobre d’això, el que és imprescindible és la protecció del denunciant i 
l’acceptació de denúncies anònimes. 

● Anàlisi de les mesures de la Cimera anticorrupció de 2013, perquè n’hi ha moltes encara vigents 
i no implementades. 

● Col·laboració de la ciutadania organitzada fora dels òrgans de representació i al voltant de 
problemes i necessitats específiques, amb la ciutadania organitzada dins de les institucions. 

● Participació com a coresponsabilitat en el treball, no com a opinar sense conseqüència. Un 
govern que ens representi, no que ens substitueixi. 

● Que es reconegui la societat civil en igualtat de condicions, com a tercer actor polític, «Societat 
civil» constituint canals de participació amb recursos i amb resposta, per permetre, 
col·lectivament i individualment a la vegada: u, la vigilància preventiva de les institucions; dos, 
l'esmena, mai partint de zero i en temps real, en el mateix procés d'esborrany i esmena que es 
produeix dins del Parlament, al mateix procés, i, tres, la transferència de competències sense 
pèrdua d’identitat. 

● Fer canvis profunds de lleis, com la de partits i llei electoral per fer-ho possible, deixant a la 
societat civil canals d’incidència, tot facilitant la integració de la innovació. 

● Crear els mecanismes perquè les esmenes dels ciutadans puguin ser serioses i al mateix temps 
es tinguin en compte de forma vinculant. 

● Professionalització de la política, en el sentit d'acceptar-la com una tasca de gestió 
contractualment vinculant amb els votants, basada en la vocació i les competències, amb els 
mateixos drets i deures que la resta dels treballadors.  

● Controlar que el que contractualment fa l’estament polític per la societat civil, es compleixi. Si 
es presenta un programa i no es compleix s’ha de donar compte, tenint la mateixa conseqüència 
que tenim els ciutadans. Corregir aquesta asimetria en el tractament entre ciutadania i estament 
polític, imbricant la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció. 

● Crear protocols d'intercanvi d'informació i de formació entre iguals. 
● Trencar l’asimetria entre el ciutadà denunciant i alguns subjectes denunciats: 1.- Fer part de la 

justícia gratuïta també l’accés, a informació pericial i a assessorament pericial.  2.- Trobar 
solucions perquè sigui més accessible la possibilitat de qualsevol ciutadà d’acusar. 

● Ús estratègic de les TIC per a la millora de la democràcia. 
● Defensa d'una internet lliure i obert, com a eina i com a filosofia 
● Defensa de l’anonimat i de l’encriptació. Aquestes innovacions contribueixen a més justícia i més 

democràcia, si les integrem de forma positiva, en lloc de prohibir-les. (Dos documents al respecte, 
un és de l’ONU i un altre del Parlament Europeu, en defensa de l’anonimat i de l’encriptació.) 
 

Frau fiscal 
● El més important és la identificació de tots els contribuents obligats a tributar, amb la creació 

d’un registre tributari. Cal poder cercar i perseguir les persones que estan voluntàriament fora de 
l’àmbit tributari per no voler tributar.  

● Tractament diferenciat al contribuent que paga habitualment i alguna vegada comet un error del 
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que defrauda sistemàticament. 
● Les obligacions tributàries han de ser proporcionals. No és el mateix un autònom, que una pime 

o una multinacional. 
● Harmonització normativa en matèria fiscal i major coordinació entre les diferents 

administracions.. Darrere d’allò que es considera frau, moltes vegades el que hi ha és 
desconeixement de la normativa que és molt diversa, canviant i complexa, fins i tot pels 
professionals.  

● Establir un carnet per punts fiscal -com existeix en l’àmbit de la circulació rodada- i que seria 
aplicable d’una manera similar al contribuent i/o als assessors fiscals en matèria tributària. 

● Campanyes de conscienciació ciutadana en matèria fiscal. Abans que es produeixi el frau, és 
necessària una feina molt important de formació, sobretot entre la gent jove amb plans de 
formació i conscienciació fiscal als instituts i universitats. 

● L’Agència Tributària, en comptes de demanar al contribuent que liquidi els impostos, li ha de 
facilitar la feina. Un exemple és l’elaboració de l’esborrany de la declaració de la renda. 

● Dotar de recursos suficients les agències tributàries i prioritzar els seus objectius 
● Aplicació d’estimacions fiscals a sectors de difícil control, com pot ser el joc a les xarxes. 
● Supressió dels règims d’estimació objectiva i d’altres règims simplificats. Gran part de les factures 

falses provenen d’aquest grup. 
● Compliance real i efectiu de les empreses: verificació comptable i financera d’empreses en 

sectors de risc, a realitzar per una entitat auditora - registrador o un notari-, no triar l’empresa a 
verificar. El problema de les auditories és que estan fetes per entitats contractades pel client. 

● Homogeneïtzar el sistema fiscal dels països més propers. 
● Regular els paradisos fiscals “de facto” i tipificar i perseguir l’elusió fiscal. 
● Limitació d’activitat a les empreses domiciliades en paradisos fiscals. Compromís polític perquè 

les administracions púbiques no contractin empreses que tinguin seus o que operen en paradisos 
fiscals.  

● Regular la responsabilitat de l’assessor fiscal quan els seus clients acabin condemnats per frau 
fiscal. Alguns grans despatxos que assessoren als clients en elusió, moltes vegades, acaben en frau. 

● Cal una regulació de l’accés a la professió de l’assessor fiscal. Actualment no ho està i qualsevol 
la pot exercir.  

● Crear un indicador (Tax Gap) que reculli la diferència entre el que hauria de recaptar la hisenda 
pública i allò que finalment recapta, per tenir dades concretes i reals sobre el volum del frau. 

● Redefinir l’impost del patrimoni amb bases més amples i que sigui d’utilitat com a valor censal. 
 

 

Equip de seguiment de la CEMCORD de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció 

 

 

Barcelona, 23 de gener de 2017 
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INFORME DE SEGUIMENT DELS TREBALLS DE LA COMISSIÓ
D’ESTUDI DE LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ PER
A LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA. PROPOSTES I RECOMANACIONS
DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA.

1.- INTRODUCCIÓ

1.1. Antecedents

El Parlament de Catalunya va acordar, segons resolució de 20 de gener de 2016 (BOPC de 25 de
gener), la constitució de la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a
la Regeneració Democràtica (CEMCORD).

D’acord amb l’article 65 del Reglament del Parlament «1. Les comissions d’estudi tenen per
objecte l’anàlisi de qualsevol assumpte que afecti la societat catalana i s’han de crear d’acord
amb el procediment establert per l’article 62.1.2. Si l’acord de creació determina la incorporació
d’especialistes en la matèria objecte d’estudi, el nombre d’aquests no pot ésser superior al
nombre de diputats membres de la comissió. 3. Les comissions d’estudi han d’elaborar un
informe i unes conclusions, que s’han de publicar al Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya i s’han de lliurar a la Mesa del Parlament, la qual, un cop escoltada la Junta de
Portaveus, ha de decidir si en pren nota o si cal donar-los una tramitació específica».

Aquesta comissió atorga continuïtat als treballs de la Comissió d'Investigació sobre el Frau i
l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (CIFEF) pel que fa a l’aprofundiment en
l’estudi del fenomen de la corrupció al nostre país, la revisió de les recomanacions resultants
per a la seva prevenció i control i el seguiment de la implementació efectiva dels
compromisos adquirits. No té assignades, per contra, funcions d’anàlisi i d’investigació de
pràctiques concretes ni pretén escatir les responsabilitats vinculades, personals, polítiques o
institucionals.

La CIFEF va operar, doncs, com a predecessora, en part, de la CEMCORD. No obstant, pel que
fa al seu propòsit i naturalesa, la primera es presentava amb una finalitat investigadora i
d’assignació de responsabilitats individuals i col·lectives mentre que la segona circumscriu el seu
abast a l’estudi de les mesures per combatre la corrupció. Els testimoniatges de la comissió
d’investigació ens van brindar, en conjunt, una panoràmica amb gran angular, un autèntic
“mirall” per a la societat catalana.

Formulat l’encàrrec de fer els seguiment del treballs de la Comissió, l’Oficina Antifrau va
procedir a designar el personal al seu servei que havia de fer-se’n càrrec, i va posar en
coneixement del Parlament aquesta circumstància.

1.2. Habilitació de l’Oficina Antifrau

D’acord amb la seva llei de creació, la finalitat de l’Oficina Antifrau de Catalunya és prevenir i
investigar possibles casos concrets d’ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre
aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús en
benefici privat d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector
públic. Són també finalitats de l’Oficina Antifrau assessorar i fer recomanacions per adoptar
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mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin contra la
integritat i la transparència en l’exercici de les funcions públiques (article 1).

La funció d’assessorament i formulació de propostes i recomanacions al Parlament, al Govern de
la Generalitat i als òrgans de l’Administració, en l’àmbit de la prevenció i la lluita contra la
corrupció i qualsevol activitat relacionada, i la proposició de mesures de promoció de major
transparència en la gestió del sector públic, es concreta i reitera en l’article 3, sobre les funcions
generals.

L’Oficina Antifrau de Catalunya pot, per tant, contribuir a la tasca parlamentària en tant que
institució especialitzada en la prevenció i lluita contra la corrupció específicament dirigida a
preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector
públic de Catalunya.

1.3. Objecte de l’informe

La Comissió pretén estudiar les mesures contra la corrupció, amb uns àmbits de treball
orientatius:

a) Eines per evitar la corrupció en l’Administració pública i en les empreses privades i
les entitats en llur relació amb l’Administració pública, en general, i en la contractació
pública i les subvencions, en particular.

b) Finançament dels partits polítics i de les fundacions que hi estan vinculades.

c) Mecanismes de regeneració democràtica.

d) Pràctiques de bon govern i transparència.

e) Anàlisi de dret comparat.

f) Desenvolupament del Pacte Social contra la Corrupció.

g) Seguiment de les mesures aprovades pel Parlament en anteriors legislatures en
matèria de regeneració democràtica i lluita contra la corrupció i, especialment, de les
conclusions de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques
de Corrupció Política (X legislatura).

Els termes genèrics en què estan descrits els àmbits de treball afavoreixen un plantejament
igualment generalista en el tractament de les matèries que han d’abordar els compareixents.
Aquesta circumstància, unida al fet que no s’hagin destriat els àmbits afectats pel Dictamen de la
CIFEF (de la qual es vol fer seguiment), condueix a certa desproporció entre aquests àmbits i les
matèries finalment analitzades pels experts. Es constata com a resultat que, mentre que alguns
han estat tractats amb reiteració (com la transparència i l’accés a la informació), d’altres àmbits
han quedat desatesos, amb referències merament tangencials (cas de l’activitat de foment o de
l’urbanisme, malgrat ser reconegudes com a zones de risc).

L’informe de l’Oficina Antifrau, com a institució especialitzada, vol contribuir a la tasca del
Parlament amb una aproximació basada en la identificació, buidatge i anàlisi de les aportacions
dels experts compareixents, amb l’objectiu de compendiar i sistematitzar les seves propostes.



BOPC 374
31 de març de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 91 

Informe de seguiment dels treballs de la CEMCORD. Propostes i recomanacions.

4

Així mateix, formularà les oportunes recomanacions (en els termes en què ja va fer-ho en
l’informe aportat a la CIFEF, degudament  revisat) i farà el seguiment de l’execució de les
conclusions del dictamen subsegüent, un cop reordenades les mesures aprovades.

Per raó de la matèria, resta exclòs de l’àmbit de competència de l’Oficina Antifrau tot allò relatiu
al frau fiscal així com al sector privat, aïlladament considerat.

S’incorpora, finalment, una breu referència al desenvolupament del Pacte Social contra la
Corrupció i unes consideracions, a tall de proposta, sobre el funcionament del Mecanisme de
coordinació.

1.4. Consideracionsintroductòries

Que la corrupció mereixi l’atenció monogràfica de la Cambra, com a problema de gran abast que
corroeix els fonaments de la nostra democràcia, no ha de sorprendre. Es tracta d’una qüestió que
ha de ser afrontada de manera coherent amb la seva gravetat i extensió. La corrupció, a més de
suposar el desviament directe de recursos, dificulta un desenvolupament econòmic sostenible i
afecta el propi funcionament de la democràcia i l’estat de dret, en generar un mal capital social i
un clima de desconfiança1. A la presència gairebé diària amb què el tema apareix als mitjans de
comunicació i la percepció subjectiva de la ciutadania, assentada en nivells alts (un 82,6%
contempla la corrupció com un problema molt o bastant greu i un 74,2% considera que a
Catalunya hi ha actualment molta o bastant corrupció)2 s’hi afegeix el criteri  dels experts
convocats, sigui a títol individual o en representació d’institucions que treballen en aquest àmbit
o formen part d’òrgans amb competències de vigilància o control. Aquesta percepció és
indestriable de l’encara escassa implicació i compromís dels responsables polítics en la lluita
contra la corrupció —el 82,5% dels catalans considera que els polítics no fan el que toca per
lluitar contra la corrupció—3 i de la reacció poc contundent d’institucions i partits davant dels
indicis que afecten els càrrecs públics, aspectes directament relacionats amb la davallada de
confiança en els índex globals4.

Mesurar la corrupció és difícil, entre d’altres coses perquè comprèn activitats il·lícites que
s’oculten deliberadament i només es coneixen a través de les notícies als mitjans i les dades de
causes judicials, amb una compilació encara millorable. Davant la dificultat d’avaluar els nivells
absoluts, sobre la base de constatacions empíriques, les dades de percepció ens aporten
informació útil per a la diagnosi i per orientar les mesures de prevenció i de control.

Atès que la CEMCORD ha  convocat conjuntament experts en el control de la corrupció i
especialistes d’altres disciplines connexes, com ara el frau fiscal o la transparència institucional,
no és sobrer reproduir la definició de corrupció amb què treballa l’Oficina Antifrau, entesa com
tot “abús de la posició pública en benefici privat” i subratllar la diferència conceptual entre frau
i corrupció, ja que tota corrupció suposa un frau, en tant que ús inapropiat dels recursos o actius
d’una organització, però no tot frau representa corrupció estricto sensu. El concepte de
corrupció, convé fer-hi èmfasi, inclou les conductes que mereixen retret penal però també altres
comportaments infractors administratius o disciplinaris i, fins i tot, aquells que són rebutjables

1 El cost social de la corrupció a l’Estat espanyol és de 40.000 milions d’euros anuals, segons un estudi de la Universitat
de Las Palmas (ULPGC) de 2013. Per la seva banda, un informe de la CNMC de 2015 estima en 48.000 milions (un 4.5%
del PIB) els sobrecostos en la contractació pública, associats a la manca de competència i a la corrupció.
2 Dades del Baròmetre 2016 de l’Oficina Antifrau sobre la corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes. 
3 Dades del Baròmetre 2016 de l’Oficina Antifrau sobre la corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes.
4 Dades del Baròmetre 2016 de l’Oficina Antifrau sobre la corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes.
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com a contraris  a la probitat o a l’ètica pública, sense comportar una infracció oberta de
l’ordenament jurídic positiu.

Igualment és oportú ressenyar algunes premisses, prèvies al buidatge de les compareixences
dels experts i expressives d’algunes coincidències, prou generalitzades, en aquesta aproximació
polièdrica al fenomen de la corrupció i a la forma de fer-hi front:

— Es parteix d’una consciència compartida de que el gruix de la corrupció que afecta el
nostre país és corrupció política, vinculada a la percepció de que les decisions
públiques estan esbiaixades per interessos particulars en lloc de perseguir l’interès general.
Aquesta vinculació de la corrupció a l’acció de les elits, especialment del poder econòmic
amb lligams clientelars amb la política, és vista com especialment perversa (“Corruptio
optimi pessima”) pels seus efectes nocius en forma de desconfiança i de desafecció
ciutadana. Aquest biaix en la presa de decisions públiques, unit a la penetració de les
dinàmiques partidistes en les institucions de control, conformen un cercle viciós difícil de
trencar que ha estat denunciat, explícitament o implícitament, pels experts escoltats.
Aquest imaginari comú és plenament compatible amb els resultats dels estudis quantitatius
duts a terme per diverses institucions5. La percepció, fenomen complex que no es refereix
només als suborns sinó a la manera de fer política i governar, se situa en percentils molt alts
mentre que les dades de victimització (que recullen el coneixement individual, personal i
directe) són baixes. Correlativament, els indicadors de corrupció policial, judicial o
administrativa presenten resultats minsos, en general equiparables als països del nostre
entorn. Aquest coneixement sobre la naturalesa del fenomen necessàriament ha d’orientar
les reformes per enfrontar-lo.

— En segon lloc, es constata que el problema principal és de voluntat política, no de
marc legal. La manca d’assignació de recursos suficients (inclosa la dotació de personal) al
control de la corrupció és una prova ben evident d’aquesta feblesa. Com ho és el mercadeig
negociador dels partits sobre aquesta qüestió amb l’objecte o el pretext d’assegurar suports
polítics o la tebior de la reacció de determinades formacions polítiques davant els casos que
afecten els seus propis membres. Aquesta poca determinació no sempre es tradueix en
inacció total, sinó al contrari, en una prolixa activitat legislativa que defuig entrar en l’arrel
de la qüestió i actua com a cortina de fum. La tirallonga de reformes legals successives del
finançament dels partits que concatenen llacunes i “oblits” (acompanyades de canvis
addicionals de la normativa fiscal via normes de menor rang) és l’exemple perfecte d’aquest
“lampedusisme”, forjat amb canvis merament formals adreçats a mantenir intacte l’estatus
quo.

— D’altra banda, hi ha una coincidència general en la subsidiarietat del dret penal, ultima
ratio en qualsevol sistema jurídic equilibrat, que paradoxalment apareix com a vèrtex
central en la major part de propostes de reforma, especialment les reactives a
determinats escàndols mediàtics. D’altra  banda, a criteri dels especialistes, cal
prioritzar la prevenció i la correcció per davant de la repressió, com a orientació
general. La necessitat compartida d’aquesta anticipació als controls va ser recollida
gràficament pel compareixent David Fernández: “cal evitar morts i no sols recomptar
cadàvers”.

Paral·lelament, cal que les responsabilitats polítiques, ara assumides amb tebior i in
extremis (a anys llums de la pràctica natural al món anglosaxó o als països escandinaus, per
exemple) no es desplacin cap a responsabilitats penals. Això no exclou, ans al contrari, que

5 Baròmetre 2016 de l’Oficina Antifrau i Baròmetre global 2016 de Transparency International.
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el dret penal s’hagi d’aplicar, quan sigui propi, d’una manera prou àgil, contundent i sense
subterfugis, de manera que s’eviti l’actual percepció d’impunitat i tota aparença de privilegi.

— En aquest univers el paper de la societat civil resulta clau. L’acció concertada d’una
societat conscient i exigent, organitzada o en xarxa, pot actuar com a agent de canvi, segons
el criteri dels experts, per avançar cap a un ordre de governança allunyat del particularisme i
el clientelisme. Alhora, la societat civil exerceix un saludable control sobre els responsables
polítics i és obligació dels poders públics garantir els canals per a l’expressió i l’exercici
d’aquesta funció.

— Un altra visió compartida apunta a la necessitat de treballar sobre les àrees de risc i
alhora impulsar alguns canvis “estratègics”. En aquest sentit la intervenció prioritària
en àrees clàssiques de risc, com ara la contractació pública, compta amb l’aval dels experts
congregats, juntament amb d’altres actuacions objecte d’atenció preferent de la doctrina
actual, cas de la identificació i gestió dels conflictes d’interès. Així mateix, s’identifiquen
alguns puntals del sistema de contrapesos, que actuen com equilibri i compensació per
frenar els eventuals abusos de poder: la meritocràcia i professionalització a l’administració,
la plena activació dels controls interns i externs (en el marc d’un procés cap a un “clima de
control”), l’aprofundiment en la transparència i el retiment de comptes d’institucions i
partits o la necessitat de repensar el paper dels mitjans de comunicació i el seu model de
negoci. Es tracta de qüestions centrals, que cal abordar sense dilacions, al costat d’altres,
com ara la protecció als alertadors o la supressió dels indults, que es revelen com a potents i
oportuns revulsius en l’escenari actual.

2.- SEGUIMENT DE LES COMPAREIXENCES

La CEMCORD es constitueix el 28.1.2016. En la sessió núm. 3, de data 12.4.2016, es produeixen
les primeres compareixences, que finalitzen en la sessió núm. 13, de data 13.12.2016. A la sessió
núm. 7, de data 13.9.2016, no es produeix cap compareixença i es dedica el seu contingut a
actualitzar el pla de treball.

En el decurs de les sessions de la CEMCORD han estat practicades un total de 21
compareixences. Cal dir que en la sessió núm. 5, de data 7.6.2016, es produeix la compareixença
conjunta de la Sra. Teresa Ribas i Algueró, directora de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
i del Sr. Joaquim Martí i Ribera, coordinador del Programa de Prevenció i Reducció del Frau
Fiscal de l’ATC.

Les compareixences s’han emmarcat en grans blocs temàtics per a cadascuna de les sessions. En
el primer període els eixos de les quatre sessions foren: enfocament global de la corrupció; frau
fiscal i necessitat de regeneració democràtica; transparència, evasió i frau fiscal; i investigació de
la corrupció. En la segona volta les sessions es van organitzar d’acord amb els següents ítems:
òrgans de fiscalització (I-II); bon Govern; frau i evasió fiscal (I-II); i control social de la
corrupció.

En el pla de treball de la Comissió no apareix la condició en què compareixen les persones
citades. Podem agrupar-les, no obstant, segons la pertinença a: òrgans de control extern i
fiscalia anticorrupció (4): Emilio Sánchez Ulled (Fiscalia Anticorrupció), Rafael Ribó (Síndic de
Greuges), Jaume Amat (Sindicatura de Comptes) i Miguel Ángel Gimeno (Oficina Antifrau de
Catalunya); institucions públiques amb funcions reguladores, d’inspecció i supervisió (4):
Carme Coll (SEPBLAC), Teresa Ribas/Joaquim Martí (ATC), Manuel Conthe (CNMV);
representants d’institucions i organismes públics, relacionats amb l’objecte de la Comissió (4):
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Gemma Calvet (AMB), Jordi Foz (secretaria de Transparència i Govern Obert), Joan Llinares
(Ajuntament de Barcelona) i Elisabet Samarra (GAIP); activistes i representants de la societat
civil que treballen en l’àmbit de la transparència, la qualitat democràtica i la lluita contra la
corrupció (8): David Fernández (Llums i taquígrafs, expresident CIFEF), Ignacio Corredor
(Más Democracia), Agustí Cerrillo (Transparencia Internacional), Alba Gutiérrez (Acces Info
Europe), Llorenç Maristany (Associació Espanyola d’Assessors fiscals), Xavier Casanovas
(Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària) i Elisa de la Nuez (Hay Derecho) i
Simona Levi (Xnet); acadèmic (1): Joan Queralt, catedràtic de dret penal (UB).

Les intervencions no s’han ajustat a un guió prefixat, tret dels responsables de les institucions de
control. En aquest cas el Parlament ha volgut explorar expressament els mecanismes de
retiment de comptes de la seva activitat i la integritat i transparència interna, amb especial
incidència en els aspectes següents: la selecció dels seus membres, l’abast de la seva activitat,
l’eficàcia vinculant dels controls establerts, la suficiència de recursos i l’avaluació de l’impacte de
l’activitat duta a terme.

En el cas dels membres d’organismes públics que treballen en l’àmbit de la transparència i el
control, les intervencions han combinat l’explicació sobre el funcionament intern de les seves
respectives entitats amb referències generals a les reformes necessàries en aquests àmbits.

A continuació es relaciona el detall dels 21 compareixents, agrupats per sessió de
compareixença.

L’Oficina Antifrau assumeix la responsabilitat en la selecció de continguts i en el seu extracte,
però en cap cas això no significa que faci seus els posicionaments expressats per les persones
intervinents.

Núm.
Sessió Compareixent Càrrec

3

David Fernàndez i Ramos Expresident de la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona

Joan Queralt i Jiménez Catedràtic de dret penal de la UB

4
Jordi Foz i Dalmau Secretari de Transparència, Govern Obert i Contractació Pública

Joan Llinares i Gómez Responsable de l'Oficina per a la Transparència i les Bones
Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona

5
Carme Coll Capellán Experta del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del

Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC)
Teresa Ribas i Algueró /
Joaquim Martí Ribera

Directora de l'Agència Tributària de Catalunya / Coordinador del
Programa de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal de l’ATC

6 Emilio Sánchez Ulled Fiscal delegat contra la corrupció a Barcelona

8
Rafael Ribó i Massó Síndic de Greuges

Elisabet Samarra Gallego Presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la
Informació Pública

9 Jaume Amat i Reyero Síndic major de la Sindicatura de Comptes
Manuel Conthe Gutiérrez Expresident de la Comissió Nacional del Mercat de Valors

10
Ignacio Corredor Solà Secretari general de Más Democracia
Agustí Cerrillo Martínez Representant de Transparencia Internacional
Alba Gutiérrez Fraile Representant d'Acces Info Europe

11
Llorenç Maristany Badell Assessor fiscal i vicepresident de l'Associació Espanyola

d'Assessors Fiscals

Xavier Casanovas Combalia Representant de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental
i Solidària

12
Elisa de la Nuez Sánchez-
Cascado Membre de la fundació Hay Derecho

Miguel Ángel Gimeno Jubero Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
13 Simona Levi Fundadora de la Plataforma Xnet
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Les taules següents incorporen les propostes, aportacions, declaracions i/o observacions més
destacades de cadascun dels compareixents agrupades per sessió de compareixença.

Compareixents - Sessió núm. 3 CEMCORD 12.4.2016.

David
Fernàndez i
Ramos
Expresident de
la Comissió
d'Investigació
sobre el Frau i
l'Evasió Fiscals i
les Pràctiques de
Corrupció
Política

• Fa balanç de l’anterior comissió sobre corrupció. Valoració crítica quant
al seu abast i la impossibilitat d’incloure tants temes. Considera que va
ser un efecte mirall per veure el tipus de país i societat que som.
Valoració agredolça i crítica.

• La CEMCORD hauria de ser la fase resolutiva de la CIFEF.
• Ofereix un conjunt de dades sobre corrupció/justícia: 1.900 casos de

corrupció investigats a tot l’Estat que afecten 1.700 càrrecs públics. Pel
que fa als Països Catalans, 605 casos dels quals 178 pertanyen a
Catalunya. D’aquests, 25 han derivat en condemnes fermes.

• Hi ha estudis que situen el cost de la corrupció a Espanya en 40.000
milions d’euros.

• Afirma que la concertació públic-privada, segons la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència (CNMC), té un sobre cost de 48.000
milions.

• Opina que els àmbits principals on es desenvolupa la corrupció són:
– Finançament il·legal dels partits polítics.
– Urbanisme.
– Concertació públic-privada.

• Reclama mesures dràstiques contra la impunitat en els casos de
corrupció. En la fase judicial i/o en la penitenciària.

• Denuncia l’absència de mitjans de la justícia. En aquest àmbit, demana
la incorporació de facultatius en matèria tècnica, econòmica i financera.

• Denuncia el paper deficitari dels organismes de control: “en comptes
d’evitar morts es va a recomptar cadàvers”.

• Sentencia que “sense dir que la corrupció és generalitzada i sistèmica,
tampoc és esporàdica i accidental, i sí que és constant i habitual”.

• Denuncia manca de voluntat política en la lluita contra la corrupció.
• Considera que exigim tanta transparència perquè el clima de

desconfiança és absolut.
• Es planteja l’objectiu de la triple R en la lluita contra la corrupció:

Reconeixement, Reparació i garanties de no Repetició.
• Reclama que les administracions públiques es personin com acusació

en els casos de corrupció en els quals hi hagi afectació dels recursos
públics.

• Acaba la seva intervenció amb un desig: “que siguem un país que faci la

Gemma Calvet
i Barot
Directora de
l'Agència de
Transparència de
l'Àrea
Metropolitana de
Barcelona

• Considera un error barrejar els conceptes de corrupció i frau fiscal. La
corrupció afecta l’esfera de la gestió pública.

• Diu que la contractació és una de les àrees més propenses a la presència
de pràctiques corruptes. La corrupció encareix la contractació pública
entre un 20% i un 50%. Es tracta d’un àmbit fràgil i vulnerable a la
corrupció.

• Un altre focus de corrupció ve donat pel finançament dels partits
polítics i les seves fundacions vinculades. Proposa enfortir mecanismes
de control i prevenció en aquest àmbit.

• Constata àmbits més proclius a la corrupció: urbanisme, construcció,
residus, mobilitat i infraestructures. Ho són perquè tenen molta més
adjudicació pública i existeix el risc de la laxitud de controls amb motiu
de la celeritat en la posada en marxa de serveis. Cal enfortir la regulació
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i el control en aquests àmbits.
• Defensa que les decisions s’han de prendre no a nivell polític sinó a

nivell tècnic. Cal potenciar el rol del treballador públic.
• La transparència és el pilar sobre el qual construir la regeneració

democràtica.
• La llei de transparència catalana és una de les més innovadores. S’han

de posar mitjans perquè aquesta llei es pugui complir. Reclama dedicar
esforços a la implementació de la llei.

• Aposta per no reformar la llei de transparència. Opina que se li ha de
donar un temps.

• Defensa la creació d’un únic registre de grups d’interès.
• Reclama la coordinació dels organismes de control. És imprescindible

un treball en xarxa que avui no es dóna.
• Aposta per reduir al màxim la discrecionalitat o el sentit d’oportunitat

política en la gestió i la presa de decisions dels organismes de control.
Defensa la seguretat jurídica, la traçabilitat i els protocols estàndards.

• Creu que faran falta cinc anys per consolidar un nou model
d’administració pública a Catalunya.

Joan Queralt
Jiménez
Catedràtic de
dret penal de la
Universitat de
Barcelona

• Opina que centrar la lluita contra la corrupció en el dret penal és
esbiaixat i reduccionista.

• S’ha de parlar de mesures preventives, correctives i promotores de
l’anticorrupció.

• Opina que la legislació en matèria de corrupció és suficient. El que cal
és aplicar-la.

• Aposta per una sèrie de mesures en la lluita contra la corrupció.
Considera que el principal és que hi hagi voluntat política, no és un
tema només de diners:

– Adscripció permanent i exclusiva als jutges, i sota la seva
absoluta dependència, d’equips d’investigació formats per
inspectors d’hisenda, interventors públics i agents de policia
especialitzats, sobretot en economia.

– Compliment de la llei del Tribunal de Comptes. En l’actualitat
el seu personal és políticament fràgil. La majoria són
funcionaris en serveis especials.

– El polític relacionat amb casos de corrupció ha de dimitir quan
la imputació és ferma. No cal esperar l’obertura del judici oral.
Això ha de ser així perquè, en cas contrari, es produeix un
conflicte d’interès, ja que el polític, com a imputat, tindria dos
‘oficis’, el de servidor públic i el de defensar-se. Això es pot
aplicar per consens de tots els partits.

– Derogar la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs
del Ministeri d’Hisenda, per la qual “en totes les donacions als
partits polítics, com no han de tributar, resulta indiferent
l’origen dels diners”. Aplicada en el cas Gürtel.

– Els assessors polítics, habitualment, són càrrecs de partit
pagats amb diners públics. Aquesta és una pràctica que s’ha
d’evitar i que és especialment greu en l’Administració local.

– Publicació als webs de tots els organismes públics de les
declaracions de renda dels seus directius en els últims quatre
anys; també la declaració d’activitat abans de  l’ingrés en la
tasca pública del directiu, el seu cònjuge i familiars fins al quart
grau.

– Les últimes modificacions del codi penal i de la Llei
d’enjudiciament criminal han provocat una certa
‘berlusconització’ del sistema espanyol. La clàusula de remissió
del delicte de malversació de cabdals públics als delictes
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Compareixents - Sessió núm. 4 CEMCORD 3.5.2016.

Jordi Foz i
Dalmau
Secretari de
Transparència,
Govern Obert i
Contractació
Pública

• Creu que la lluita contra el frau és clau per enfortir la qualitat
democràtica i recuperar la confiança en les institucions.

• Afegeix que la transparència és una eina de gran eficàcia contra el frau i
dificulta la seva ocultació.

• Defensa que la llei catalana de transparència és ambiciosa i en molts
punts capdavantera. Ens hem de centrar, diu, en aconseguir tot el
potencial que aquesta llei permet. Cal un canvi cultural i organitzatiu en
l’Administració pública. Les administracions públiques han de ser
transparents i més horitzontals.

• La transparència ha de venir acompanyada d’una sèrie de mesures de
govern obert.

• Aposta per associar les polítiques de transparència a les d’apoderament
ciutadà. Si no ho fem així, hi ha un risc d’excés d’informació sense
control i sense utilitat. Per això és important la participació ciutadana.

• Assegura que els sistemes d’integritat que millor funcionen són aquells
on la participació ciutadana és alta i es faciliten eines potents i fiables
d’informació.

• El canvi cultural i organitzatiu en l’administració pública passa per
quatre eixos: mesures d’institucionalització de govern obert,
transformació dels portals en una eina integrada d’informació
accessible i automatitzada, apoderament de la ciutadania i reforçament
de la transparència en àmbits claus com poden ser els grups d’interès i
la contractació pública.

• En l’àmbit de la contractació pública és bàsic aplicar estrictament la llei.
Garantir la màxima transparència en totes les fases de la contractació:
preparació del contracte, forma d’adjudicació (optar preferiblement pel
procediment obert i si és negociat apostar per la publicitat), criteris i
valoració dels mateixos i finalment en l’execució. Alerta sobre la
necessitat de vigilar i controlar la modificació dels contractes. Són un
factor de risc.

• Defensa la introducció de clàusules de transparència en la contractació
pública i en la concessió de subvencions.

• Aposta per donar a conèixer el potencial de les dades de transparència,
publicades en els diferents portals, als mitjans de comunicació i als
especialistes del periodisme de dades.

d’administració deslleial i d’administració fraudulenta és un
salt al buit que deixa sense contingut el primer delicte. Això té
una conseqüència pràctica: la malversació és el delicte més
greu, la qual cosa provoca la disminució en el temps de
prescripció dels delictes relacionats amb la corrupció.

Planteja la possibilitat de crear la figura del defensor de l’empleat
públic quan aquest denuncia algun tipus de pràctica corruptiva en
l’Administració pública.
Es mostra totalment partidari dels pactes amb la fiscalia. Abreugen el
procés (és més barat), dura menys i l’Estat recupera diners.



BOPC 374
31 de març de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 98

Informe de seguiment dels treballs de la CEMCORD. Propostes i recomanacions.

11

Joan Llinares
Gómez
Gerent de
recursos i
responsable de
l'Oficina per a la
Transparència i
les Bones
Pràctiques de
l'Ajuntament de
Barcelona

• Reclama un acord entre totes les administracions catalanes perquè les
dades d’identificació dels inscrits en els registres de grups d’interès
siguin homogènies.

• Descriu el funcionament i l’estructura organitzativa de l’oficina que
dirigeix. L’objectiu és fer de l’Ajuntament de Barcelona un referent en
matèria d’integritat institucional, en la gestió de la despesa i en
l’equanimitat en la presa de decisions.

• La profusió de contractes menors i negociats sense publicitat es
considera una mala praxis que l’ajuntament ha corregit.

• L’Ajuntament de Barcelona, de cara a aquesta mateix any, ha acordat
que cap empresa en l’àmbit municipal de Barcelona podrà tenir
adjudicats més de tres contractes menors en un any, no hi haurà
procediment negociat sense publicitat i existirà un període de publicitat
mínima d’una durada de cinc dies.

• Expressa els seus dubtes sobre l’obligació en matèria de transparència
per a les empreses que gestionen serveis públics i que no depenen
directament, en aquest cas, de l’Ajuntament de Barcelona, com és
Transports Metropolitans de Barcelona. Hi ha un punt d’obscuritat que
no es resol, o com a mínim no queda clar, en la llei de transparència.

• S’ha implementat la bústia ètica, mitjançant la qual treballadors públics
i ciutadans podran fer peticions d’informació concreta o denúncies en
l’àmbit local del municipi de Barcelona. S’acceptaran denúncies
anònimes, seguint l’exemple d’àmbits on ja s’accepta, com ara la
jurisdicció laboral i Hisenda.

• Considera que queda unes tasca immensa de modificació de pautes i
costums. S’han donat petites passes com el fet d’aconseguir que en les
meses de contractació i tribunals de selecció de personal no hi hagi cap
polític ni persona vinculada a l’estructura política.

Compareixents - Sessió núm. 5 CEMCORD 7.06.2016.

Carme Coll
Capellán
Experta del
Servei Executiu
de la Comissió de
Prevenció del
Blanqueig de
Capitals i
Infraccions
Monetàries
(SEPBLAC)

• El frau fiscal és un incompliment conscient d’una norma tributària
amb la finalitat de pagar menys impostos. No és defraudador qui de
manera no deliberada incompleix. S’ha de posar èmfasi sobre les
persones que estan fora de l’àmbit tributari.

• Considera que frau organitzat és un conjunt d’esquemes defraudadors
en els que hi participa més d’un contribuent.

• Diu que el blanqueig de capitals és el procediment per donar aparença
de legalitat als diners obtinguts il·lícitament i sempre és delicte.

• Proposa una sèrie de mesures per acabar amb el frau fiscal:
– Abans que es produeixi el frau, és necessària una feina molt

important de formació, sobretot entre la gent jove.
– L’Agència Tributària, en comptes de demanar al contribuent

que liquidi els seus impostos, li ha de facilitar la feina. Un
exemple d’aquest pràctica és l’elaboració de l’esborrany de la
declaració de la renda.

– És molt important procedir a la identificació de tots els
contribuents obligats a tributar. Creació d’un registre tributari.

– Limitació d’activitat a les empreses domiciliades en paradisos
fiscals.
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– Aplicació d’estimacions a sectors de difícil control, com pot ser
el joc a les xarxes.

– Supressió dels règims d’estimació objectiva i d’altres règims
simplificats. Les factures falses provenen d’aquest grup.

• Pel que fa a les empreses, proposa un compliance real i efectiu. La
verificació comptable i financera d’empreses en sectors de risc l’hauria
de portar a terme una entitat no escollida per la pròpia empresa a
verificar sinó per un registrador o un notari. Actualment, aquest és el
problema de les auditories: que estan fetes per entitats contractades pel
client.

Teresa Ribas i
Algueró
Directora de
l'Agència
Tributària de
Catalunya

Joaquim Martí
i Ribera
Coordinador del
Programa de
Prevenció i
Reducció del
Frau Fiscal

• Centra la seva intervenció en realitzar un repàs de les funcions, el pla de
treball, el personal i les eines de què disposa l’Agència Tributària de
Catalunya per desenvolupar la seva activitat.

• La capacitat, la dimensió i les competències de l’Agència Tributària de
Catalunya condicionen la seva actuació.

• Demana homogeneïtzar el sistema fiscal dels països més propers.
• L’ATC gestiona el 7% del total de tributs que paguen el catalans.
• Anuncia un pla de formació i conscienciació fiscal del jovent a nivell de

quart curs de l’ESO.

Compareixents - Sessió núm. 6 CEMCORD 19.7.2016.

Emilio Sánchez
Ulled
Fiscal delegat
contra la
corrupció a
Barcelona

• Constata que la seva presència en la CEMCORD demostra el fracàs de
les institucions a l’hora de prevenir i combatre la corrupció
política. Com a expert en dret penal considera que aquesta ha de
ser l’última solució.

• Diu que el camp principal de la gran corrupció a casa nostra es
desenvolupa en el marc de la barreja de l’interès del poder econòmic de
l’Estat i l’interès de negoci de les grans corporacions.

• Nega que el sistema sigui corrupte. Existeix una temptació estructural
permanent. Hi ha àrees que són una temptació per a la corrupció.

• Denuncia un increment desmesurat d’empleats públics el nomenament
del quals ve de la discrecionalitat política (interinatge, contractes
laborals, eventuals...). Aquesta pràctica suposa un perill. Part
d’aquestes persones poden tenir la temptació d’obeir els càrrecs
polítics. Estan en una posició més dèbil. Proposa una reducció de
l’interinatge, els nomenaments discrecionals i l’eventualitat. S’haurien
d’establir límits, fins i tot quantitatius o proporcionals.

• Denuncia que la responsabilitat política s’està derivant a la
responsabilitat penal. Demana potenciar la responsabilitat política tant
a dins dels partits com en els càrrecs públics.

• Els instruments de control de la gestió pública han fallat. Existeixen
però s’ha demostrat que no són eficients.

• La descentralització administrativa, amb la creació de nous ens i
empreses públiques, ha provocat una disminució de l’eficàcia de les
institucions de control en aquests àmbits.

• La diversitat de les normes d’aplicació en les intervencions estatals,
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autonòmica i, sobretot local, és un punt de debilitat que afavoreix que
proliferin casos de corrupció. Moltes vegades l’interventor municipal és
nomenat pel càrrec polític. També, en aquest àmbit, es produeix un
abús de la lliure designació.

• Les portes giratòries són una temptació estructural i lucrativa. La
normativa sobre incompatibilitats i conflictes d’interès ha sigut tímida,
vergonyosa, feble i poc operativa. Apunta a sectors com la banca, les
telecomunicacions i la sanitat. Les incompatibilitat s’haurien d’estendre
a càrrecs intermedis, que de vegades tenen més incidència, com poden
ser els membres de les meses de contractació.

• Reclama un desenvolupament reglamentari de la Llei 27/2013 de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, pel que fa a la
funció interventora.

• Denuncia una ocupació horitzontal i excessiva per part dels partits
polítics d’institucions que haurien de ser autònomes. Reclama que els
nomenaments siguin més objectius i des de criteris de mèrits, capacitat
i competència, i no des de l’afinitat política. S’han de deixar fora de la
lluita partidista.

• El finançament il·legal dels partits és una altra temptació estructural.
Proposa endurir la normativa de finançament dels partits polítics,
sobretot pel que fa referència a les fundacions i als ens vinculats a
aquest partits polítics. Considera que actualment és el gran forat negre
del finançament dels partits.

• Reclama reforçar l’autonomia (interna i externa) i la imparcialitat del
Ministeri Fiscal. Opina que és una institució molt estigmatitzada i que
les crítiques no sempre són objectives.

• Demana una llei processal coherent. La llei actual és de 1882, amb un
seguit de reformes que li han fet perdre coherència i augmentar la
indefinició.

• Aposta per atribuir la direcció de la investigació al fiscal, amb unes
potestats molt definides. No suposaria substituir el jutge d’instrucció
per un fiscal. Es tracta de canviar el paradigma processal.

• L’aproximació global del Codi penal a la gran corrupció és deficient. Els
delictes relacionats amb la corrupció i la seva tipificació actual es
fonamenten en l’intercanvi definit, en obtenir un benefici immediat,
quan la gran corrupció fonamenta el seu modus operandi en la relació,
es paga alguna cosa ara pensant en un benefici possible futur. El Codi
penal actual no sap abordar aquesta realitat.

• Reclama evitar les reformes del Codi penal en calent.
• Aposta per aplicar les tècniques de la lluita contra la criminalitat

organitzada a la lluita contra la corrupció.
• Reclama dotar la fiscalia d’especialistes tècnics més enllà de la policia

judicial.
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Compareixents - Sessió núm. 8 CEMCORD 27.9.2016.

Rafael Ribó i
Massó
Síndic de
Greuges

• Defensa la imparcialitat de la institució que dirigeix. El procés d’elecció
requereix el consens suficient per complir amb la imparcialitat. La seva
imparcialitat també ve marcada per l’autonomia de la institució que
garanteix l’Estatut i la seva dependència del Parlament. Diu que ell té
l’hàbit de no respondre a ningú més que al Parlament.

• Abast de la seva funció: analitzar i investigar totes les administracions a
Catalunya i empreses privades que donen serveis d’interès general (part
pionera en l’àmbit dels defensors del poble). La investigació i el control
es fa independentment del color polític que controla la institució en
qüestió.

• Denuncia per anacrònic el fet de que el Defensor del Poble tingui
competència per interessar-se per temes que són competència de les
administracions autonòmica i local.

• Sobre l’efecte vinculant de les seves resolucions diu que no elaboren
resolucions vinculants. Analitzen la bona o mala administració. Això té
beneficis, com el fet que les resolucions no siguin recurribles davant cap
instància judicial. Són més àgils, el servei és gratuït i l’acceptació de les
resolucions del Síndic és àmplia (segons la memòria de 2015 la negativa
a donar informació és zero). En les resolucions proposen canvis de
polítiques públiques. La no col·laboració de les institucions se situa
sobre el 3%.

• Demana més col·laboració al Parlament per fer complir les resolucions
del Síndic. Demana la digitalització de les bases de dades de
l’Administració.

• Sobre els recursos de què disposen: són suficients però minvants. Els hi
donen més competències (en matèria de transparència) però no més
recursos. La manca de recursos es nota en la difusió de la institució.
Molta gent no els coneix.

• Sobre la llei de transparència de Catalunya creu que s’ha fet un gran
esforç. Ningú a nivell de l’Estat i pocs a nivell internacional han fet
alguna cosa semblant. És un instrument molt potent però de molt difícil
compliment. S’ha d’anar polint a poc a poc per buscar la seva
efectivitat. Destaca la regulació dels grups d’interès.

• Sap la gent que té dret a tota la informació pública? Creu que no.
Considera imprescindible que la gent ho sàpiga. Fa falta una campanya
d’informació a tots nivells. Considera que el dret d’accés a la informació
és el nu integral la transparència és un ‘streptease’.

• Sobre la coordinació amb d’altres institucions diu que mantenen
reunions i han signat convenis amb pràcticament totes les institucions.

• Sobre la cimera anticorrupció de 2013: demana l’anàlisi d’aquelles
mesures perquè n’hi ha moltes encara vigents i no implementades.

• Insisteix en l’enfortiment d’institucions com la Sindicatura de Comptes.
• Proposa una compareixença conjunta en el Parlament amb la

Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau per explicar com es
coordinen les tres institucions.

Elisabet
Samarra

• L’accés a la informació té una relació molt directa amb la regeneració
democràtica i la detecció de pràctiques abusives de poder, ja que és
l’eina que posa a l’abast la informació que permet al ciutadà fer el
control.

• Fa un repàs a l’activitat de la Comissió de Garantia de Dret d’Accés a la

Fascicle tercer
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Compareixents - Sessió núm. 9 CEMCORD 11.10.2016.

Manuel Conthe
Gutiérrez
Ex-president de
la Comissió
Nacional del
Mercat de Valors

• Defensa limitar l’intervencionisme públic i regulatori al mínim. Existeix
un interès polític per elaborar normes i mesurar l’èxit pel nombre de
lleis aprovades.

• Limitar les despeses electorals pot ajudar a clarificar el finançament
dels partits polítics.

• Diu que corrupció i contractació pública estan íntimament enllaçades.
• Posa com a exemple de lluita contra les pràctiques corruptes en la

contractació administrativa, les propostes de la Comissió Nacional de
Mercats i la Competència i de l’OCDE amb la creació del Comitè de
Compres Públiques.

• Aposta per la recompensa econòmica a les persones que denunciïn
irregularitats, en consonància amb el que passa als EUA. Per sobre
d’això, el que és imprescindible és la protecció del denunciant.

• També es mostra a favor d’acceptar les denúncies anònimes.
• Defensa evitar les adjudicacions directes i fer servir sempre un procés

competitiu.
• Posa com a exemple de polítiques de subvencions erràtiques la prima

de les renovables i els cursos de formació gestionats per sindicats i
patronals.

• En la provisió de llocs de treball és essencial la publicitat i l’anunci de
les vacants.

• Qüestiona la gestió actual de la figura del Defensor del Poble.

• Destaca que la Sindicatura està coordinada amb el Tribunal de Comptes
mitjançant un conveni. Tenen les mateixes competències, canvia
l’àmbit. Allò que ells no tenen és la responsabilitat comptable. També
col·laboren amb la resta de Sindicatures de l’Estat. No existeixen

Gallego
Presidenta de la
Comissió de
Garantia del
Dret d'Accés a la
Informació
Pública (GAIP)

Informació Pública (GAIP).
Sobre el temes d’interès de les reclamacions que arriben a la GAIP diu
que se centren en la contractació administrativa (sospites
d’adjudicacions a dit), les subvencions (control en l’atorgament i l’ús
del diners per part del beneficiaris) i la contractació i la promoció del
personal públic (contractacions a dit).
El col·lectiu que ha presentat més reclamacions a la GAIP en el seu any
de vida ha estat el d’electes i grups polítics municipals.
Considera deficient la dotació de personal que té la GAIP. Actualment
la formen cinc vocals triats pel Parlament, tres administratius i dos
tècnics. Afirma que ‘estan a punt de la fallida’.
Demana als parlamentaris una dotació de personal adequada a l’òrgan
creat.
Proposa que sigui un òrgan independent, no  cal que sigui de nova
creació, l’encarregat d’incoar el procediment sancionador previst en la
Llei de transparència.
El 95% de les resolucions de la GAIP són complertes per
l’Administració. Excepte casos molt concrets, hi ha una voluntat clara
de col·laboració. Més que obscurantisme el que detecten és
desconeixement.
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Jaume Amat i
Reyero
Síndic major de
la Sindicatura de
Comptes

duplicitats. S’ha acordat el repartiment dels àmbits de treball. Aquest
model de control extern és el que se segueix a la resta del món.

• Reclama un reforçament del control intern que realitzen els
interventors municipals.

• Garanteix que actuen amb absoluta independència respecte dels òrgans
auditats. El fet de ser un òrgan col·legiat enforteix aquesta
independència.

• La Sindicatura fa auditoria financera, de compliment o legalitat i de
gestió o operativa (auditoria dels resultats). Aquesta última és la que
menys es fa i precisament és la que s’hauria de potenciar.

• Actuen d’ofici, a partir d’un pla de treball, no en resposta a denúncies,
com poden fer el Síndic de Greuges o l’Oficina Antifrau.

• Reben denúncies i, una vegada analitzades, les que són versemblants; o
es traslladen a l’Oficina Antifrau o es recull la informació per enriquir el
seu pla de treball.

• La Sindicatura té 2.000 entitats susceptibles de ser auditades. El 85%
són del món local i la resta depenen del Govern i de les universitats
públiques.

• Àrees de risc detectades des de la Sindicatura: contractació
(modificacions i reformats, fraccionaments, despeses sense contracte),
subvencions (manca de justificació, no identificació de l’objecte de la
subvenció), personal i recursos humans (conflictes d’interès i
incompatibilitats, selecció de personal, nòmines, pagament de
complements inadequats), àrea de comptabilitat i financera (no
cobrament de taxes, sobretot a l’àmbit local, sovint per
desconeixement).

• Entre les seves propostes: netejar la normativa actual de preceptes
inútils i augmentar la preparació, la formació i la professionalització
dels gestors públics.

• També reclama facilitar i fer més intel·ligible l’accés a la informació.
• Aporta una reflexió sobre els terminis a l’hora de fer els informes per

part de la Sindicatura. No és operatiu ni té interès fer i presentar
informes amb anys d’endarreriment.

• Defensa que existeix coordinació amb la resta d’organismes de control.
Coordinació amb Síndic de Greuges en temes puntuals. Conveni amb
l’Oficina Antifrau. No creu que estiguin solapats.

• Planteja la possibilitat d’obligar els ajuntaments a fer auditories
pagades per ells, realitzades per empreses privades, i validades per
l’organisme de control, en aquest cas la Sindicatura de Comptes. És una
pràctica habitual al món anglosaxó.

Compareixents - Sessió núm. 10 CEMCORD 25.10.2016.

Ignacio
Corredor Solà
Secretari general
de Más
Democracia

• Constata que la transparència és un mecanisme de millora de la
participació ciutadana.

• L’objectiu és canviar el partits polítics (per millorar la participació
ciutadana), el seu finançament (per evitar la corrupció) i el sistema
electoral (per millorar la relació entre representants i representats).

• Aposten perquè el finançament dels partits sigui públic. El ciutadà ha
de saber que “la democràcia és cara”.

• Rànquing de Qualitat Democràtica impulsat per “Más Democracia”.
Principals conclusions:
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– Cap partit polític amb representació al Congrés de Diputats
acompleix els mínims legals que exigeix la legislació de partits a
Alemanya i els usos i costum del Regne Unit.

– Suspenen en indicadors de democràcia interna, drets del
afiliats i procediments d’elecció dels seus candidats a càrrecs
públics. No organitzen congressos anuals.

Agustí Cerrillo
Martínez
Representant de
Transparència
Internacional

• Reclama, entre les principals mesures per controlar la corrupció:
– Assumpció d’un compromís polític per no fer operacions amb

països considerats paradisos fiscals.
– Mesures legislatives per separar l’activitat política de partit

d’un representant i la seva activitat com a gestor públic o electe.
Quan s’és càrrec públic no s’hauria de tenir vinculació
econòmica ni orgànica amb el partit.

– Prohibir el nomenament de polítics per càrrecs d’organismes
de control i regulació. Aposta per fomentar el perfil tècnic i
professional.

– Despolititzar l’elecció dels membres del Tribunal
Constitucional, el Consell General del Poder Judicial, el Consell
d’Estat, el Tribunal de Comptes o el Defensor del Poble i les
institucions anàlogues a les respectives comunitats autònomes.

– Eliminar l’aforament dels polítics en casos d’investigacions
judicials per delictes relacionats amb la corrupció.

– Establir límits temporals clars i precisos per a l’exercici de
càrrecs públics i en institucions i organismes especialment
rellevants (partits polítics, sindicats, organitzacions
empresarials).

– Prohibir la concurrència en llistes de processos electorals a
persones sota investigació judicial o condemnades per delictes
de corrupció.

– Regulació dels lobbies o grups d’interès.
– Professionalització de la gestió pública per evitar l’abús en la

utilització de la lliure designació.
– Establiment per llei d’un nombre màxim de personal eventual,

ja sigui quantitativament o percentual.
– Publicitat detallada de l’agenda del càrrecs públics.
– Reforçar el règim d’incompatibilitats dels càrrecs públics i

reforçar els mecanismes de control i prevenció dels conflictes
d’interès. Proposa que l’Oficina Antifrau assumeixi el control
dels conflictes d’interès.

– Regular millor els conflictes d’interès vinculats a les portes
giratòries.

– Introducció en el Codi penal del delicte d’enriquiment il·lícit.
– Exigència legal de responsabilitat civil solidària als partits

polítics i membres del mateix òrgan col·legiat al qual pertanyin
els càrrecs polítics condemnats per casos de corrupció.

– Establir per via legal incentius per denunciar casos de
corrupció. No han de ser de recompensa econòmica.

Alba Gutiérrez
Fraile
Representant
d'Acces Info
Europe

• La tasca de l’organització a la qual representa és promoure el dret a la
informació dels ciutadans. En l’àmbit d’estudi de la comissió considera
que l’accés a la informació i la transparència poden ajudar a prevenir i
lluitar contra la corrupció.

• Reclama un aprofundiment en la creació del registre de lobbies. Definir
clarament qui pot fer lobby o què és un lobbista. Considera molt
negatiu que a Catalunya quedin fora d’aquest registre els despatxos
d’advocats.
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Compareixents - Sessió núm. 11 CEMCORD 8.11.2016.

Llorenç
Maristany
Badell
Assessor fiscal i
vicepresident de
l'Associació
Espanyola
d'Assessors
Fiscals

• Demana una tractament diferenciat al contribuent. No pot ser vist igual
el que paga habitualment i alguna vegada comet un error que el
contribuent que defrauda sistemàticament.

• Reclama una harmonització normativa en matèria fiscal. Dins d’allò
que es considera frau, moltes vegades el que hi ha és desconeixement
de la normativa, que és molt diversa, canviant i complexa, fins i tot pels
professionals.

• Seria necessària un major coordinació entre les diferents
administracions.

• Les obligacions tributàries han de ser proporcionals. No és el mateix un
autònom, que una pime o una multinacional.

• Calen campanyes de conscienciació ciutadana en matèria fiscal.
• Planteja establir una mena de carnet per punts, com existeix en l’àmbit

de la circulació rodada, i que seria aplicable d’una manera similar al
contribuent i/o als assessors fiscals en matèria tributària.

• Es mostra partidari d’obrir un debat sobre la responsabilitat dels
assessors fiscals quan els seus clients són condemnats per delicte fiscal.

• Demana una regulació de l’accés a la professió de l’assessor fiscal.
Actualment no ho està i qualsevol la pot exercir.

Xavier
Casanovas
Combalia
Representant de
la Plataforma per
una Fiscalitat
Justa, Ambiental
i Solidària

• Reclama regular els paradisos fiscals i tipificar l’elusió fiscal.
• Denuncia que les agències tributàries estan insuficientment dotades i

no tenen clars els seus objectius.
• Aposta per crear un indicador (Tax Gap) que reculli la diferència entre

el que hauria de recaptar la hisenda pública i allò que finalment
recapta, per tenir dades concretes i reals sobre el volum del frau.

• Defensa un impost del patrimoni que tingui bases més àmplies i que
sigui d’utilitat com a valor censal.

• Proposa acabar amb els convenis de no doble imposició i incorporar al
Codi penal nous delictes que tinguin a veure amb el frau fiscal.

• Reclama que les administracions públiques no contractin amb
empreses que tinguin seus en paradisos fiscals.

Reclama alguna mena de regulació que inclogui la responsabilitat de
l’assessor fiscal en certs casos quan els seus clients acabin condemnats
per frau fiscal. Apunta als grans despatxos que assessoren als clients en

Reclama transparència i obertura dels registres mercantils. Que siguin
gratuïts, públics i de fàcil accés.
Denuncia manca d’informació concreta en la publicació de les agendes
dels alts càrrecs. És necessari publicar també el resultat de les reunions,
de què es parla. Reclama l’accés a les actes de les reunions. No és
suficient amb l’agenda d’actes i activitat, també és necessari el
contingut.
Demana més transparència en els processos de contractació pública i
en la presa de decisions públiques. Monitoritzar els processos des del
seus inicis: memòria de la finalitat de la contractació, elaboració dels
plecs, reunions de la mesa, presa de decisions, etc.
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elusió que, moltes vegades, acaba en frau.

Compareixents - Sessió núm. 12 CEMCORD 22.11.2016.

Elisa de la
Nuez Sánchez-
Cascado
Advocada de
l’Estat i membre
de la fundació
Hay Derecho

• Mostra la seva preocupació per la percepció que té la ciutadania de que
les mesures que es posen en marxa per lluitar contra la corrupció no
són efectives. Opina que hi ha un excés de normativa i d’organismes.

• Apunta que la corrupció de caràcter polític no seria possible sense la
‘complicitat’ del servidor públic.

• Planteja la dificultat de que quan el controlador depèn del controlat el
funcionament sigui el correcte. Denuncia que això passa, sobretot, en el
món municipal. Demana que els secretaris municipals i els interventors
desenvolupin les seves tasques amb total independència del poder
polític.

• Encoratja el ciutadà a exercir el seu dret a la informació i a la rendició
de comptes per part dels poders públics.

• Denuncia problemes institucionals que estan en l’origen de les actituds
corruptives. Les institucions tenen dèficits en matèria de transparència
i de rendició de comptes.

• Les lleis de transparència desperten moltes expectatives i solen ser molt
ambicioses però el que cal és dotar-les de mecanismes per complir-
les.

• Reclama la tipificació del delicte d’enriquiment il·lícit.
• Defensa la protecció dels denunciants de casos de corrupció.
• Creu que és essencial i fonamental la realització d’auditories d’avaluació

de les polítiques públiques (com se seleccionen els projectes i com es
gasten els diners).

Miguel Ángel
Gimeno
Jubero
Director de
l’Oficina Antifrau
de Catalunya

• Sobre les mesures/aportacions de l’Oficina Antifrau en la passada
comissió sobre la corrupció (CIFEF), opina que s’han treballat bastant
les relacionades amb la transparència, però no tant les que tenen a
veure amb el foment, el finançament de partits, la contractació i la
reforma de la funció pública.

• Destaca la garantia normativa d’independència de l’Oficina Antifrau
que ve marcada per la seva adscripció al Parlament de Catalunya.

• La legitimació s’ha de buscar per l’actuació diària i la imparcialitat de la
institució amb l’objectiu d’aconseguir la confiança de la població.

• Constata la dificultat de mesurar les actuacions de l’Oficina sobre la
disminució de la corrupció i la distància entre la percepció i la
incidència de la corrupció.

• Diu que l’Oficina actualment no fa de recuperacions d’actius però
considera que en un futur se’n ha de fer.

• Considera que no es dupliquen funcions ni amb el Síndic de Greuges ni
amb la Sindicatura de Comptes i afegeix que la posició de l’Oficina amb
la Fiscalia ha de ser de col·laboració.

• Destaca que l’aspecte formatiu de l’OAC se centra en com detectar i
evitar la corrupció i com fer les institucions més íntegres.
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Compareixents - Sessió núm. 13 CEMCORD 13.12.2016.

Simona
Levi
Fundadora de la
plataforma Xnet

• Opina que una de les claus per minimitzar la corrupció és la
col·laboració de la ciutadania organitzada fora dels òrgans de
representació i al voltant de problemes i necessitats específiques amb la
ciutadania organitzada dins de les institucions.

• Afirma que gairebé el 70% dels casos de corrupció que s'estan jutjant
no els han destapat institucions ni partits, sinó ciutadans d’a peu.

• Assegura que el canvi que s’ha produït contra la corrupció darrerament
és perquè cada vegada hi ha més ciutadans organitzats i implicats. No
és un canvi institucional el que estem veient, no ha canviat gairebé res a
les institucions, és un canvi social.

• Demana que, per acabar amb la corrupció, es reconegui la societat civil
en igualtat de condicions, com a tercer actor polític. «Públic» en forma
de govern, institucions i també partits, «privat» en forma d'empreses i
«societat civil» en forma de canals dotats de recursos per permetre,
col·lectivament i individualment a la vegada: u, la vigilància preventiva
de les institucions; dos, l'esmena, mai partint de zero i en temps real, en
el mateix procés d'esborrany i esmena que es produeix dins del
Parlament, al mateix procés, i, tres, la transferència de competències
sense pèrdua d’identitat. Aquesta seria la participació de la societat civil
al segle XXI.

• Opina que l’origen de la corrupció es troba sempre al mateix lloc: als
partits polítics.

• Creu que  en els pròxims dos anys  aconseguirem tant  una directiva
europea com una legislació a l'àmbit de l'Estat espanyol de protecció als
alertadors o whistleblower.

3.- PROPOSTES I RECOMANACIONS

3.1. Sistemes d’integritat

Consideracions generals

Qualsevol intervenció que pretengui reduir la corrupció de manera efectiva ha de tenir,
necessàriament, una visió integral i actuar sobre el conjunt de fonaments del Sistema Nacional
d’Integritat. Aquesta aproximació holística ha estat present, de manera implícita, en la major
part dels experts compareixents i, en alguns casos, de forma explícita. El fiscal Emilio Sánchez
Ulled feia èmfasi en la necessitat de combatre les “temptacions estructurals” i n’assenyalava les
més rellevants, tria coincident amb la d’altres especialistes, Agustí Cerrillo, en representació de
Transparencia Internacional, o Elisa de la Nuez: professionalitzar l’administració, activar els
controls, garantir la traçabilitat de les decisions públiques, modificar les dinàmiques internes
dels partits i fer realment transparent el seu finançament són algunes de les propostes
recurrents.

Treball en el si de les organitzacions

Al costat d’actuacions que afecten el marc general d’integritat cal  un treball de naturalesa
preventiva en el sí de les nostres institucions. Aquest enfocament preventiu institucional,
compartit per alguns compareixents amb aquesta mena de responsabilitat en les seves
respectives organitzacions (Joan Llinares, Gemma Calvet) parteix de la idea que l’exercici de les
funcions públiques és intrínsecament vulnerable als riscos de corrupció. De la mateixa manera
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que succeeix en altres esferes de la vida (seguretat i salut en el treball, per exemple), aquests
riscos es poden i s’han de gestionar. En primer lloc, reconeixent-los; després, actuant
proactivament per reduir la probabilitat que passin (prevenció), i, en darrer terme, per si el risc
efectivament s’esdevé, planificant i actuant per reduir-ne les conseqüències (contingència).

Aquest enfocament de gestió dels riscos és el que fa servir l’Oficina Antifrau amb caràcter
general i el que cal aplicar, amb especial dedicació, en àmbits especialment sensibles, els
conflictes d’interès (objecte d’un informe monogràfic de l’OAC i d’una intensa feina de formació
als servidors públics) o la contractació pública (objecte d’un altre informe específic, en
elaboració).

3.2. Àmbits d’actuació

Un cop examinades les intervencions dels experts que han comparegut davant la CEMCORD,
l’Oficina Antifrau considera vigents gran part de les propostes presentades en el marc de la
CIFEF, el dictamen de la qual en recull una bona part.

Aquestes propostes, les unes vinculades a reformes dels principals pilars del Sistema Nacional
d’Integritat, les altres lligades al foment de la integritat en les nostres institucions públiques, es
varen agrupar aleshores en els següents àmbits: transparència, integritat, control, conflictes
d’interès i incompatibilitats, funció pública, contractació pública, foment (subvencions),
urbanisme, partits polítics i justícia.

Atesos els antecedents esmentats i per raons metodològiques6, resulta coherent respectar els
mateixos àmbits d’estudi i introduir algunes consideracions sobre els mitjans de comunicació,
ateses les referències del Dictamen de la CIFEF. Podria plantejar-se, de cara a
desenvolupaments ulteriors, la conveniència d’establir una correlació, d’acord amb criteris
metodològics prou estesos, amb els fonaments de tot Sistema d’Integritat: poder legislatiu,
poder executiu, poder judicial, sector públic, agències d’aplicació de la llei, òrgan de gestió
electoral, ombudsman, institució suprema d’auditoria, oficina anticorrupció, partits polítics,
mitjans de comunicació, societat civil i empreses.

Es presenta en la següent taula, de manera sintètica, els àmbits en què cadascun dels
compareixents han realitzat les seves aportacions:

6 SNI per a Transparency International o marcs d’integritat, en terminologia de l’OCDE.
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David Fernández i Ramos
Expresident de la Comissió d'Investigació sobre el
Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció
Política

● ● ● ● ● ● ● ● ●
Gemma Calvet i Barot
Directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Joan Queralt i Jiménez
Catedràtic de Dret Penal de la UB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Jordi Foz i Dalmau
Secretari de Transparència, Govern Obert i
Contractació Pública

● ● ● ● ● ● ● ●
Joan Llinares i Gómez
Responsable de l'Oficina per a la Transparència i les
Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona

● ● ● ● ● ● ●
Carme Coll Capellán
Experta del Servei Executiu de la Comissió de
Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions
Monetàries (SEPBLAC)

● ● ●
Teresa Ribas i Algueró /Joaquim Martí Ribera
Directora de l'Agència Tributària de Catalunya ● ● ●
Emilio Sánchez Ulled
Fiscal delegat contra la corrupció a Barcelona ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Rafael Ribó i Massó
Síndic de Greuges ● ● ● ●
Elisabet Samarra Gallego
Presidenta de la Comissió de Garantia del Dret
d'Accés a la Informació Pública

● ● ● ● ● ●
Jaume Amat i Reyero
Síndic major de la Sindicatura de Comptes ● ● ● ● ● ● ● ●
Manuel Conthe Gutiérrez
Expresident de la Comissió Nacional del Mercat de
Valors

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ignacio Corredor Solà
Secretari general de Más Democracia ● ● ●
Agustí Cerrillo Martínez
Representant de Transparència Internacional ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Alba Gutiérrez Fraile
Representant d'Acces Info Europe ● ● ● ●
Llorenç Maristany Badell
Assessor fiscal i vicepresident de l'Associació
Espanyola d'Assessors Fiscals

●
Xavier Casanovas Combalia
Representant de la Plataforma per una Fiscalitat
Justa, Ambiental i Solidària

● ● ● ● ●
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
Membre de la fundació Hay Derecho ● ● ● ● ● ●
Miguel Ángel Gimeno Jubero
Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya ● ● ● ● ● ● ● ●
Simona Levi
Fundadora de la Plataforma Xnet ● ● ● ● ● ● ●
Total observacions per àmbit 19  19  14 10 12 14 6 2 9 11 7 8
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D’acord amb el seguiment realitzat sobre els treballs de la CEMCORD, en els següents apartats
es presenta un conjunt de propostes de l’Oficina Antifrau per a la regeneració democràtica i
la lluita contra la corrupció. S’ha optat per sistematitzar i agrupar les mesures d’acord amb els
àmbits que permeten un millor seguiment del Dictamen de la CIFEF i el seu desenvolupament o
impuls subsegüent amb l’addició, en alguns casos, de comentaris explicatius sobre la seva
implementació o l’assignació competencial per a la seva efectivitat.

3.2.1. Transparència del sector públic

El seguiment de les sessions de la CEMCORD ha permès constatar la importància de la
transparència en el sector públic com a eina essencial per a la lluita contra el frau, en la mesura
que en dificulta la seva ocultació, alhora que esdevé clau per a enfortir la qualitat democràtica i
recuperar la confiança en les institucions.

És innegable l’impacte que ha significat la promulgació i entrada en vigor en el nostre
ordenament de la nova legislació de transparència – Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, del Parlament de Catalunya–, que ha
comportat un salt qualitatiu en l’exigència i compliment de deures de transparència activa i
passiva en l’exercici de potestats públiques i gestió de recursos públics, tant per part dels ens
públics com de determinats subjectes privats que s’hi relacionen o vinculen.

Comptem, segons el sentit unànime dels compareixents, amb un ambiciós marc legal, en
matèria de transparència, que imposa al sector públic àmplies exigències i reconeix als
ciutadans el dret d’accés a la informació pública. Convé ara garantir, des de diversos agents i
punts de mira, una adequada tasca d’aplicació i compliment d’aquestes noves obligacions legals.
L’efectiva consecució d’un sector públic transparent exigeix un canvi cultural i organitzatiu que
tan sols pot ser garantit mitjançant l’adopció de diverses mesures executives tendents a assolir
una efectiva aplicació de les normes aprovades.

Convé en aquest sentit que els ens públics, directament o a través d’institucions específicament
dedicades a la formació, continuïn amb la tasca de sensibilització i formació de les persones
responsables dels diferents subjectes obligats, amb l’objectiu que la cultura de la transparència
impregni l’actitud de tots els servidors públics. La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, ha elaborat un programa general de formació per a
càrrecs electes, alts càrrecs i altres servidors públics i persones obligades per la Llei.
Addicionalment, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) també compta
amb un programa propi de formació de caràcter estratègic.

Aquesta tasca formativa, però, ha de ser capaç d’arribar igualment al sector privat directament
involucrat en el compliment dels deures de transparència.

Així mateix, resulta transcendental la potenciació de l’apoderament o participació efectiva de la
ciutadania en el disseny, decisió i execució de les polítiques públiques. Aquesta finalitat només
podrà ser assolida mitjançant la conscienciació i la difusió del dret d’accés a la informació
pública i, per tant, donant a conèixer els interessos, les oportunitats i les utilitats de les dades
públiques difoses, tant a la ciutadania en general, com específicament a determinats col·lectius,
com són els mitjans de comunicació i els especialistes del periodisme de dades i recerca.

La Llei 19/2014 assenta les bases pròpies d’un model de govern obert en el que conflueixen les
polítiques de transparència, d’open data i de participació i col·laboració ciutadana. Això ha de
permetre l’apoderament ciutadà en un marc de diàleg i avaluació permanents i de millora
continuada de la qualitat dels serveis públics. Aquest plantejament representa un repte majúscul
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doncs suposa l’adopció d’una nova filosofia politicoadministrativa que, necessàriament haurà de
recolzar-se en els avenços tecnològics disponibles. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat
es troba actualment treballant en una nova arquitectura del portal de dades obertes, l’ús d’una
plataforma comuna per a la publicació de les dades, la gestió compartida de dades entre
departaments i la visualització mitjançant gràfics dinàmics i interactius de la informació.

La transformació, però, no només ha de ser cultural, és a dir, en la manera d’actuar i
relacionar-se els subjectes obligats amb la ciutadania, sinó que l’ordenament imposa als
primers, també, obligacions jurídiques específiques:

Primerament, convé tenir present que manca el desplegament reglamentari de la Llei
19/2014, en compliment del mandat explícitament imposat al Govern a l’efecte a la Disposició
Final 3a de la referida Llei. Aquest desenvolupament normatiu per part tant del Govern com
dels ens locals, universitats i altres organismes públics amb capacitat normativa seria
imprescindible per tal d’aclarir i concretar l’abast de determinades obligacions legals.

Per la seva banda, el Ple del Parlament de Catalunya, en compliment del mandat contingut a la
Disposició Addicional cinquena de la Llei 19/2014, en la sessió del 8 de juliol de 2015 aprovà
una modificació parcial del seu Reglament que tingué per objecte, entre d’altres continguts,
introduir-hi un nou Títol, “de la transparència en l’activitat parlamentària”.

De forma complementària a aquest desplegament, esdevé igualment necessari l’establiment de
criteris interpretatius que facilitin l’aplicació i convivència de la legislació de transparència i
altres normes que regulen els límits del dret d’accés, com ara el dret a la intimitat i la protecció
de dades personals. També han de contribuir a esclarir els dubtes, interpretatius en relació amb
el volum, l’estructuració i la diversitat de la informació que cal publicar activament.

En aquest sentit, són cridats a dur a terme una tasca interpretativa dels mandats i prescripcions
de la Llei els organismes administratius de tutela del dret d’accés, els jurisdiccionals, i també els
mateixos subjectes directament obligats a aplicar la norma.

Especialment en relació amb la protecció de dades personals, la Llei 19/2014 exigeix una
adequada coordinació institucional per a l’aplicació homogènia d’ambdós règims, de protecció
de dades i d’accés a la informació i transparència, en la mesura que tots dos comparteixen un
mateix tret: llur caràcter transversal, perquè poden afectar tots els sectors regulats per
l’ordenament jurídic. Aquesta coincidència exigeix que s’evitin incoherències i, amb aquesta
finalitat, la DA 6a de la Llei 19/2014 estableix el mandat consistent en que la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la
Comissió d’Accés, Avaluació i Tria Documental adoptin les mesures de coordinació necessàries.
En aquest sentit es va formalitzar, entre la GAIP i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
l’acord de constitució de la Mesa de Coordinació, en data 21 d’octubre del 2015.

Pel que fa  a l’aplicació en els  ens locals, la  Secretaria  de  Cooperació i Coordinació de  les
Administracions Locals en col·laboració amb les diputacions, l’Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Administració Oberta de
Catalunya, en data 27 de maig de 2015 va emetre una Guia d’ “Aplicació de la Llei
19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les
entitats locals”, amb accions concretes que els ens locals han de fer per donar compliment a la
Llei, i donar resposta als dubtes i als aspectes conflictius que l’aplicació de l’actual marc
normatiu pugui generar als ens locals.
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El Departament de Governació i Relacions Institucionals, a través del Programa d’Innovació i
Qualitat Democràtica elaborà una Guia per a la implementació del Govern Obert als municipis
de Catalunya.

Durant els mesos de novembre i desembre de 2015, respectivament, van veure la llum la Guia de
transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics i la
Guia de transparència per a partits polítics, organitzacions  sindicals i empresarials. Altres
actors, com ara el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP-
UAB), amb la seva Guia de transparència per a les entitats sense ànim de lucre, han elaborat
diverses propostes per a l’orientació i l’autoavaluació dels subjectes obligats.

Paral·lelament al desenvolupament i interpretació de les normes legals en matèria de
transparència, convindria que els poders públics es plategin reforçar la transparència en
àmbits sectorials claus de l’ordenament, com poden ser la contractació pública o l’activitat
de foment dels ens públics. Aquesta finalitat pot ser acomplerta tant a través de les oportunes
iniciatives normatives, com també mitjançant la introducció de clàusules de transparència tant
en els contractes del sector públic com en les bases reguladores de la concessió de subvencions i
ajuts públics.

No es pot desconèixer el deure genèric dels subjectes obligats d’adoptar les mesures
d’adaptació necessàries pel que fa a la seva organització per tal de facilitar a les persones el
coneixement de la informació pública (art. 5 Llei 19/2014 de 29 de desembre).

Tanmateix és palès que, en molts casos, segurament per la proximitat de la data d’entrada en
vigor de les obligacions de publicitat activa, determinades obligacions de publicitat activa no
són satisfetes per algunes administracions, majorment de caràcter local, que no han difós encara
determinades informacions que ja haurien d’estar disponibles en un portal, en fidel compliment
de la norma. Així ho fa  palès l’Informe sobre transparència, accés a la informació i bon
govern emès pel Síndic de Greuges el juliol de 2016, en compliment de l’encàrrec d’avaluar
anualment l’aplicació de la Llei 19/2014 que ha examinat una mostra representativa més de
2.400 portals, i tramès 132 sol·licituds d’accés a la informació a diverses administracions
públiques (20.79% de les administracions i entitats públiques, excloent-ne els municipis de
menys de 500 habitants), amb obtenció de dades sobre l’aplicació de la Llei relatives al
primer trimestre de l’any 2016, coincidint amb l’entrada en vigor completa de la Llei.

D’acord amb l’art. 94 de la Llei 19/2014 l’Administració de la Generalitat ha d’establir un
programa de suport econòmic i financer i assessorament tecnològic i jurídic a les entitats
locals, especialment a les que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa. Cal
destacar en aquest sentit el conveni de col·laboració entre l’aleshores Departament de
Governació i Relacions Institucionals, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC),
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), les diputacions catalanes, les dues
entitats municipalistes, el Consorci Localret i el Col·legi de Secretaris i Interventors de
Catalunya, formalitzat per instrumentar aquesta col·laboració, i que s’ha traduït, entre altres
iniciatives, en el disseny d’un portal de transparència, formularis electrònics d’accés a la
informació pública, espais de queixes, propostes i suggeriments (AOC) ofert gratuïtament a tots
els ajuntaments catalans.

L’acompliment dels mandats legals requereix igualment d’un elevat esforç en adaptar i
transformar l’estructura i els procediments amb què els ens i subjectes que hi són obligats
es relacionen amb la ciutadania, la qual cosa genera significatives dificultats en l’aplicació del
text legal, tot i la seva vacatio legis, prevista precisament per facilitar-ne l’adaptació. Tot
plegat comporta una elevada inversió de recursos, la qual cosa representa un obstacle, sobretot
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per a l’administració local de reduïda dimensió, tenint en compte que la Llei no ha anat
acompanyada d’una assignació de recursos per a la seva aplicació.

En el marc de la Generalitat, el Decret 233/2016, de 22 de març, creà la Comissió
Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, com a òrgan de coordinació en matèria
de transparència, accés a la informació pública i participació ciutadana de tots els departaments
de l’Administració de la Generalitat i organismes que en depenen.

Actualment i d’acord amb el Decret 45/2016, de 19 de gener, d’estructuració del Departament
d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, és des de la Secretaria de
Transparència i Govern Obert on s’exerceixen les funcions, entre d’altres, d’impulsar i
promoure el govern obert, dirigir i impulsar les polítiques de transparència dins l'Administració
de la Generalitat i el seu sector públic instrumental i les estratègies per garantir el compliment
de la normativa de transparència per part dels departaments de l'Administració de la
Generalitat i organismes que en depenen.

En compliment de l’art. 95 de la Llei 19/2014, el Govern de la Generalitat, per acord de 7 de
juliol de 2015, va aprovar el Pla estratègic de polítiques de transparència de la
Generalitat de Catalunya 2015-2017. El Pla s’estructura en sis grans eixos: impuls de la
transparència en l’activitat pública, accés a la informació pública, bon govern, foment del govern
obert i la participació ciutadana, responsabilitat i mesures de foment d’aplicació de la Llei, i
formació, divulgació i sensibilització, alhora que especifica el calendari i el pressupost que
s’imputa a cada un dels objectius. Tant el contingut del Pla com l’avaluació del seu grau de
compliment, que el propi instrument atribueix al consorci públic Institut Català d’Avaluació de
Polítiques Públiques (IVÀLUA), s’han de publicar en el Portal de la transparència.

Un dels aspectes més rellevants en qualsevol sistema de transparència i accés a la informació és
la creació i regulació d’un ens o òrgan específic de tutela que completi l’adequat sistema de
control i garantia del compliment de les previsions legals en matèria de transparència i dret
d’accés. La Llei 19/2014 institueix la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública (GAIP), òrgan adscrit a un departament de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya encarregat de dita missió.

Tanmateix, la Llei només encomana a la GAIP una única funció, la de resoldre la reclamació
especial que les persones sol·licitants d’accés puguin efectuar contra la corresponent decisió del
subjecte obligat, i no un control en el compliment de totes les obligacions de transparència
legalment exigibles.

Aquesta mancança podria ser pal·liada a través d’una ampliació de funcions addicionals, de
major control, sensibilització i indicatives, en la regulació que oferís el reglament d’organització
i funcionament de la GAIP que, en compliment del mandat de l’apartat quart de la DF 3a, el
Govern hauria d’haver aprovat, tot i que el 2015 la Generalitat va tramitar un projecte de
decret que va sotmetre a informació pública i al qual aquesta Oficina va formular al·legacions,
que finalment no va ser aprovat, a causa la convocatòria anticipada d’eleccions al Parlament.

De retruc, però, la GAIP ha esdevingut, a través de les seves resolucions, un dels agents
essencials per a l’establiment de pautes i criteris interpretatius en la matèria: tot i que la Llei
19/2014 no atribueix expressament la competència d’emetre dictàmens o resoldre consultes a la
GAIP, el projecte de Reglament de la GAIP preveia que actués també com a òrgan davant del
qual les administracions públiques poguessin formular consultes generals sobre l’aplicació del
dret d’accés a la informació pública. A data d’avui la GAIP ha emès diversos dictàmens i ha
copsat la seva doctrina en la memòria presentada relativa a la seva activitat durant l’exercici
2015.
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Pel que fa a la recepció i resolució de reclamacions en matèria d’accés a la informació pública, la
principal responsabilitat legal de la GAIP, d’acord amb la seva memòria de l’any 2015, durant
aquest any van tenir entrada a la GAIP 37 reclamacions, de les quals 15 es van presentar contra
l’Administració de la Generalitat, 20 contra ajuntaments i 2 contra una universitat pública. A
data d’avui, i d’acord amb la informació disponible a la seva pàgina web, han estat tramitades
383 resolucions al llarg de l’exercici 2016.

De tot l’anterior, en aquest àmbit, l’Oficina Antifrau concreta i actualitza les seves propostes
en els punts següents:

1. Cal que els poders públics de Catalunya incorporin com a prioritat en les
seves campanyes institucionals el coneixement, promoció, sensibilització,
formació i difusió entre la ciutadania del dret d’accés a la informació
pública i els seus mecanismes de garantia.

2. Cal un desplegament reglamentari de la Llei 19/2014 que concreti alguns
dels seus termes en la definició d’obligacions i exigències per tal de
permetre, en darrera instància, que una ciutadania ben informada pugui
participar en els assumptes públics i exercir un saludable control
mitjançant l’exigència de retiment de comptes.

3. Cal un major reforçament de la transparència en àmbits sectorials claus
de l’ordenament, com poden ser la contractació pública o l’activitat de
foment dels ens públics, ja sigui a través de les oportunes iniciatives
normatives, ja sigui mitjançant la introducció de clàusules de
transparència en els contractes i bases reguladores de la concessió de
subvencions i ajuts públics.

4. Cal establir majors i més concrets criteris i pautes interpretatives
d’alguns extrems dels previstos al règim legal en matèria de transparència,
tant per part de la GAIP, com del Poder judicial, dels mateixos subjectes
directament obligats a aplicar la norma, i d’altres ens o autoritats de
supervisió i control que tenen per finalitat la salvaguarda i/o regulació de
bens jurídics que es relacionen amb la transparència.

5. Cal assegurar la culminació del procés d’adopció de mesures d’adaptació
necessàries pel que fa a l’organització dels subjectes obligats, per tal de
poder donar efectiu i complet compliment a les obligacions de
transparència i procurar el ple coneixement de la informació pública a la
ciutadania, dins del marc legal vigent. En especial, convé continuar amb les
garanties de suport als ens i corporacions de l’àmbit local que acreditin
dificultats de recursos.

6. Cal desplegar normativament el funcionament i organització de la GAIP,
de tal forma que, entre d’altres, el seu reglament reforci les funcions de
supervisió del compliment de la legislació vigent en matèria de
transparència i accés a la informació pública i, molt en particular, les
relatives al compliment pels subjectes obligats dels deures i continguts
exigibles en matèria de publicitat activa. Cal dotar-la, així mateix, de
recursos suficients per dur a terme les seves funcions.
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Especial referència als lobbies o grups d’interès

Estretament vinculada a la transparència hi ha la qüestió dels lobbies, també coneguts com a
grups d’interès.

Sovint es diu que no s’ha d’identificar l’activitat de lobbying amb la corrupció. Sense gaires
esforços discursius hi podem estar d’acord.

Ara bé, que l’activitat d’influència en l’elaboració normativa o en el disseny i aplicació de les
polítiques públiques que implica fer lobbying sigui legítima i no representi un risc per a la
integritat requereix de la concurrència de les condicions següents:

a) Transparència: tot garantint que es desenvolupi en prou condicions de visibilitat com
per permetre a la ciutadania conèixer l’impacte de la influència en el procés de presa de
decisions.

b) Integritat: de manera que tant els lobbistes com els decisors públics restin sotmesos a
unes regles ètiques clares per tal de gestionar adequadament aspectes com les portes
giratòries (revolving doors).

c) Igualtat d’oportunitats: de manera que no hi pugui haver un accés privilegiat de
certs grups al procés decisori.

En matèria de lobbies, la promulgació de la Llei 19/2014 ha suposat un avenç important atès que
ha introduït un Títol IV dedicat al Registre de grups d’interès.

Es tracta, aquesta, de la primera regulació a nivell de l’Estat espanyol que aborda la qüestió de la
influència dels grups d’interès i situa Catalunya entre el reduït grup de països europeus que
compten amb una regulació específica sobre lobbies, circumstància aquesta que apareix
referenciada en l’informe de Transparency International (TI) titulat Lobbying in Europe.
Hidden influence, privileged access, elaborat amb el suport de la Comissió Europea i fet públic
l’any 2015.

Mereix una valoració positiva la decisió adoptada pel legislador de reconèixer formalment
l’existència dels grups d’interès i de regular-los, en la mesura que pretén garantir que aquesta
activitat s’acompleixi en un règim de transparència i de publicitat i, alhora, permet que els
poders públics puguin disposar d’un instrument de control per a comprovar que l’activitat dels
grups d’interès s’ajusta a les pautes i regles necessàries perquè no quedi compromès l’interès
general. També és procedent el fet que la llei catalana concebi el lobbying com una activitat que
recau no només sobre el poder legislatiu sinó també, i molt particularment, sobre l’executiu atès
que en el nostre sistema polític el gruix de les iniciatives normatives es troba residenciat en la
branca executiva del poder.

Igualment cal destacar que el legislador ha deixat oberta  la possibilitat  que cadascun dels
subjectes públics obligats puguin comptar amb el seu propi registre.

El Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de
grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, que s’adscriu al
departament competent en matèria d’entitats jurídiques, actualment la Direcció General de dret
i entitats jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. A data d’avui,
consten més de 1300 subjectes registrats com a grups d’interès, que resten doncs sotmesos a
l’estatut jurídic regulat al reglament.
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L’Oficina Antifrau va efectuar,  en el període  d’informació pública, diversos suggeriments i
aportacions al text projectat de la norma reglamentària.

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es troba impulsant, per tal de donar
resposta a les dificultats constatades en el món local d’implementar la legislació de
transparència en aquest extrem, una modificació reglamentària que possibiliti que aquells ens
locals que així ho desitgin puguin adherir-se al registre de grups d’interès de la Generalitat.

Al seu torn, el Parlament de Catalunya, en la reforma parcial del seu Reglament, aprovada el
juliol de 2015, inclogué la creació i regulació del seu Registre públic de grups d’interès, en el
que, entre d’altres, es disposa la publicitat de les dades registrades i es relaciona el catàleg de
drets i deures de les persones i entitats que s’hi inscriuen. Al seu torn, aquestes previsions han
estat desenvolupades a través de les prescripcions relatives a la implementació del registre que
va aprovar la Mesa del Parlament per Acord de 28 de juliol de 2015, contenidor de normes i
criteris tant relatius a l’organització i gestió del registre, com referents a l’activitat d’aquests
grups d’interès en llur relació amb el Parlament.

Cal tenir present, com conclou l’esmentat informe de TI, que l’existència d’un registre de
lobbies, fins i tot essent obligatori —com el que dissenya la Llei 19/2014— no garanteix que no
pugui existir influència indeguda. En aquest sentit, tot i que el nou règim jurídic fa que
decaiguin algunes de les recomanacions que l’Oficina Antifrau ha efectuat dirigides a l’aprovació
i implementació d’un marc regulador específic, convé tenir presents les següents propostes en
aquesta matèria :

1. Cal minimitzar la feblesa que representa que la Llei 19/2014 no hagi
establert, entre els continguts propis de transparència activa, el contingut
de les agendes públiques, per la qual cosa sembla que el legislador hagi
confiat la informació i la transparència sobre l’activitat d’influència a les
declaracions dels propis subjectes lobbistes. Aquesta feblesa es pot
minimitzar, tot establint-se que cap càrrec, autoritat o empleat públic no es
pot reunir amb persones o grups que, d’acord amb la definició de l’article 2,
puguin ser considerats grup d’interès i no estiguin inscrits, quan la reunió,
contacte o trobada tingui per objecte qualsevol de les activitats descrites en
la normativa; aquesta mesura convindria que vingués recolzada per
l’oportuna mesura sancionadora; en part, aquesta feblesa ha estat pal·liada
amb les previsions contingudes en el Codi de conducta dels alts càrrecs i
personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del
seu sector públic, aprovat per Acord GOV/82/2016, de 21 de juny.

2. Cal reconsiderar el desplegament reglamentari , en el sentit de dotar-lo de
major detall a l’hora de definir el codi de conducta a què es refereix l’article
51 de la Llei 19/2014, per tal de concretar les escasses previsions de la llei i
poder assolir una regulació òptima de l’estàndard ètic mínim exigible als
grups d’interès.

3. Cal que la informació que alimenta el registre no només provingui de la que
puguin facilitar els lobbies sinó, molt especialment, de la que proporcionin
tant els servidors públics com els electes per via de transparència activa
(agendes públiques). En aquest sentit, la modificació del Reglament del
Parlament ha previst el deure dels funcionaris de donar compte de les
reunions i contactes que mantinguin amb grups d’interès.
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4. Cal generalitzar la posada en marxa dels registres de grups d’interès dels
ens locals, ja sigui mitjançant la creació del seu propi registre, ja sigui
mitjançant l’adhesió al registre de grups d’interès de la Generalitat.

Tot seguit es fa el seguiment de l’execució de les mesures aprovades el 2015 en el dictamen de la
CIFEF, en matèria de transparència i regulació dels grups d’interès.

Recomanacions incorporades en el Dictamen de la CIFEF en l’àmbit de la
transparència i estat actual d’execució

Dictamen
CIFEF

Estat
d’execució

Transparència
60.1.d) Desplegar de manera prioritària les accions establertes per la Llei 19/2014, i oferir als ens
obligats per aquesta norma una informació clara i la sensibilització necessària per a fomentar amb
totes les garanties el compliment de la llei i garantir el bon funcionament de les autoritats i els òrgans
responsables dels deures de compliment.

Realitzat
parcialment

60.1.e) Crear un marc estable de coordinació amb els ens locals per a desplegar i aplicar la Llei
19/2014 en l’àmbit competencial que els correspon, i facilitar les formes de cooperació necessàries. Realitzat
60.1.f) Fer les actuacions necessàries perquè els partits polítics, les associacions i fundacions
vinculades, les organitzacions sindicals i empresarials, totes les empreses i els ens adscrits i vinculats
al sector públic, i les entitats privades afectades per la Llei 19/2014 adoptin els instruments
necessaris per a desplegar aquesta llei i donar-hi compliment amb totes les garanties, especialment
pel que fa a la gestió econòmica, comptable i patrimonial.

Realitzat
parcialment

60.1.h) Elaborar un pla formatiu en transparència adreçat als treballadors públics i una campanya
informativa adreçada als ciutadans. Realitzat

60.1.i) Potenciar els mecanismes de participació i col·laboració ciutadana per mitjà del Portal de la
Transparència, per afavorir la implicació dels ciutadans en el disseny i la gestió dels afers públics i
en la definició de plans i polítiques públiques i facilitar la presentació d’iniciatives legislatives i la
participació dels ciutadans en els processos d’elaboració de les normes legislatives i reglamentàries, i
també el desenvolupament dels instruments per poder promoure la convocatòria de consultes.

En progrés

60.1.j) Concretar davant dels ciutadans els objectius i els valors vinculats a la transparència dins de
cada àmbit o sector de l’actuació administrativa per mitjà de l’aprovació de cartes de serveis
específiques que incorporin compromisos explícits de transparència en la prestació dels serveis
públics.

Realitzat
parcialment

61.1.c) Reforçar les funcions de supervisió del compliment de la legislació vigent en matèria de
transparència i accés a la informació pública i, molt especialment, les relatives al compliment, pels
subjectes obligats, dels deures i continguts exigibles en matèria de publicitat activa. (MESURA
INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

61.1.d) Garantir que la provisió dels llocs de treball adscrits a la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública es produeix d’acord amb els principis de publicitat, igualtat, mèrit i
capacitat propis de l’ocupació pública. (MESURA INCORPORADA  A INICIATIVA DE L’OFICINA
ANTIFRAU)

Pendent

61.1.b) El desplegament reglamentari ha de garantir la professionalitat i la independència de les
persones integrants de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública sobre la base
d’una tria prèvia respectuosa amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i derivada d’una
convocatòria pública. (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

63.1.b) Estudiar la incorporació a la futura Llei de la funció pública de mecanismes legals que
afavoreixin un lideratge de l’Administració en la promoció dels valors de democràcia, participació i
transparència en tots els actes administratius.

Pendent

63.1.c) Impulsar des del Portal de la Transparència, per garantir les recomanacions del codi europeu
respecte al dret d’accés a la informació, mecanismes per a la promoció, la pedagogia i l’educació en
relació amb els drets d’accés dels ciutadans a la informació sobre l’activitat pública. (MESURA
INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

63.1.d) Establir els mecanismes i el calendari que permetin incorporar en temps real la informació
completa de tota l’activitat pública que es duu a terme a Catalunya, sense cap exclusió, de manera que
les úniques excepcions siguin situacions concretes definides d’acord amb criteris del codi europeu
amb relació a aquest dret.

Realitzat
parcialment

Grups d’interès
61.2.c) El Parlament es compromet a elaborar el seu registre de grups d’interès d’acord amb les
consideracions anteriors i insta els ens locals a actuar de la mateixa manera.
61.2.b) La informació que integra el registre corresponent no només ha de provenir de la que poden
facilitar els lobbys sinó, molt especialment, de la que proporcionen tant els servidors públics com els
electes per via de la transparència activa (agendes públiques).
65.d) Crear al Portal de la Transparència un registre dels lobbys que operen a Catalunya i inscriure-hi
les informacions que hi han d’aportar totes les persones, organitzacions i empreses que hi siguin
inscrites amb relació a:
– Les fonts de finançament, especialment pel que fa a subvencions o fons públics rebuts, informació
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que han d’aportar de manera puntual i actualitzada.
– El detall del personal contractat i dels càrrecs públics i institucionals exercits amb anterioritat per
aquestes persones.
– El detall de les propostes legislatives en què treballin en cada moment i dels altres espais en què
d’alguna manera participin.
– El detall dels clients, en el cas de consultories i despatxos d’advocats, eliminant excepcions basades
en la confidencialitat entre lletrat i client, i la declaració dels clients les despeses dels quals
destinades a exercir com un lobby superin els 10.000 euros anuals.
– El registre de les reunions amb diputats (motiu, data i documentació lliurada) de tots els membres
de lobbys. (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Realitzat
parcialment

61.2.a) Cal que el desplegament reglamentari del títol IV de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, sigui especialment curós i rigorós a l’hora
de definir tant el codi de conducta com el procediment d’investigació i de tramitació de les denúncies
i que es desenvolupin significativament les previsions d’aquesta llei, amb l’establiment del
mecanisme de supervisió corresponent i amb la concreció dels aspectes sancionadors. (MESURA
INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Realitzat
parcialment

3.2.2. Integritat

El dictamen de la CIFEF va incorporar bona part de les recomanacions de l’Oficina Antifrau
referides a la necessitat de que els ens públics adoptin un paper actiu en l’enfortiment de la seva
integritat institucional, especialment en les línies de formació i assessorament del personal i en
la fixació dels estàndards ètics exigibles. Es constata, però, que aquest treball ni està generalitzat
ni s’aborda des d’una perspectiva integral sinó amb iniciatives inconnexes i aïllades.

Val a dir que s’ha desplegat un considerable treball de les institucions públiques catalanes en el
desenvolupament de codis ètics, comitès d’ètica i  programes de formació,  més enllà de la
sensibilització inicial, però són escasses les institucions que elaboren estratègies integrals.

Tota institució pública hauria d’estar dotada d’un sistema d’integritat entès com aquell model
que identifica i treballa, formalment o informalment —i fins i tot, de vegades, sense ser-ne
conscient— sobre les tres línies estratègiques següents: a) la cultura ètica organitzativa (avaluar
com la manera en què “es fan les coses” es trobi alineada amb els principis i valors de l’ètica
professional púbica) ; b) la professionalitat en la seva gestió pública (garantir l’eficiència i la
legalitat en la gestió pública de la institució per tal d’assolir els fins per als quals fou creada); c)
la prevenció de riscos per a la integritat (reduir la probabilitat que els riscos per a la integritat de
la institució s’esdevinguin i, si s’arriben a produir, reduir la gravetat de les seves conseqüències).

Aquest objectiu està, encara, lluny d’assolir-se tot i que el conjunt d’accions endegades apunten
a una incipient consciència dels poders públics de la necessitat de desenvolupar una veritable
política d’integritat. En aquest sentit, i com a mostra del compromís polític amb la gestió de la
integritat, cal generalitzar l’expressió de compromís i lideratge en l’enfortiment de
la integritat corporativa i assignar-hi recursos suficients i una bona forma per a fer-ho
i retre’n comptes és formular una declaració institucional que transmeti, dins i fora de
l’organització, la postura oficial respecte la prevenció i lluita contra la corrupció.

L’Oficina Antifrau de Catalunya guia i acompanya en els processos d’enfortiment de la integritat
institucional en cadascun dels tres eixos estratègics, tot proporcionant als ens públics de
Catalunya l’assessorament i les eines necessàries per a una adequada gestió.

És en aquest context d’una concepció holística o de sistema de la integritat que té sentit parlar
del codis de conducta. L’objectiu dels codis ètics o de conducta és orientar o guiar de manera
clara, breu i precisa el comportament esperat per part dels col·lectius professionals a qui se’ls
aplica i per això, ben formulats, poden ser una important eina de gestió de la cultura ètica de
l’organització.
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El seu encaix normatiu al nostre ordenament rau de forma directa tant en la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern –que en el seu
article 55.3 ha decidit imposar l'elaboració de codis de conducta per a un col·lectiu
determinat: els alts càrrecs–, com també en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que
permet considerar l’opció d’exigir regles de conducta per als empleats públics. Això requerirà
prèviament haver de prendre en consideració i ponderar adequadament els diferents riscos que
per a la integritat de la institució comporta l'exercici de les molt distintes funcions encomanades
a cadascun dels col·lectius de servidors públics.

Des d’aquesta Oficina han estat diversos els arguments esgrimits per a defensar la consideració
del valor normatiu que haurien de significar els codis ètics, en la mesura que han de contenir
autèntiques prescripcions imperatives, mandats o prohibicions, que venen a guiar la conducta
dels subjectes destinataris mitjançant la creació i reconeixement de drets i deures. Les lleis de
transparència han suposat, en aquest sentit, el pas de l'ètica al dret, de la persuasió a la coerció:
s’imposa el mandat als subjectes obligats d'elaborar un codi de conducta que concreti i
determini les conseqüències del seu incompliment, d’acord amb la lletra g) de l'apartat 3 de l'art.
78 de la Llei 19/2014.

Per la seva rellevància institucional podem destacar l’Acord Gov/82/2016, de 21 de juny, pel
qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la
Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència,
grups d'interès i ètica pública, com també l’aprovació del Codi de conducta dels membres del
Parlament de Catalunya, aprovat pel seu Ple en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2016.

Cal que totes les institucions públiques aprovin els seus codis ètics però també cal
advertir que si es vol que responguin a la finalitat que justifica la seva adopció, això és: fixar els
estàndards de comportament que s’espera dels servidors de la institució i ajudar-los en la
resolució dels dilemes ètics a què han de fer front en l’exercici de les seves funcions, els codis no
poden limitar-se —com sovint s’observa— a repetir principis que ja es troben recollits en
l’ordenament jurídic.

Alhora convindria plantejar-se la possible subjecció a algunes de les prescripcions del Codi ètic
de les entitats privades contractistes, prestadores de serveis i beneficiàries de subvencions. En
aquest sentit convé recordar que l’apartat 2n de l’article 55 de la Llei 19/2014 imposa a les
administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei el deure
«d’incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions
o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat els
contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un eventual
incompliment d’aquests principis.». D’altra banda, el Codi de Bon Govern local aprovat per la
Federació de Municipis i províncies (FEMP) recull en aquest sentit una fórmula de vinculació,
segons la qual, «totes aquelles d’empreses licitadores, entitats prestadores de serveis públics i
de subvencions que es relacionin amb l’Administració local hauran de signar un acord d’adhesió
al present CBG per tal de facilitar la íntegra subscripció de les empreses licitadores, entitats
prestadores de serveis públics i beneficiaris de subvencions als seus principis i valors.
L’adequada execució del CBG exigirà l’assignació individualitzada de dita responsabilitat en el
marc de l’organització política i administrativa, a efectes de garantir el compliment dels seus
objectius.»

Cal que la formació dels servidors públics en matèria d’integritat i ètica pública
aplicada adquireixi el rang de formació estratègica. En concret, això s’hauria de traduir
en l’obligació de les institucions públiques de Catalunya de sensibilitzar i formar en aquesta
matèria les persones que hi presten servei, ja sigui mitjançant recursos propis (amb reserva de
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les partides pressupostàries corresponents) o per mitjà d’organismes públics especialitzats, com
ara l’EAPC, tot garantint:

a) Que la formació es rebi amb caràcter obligatori des del mateix moment de la
incorporació al lloc de treball.

b) Que els continguts formatius siguin objecte d’actualització periòdica per adaptar-se
als canvis que es puguin produir en l’àmbit normatiu, organitzatiu o funcional.

c) Que la formació estigui centrada específicament en el perfil de risc de cada col·lectiu
professional, atenent a les responsabilitats encomanades a les persones que presten
servei en cada institució.

Cal així mateix que les institucions ofereixin assessorament als seus servidors
públics, bé a través d’un referent ètic o comitè d’ètica, bé a través dels òrgans de control intern,
per resoldre dubtes a l’hora d’identificar situacions de conflictes d’interès i d’altres riscos per a la
integritat i per saber com l’organització espera que es gestionin. En cas que es creï un òrgan de
control especialitzat en conflictes d’interès també podria assumir aquesta funció externament.

Fóra també convenient que el propi Parlament, paral·lelament a la concreció dels estàndards de
conducta previstos en la normativa adients a les especificitats dels parlamentaris i el personal,
posés en marxa accions formatives adaptades.

En l’àmbit educatiu resta pendent sistematitzar una política curricular que incorpori la
perspectiva de l’ètica i la integritat de manera transversal. L’abordatge d’aquestes qüestions es
confia encara a les matèries específiques i a la iniciativa individual dels centres i del professorat.

Cal introduir continguts d’ètica i integritat en el currículum de secundària, utilitzant
els centres educatius com a difusors de la cultura de la integritat, i endegar accions
transversals de contingut pedagògic, en àmbits culturals o esportius. La finalitat d’aquesta
mesura és contribuir en l’educació dels joves en tot allò que fa referència a la integritat personal
i a la coherència en les conductes individuals amb l’objectiu últim d’establir una cultura de
l’honestedat i de la transparència.

Així mateix, cal potenciar la introducció, de manera transversal i multidisciplinària, de
continguts d’ètica, integritat i lluita contra la corrupció en diferents disciplines i formats de la
formació universitària (graus, postgraus i formació continuada). Atès el seu caràcter pioner en
tot l’Estat, cal esmentar la iniciativa de la Universitat de Barcelona amb la posada en marxa del
Màster de prevenció, control i reacció davant la corrupció, public compliance, bon govern i bona
administració.

Tot seguit, es fa seguiment de l’execució de les mesures aprovades pel Parlament de Catalunya el
2015, en matèria d’integritat.

Recomanacions incorporades en el Dictamen de la CIFEF en l’àmbit de la
integritat i estat actual d’execució

Dictamen
CIFEF

Estat
d’execució

61.3.b) El Parlament insta els ens públics de Catalunya a treballar per enfortir llurs sistemes
d’integritat institucional. Això implica l’aprovació explícita de polítiques d’integritat, l’esforç per
avaluar el propis sistemes d’integritat amb l’objectiu de dissenyar i implantar plans de prevenció de
la corrupció que impliquin el conjunt de les organitzacions públiques. (MESURA INCORPORADA A
INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

En  progrés

61.3.c) Cal promoure i implantar la formació en integritat i ètica pública dels servidors públics de
Catalunya per a sensibilitzar-los de la importància de gestionar els riscos de corrupció inherents a
l’exercici de determinades funcions públiques.

En progrés
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61.3.d) El Parlament manifesta la necessitat de desenvolupar una política de formació per a tots els
treballadors públics que incorpori l’eix d’integritat en l’acollida i la formació continuada. (MESURA
INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)
61.3.g) El Parlament manifesta la necessitat d’introduir continguts d’ètica i integritat en el
currículum de secundària, amb la finalitat de contribuir a l’educació dels joves en tot el que fa
referència a la integritat personal i a la coherència en les conductes individuals, amb l’objectiu
últim d’establir una cultura de l’honestedat i de la transparència. (MESURA INCORPORADA A
INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

61.3.h) El Parlament manifesta que cal potenciar la introducció de continguts d’ètica, d’integritat i
de lluita contra la corrupció en les diverses disciplines i formats de la formació universitària (graus,
postgraus i formació continuada). (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA
ANTIFRAU)

En progrés

61.3.a) Necessitat d’establir pautes i directrius estratègiques al més alt nivell al Govern, als
departaments, a les empreses públiques i als ajuntaments. S’han d’establir codis ètics, comitès
d’ètica i programes de formació, més enllà de la sensibilització inicial.

En progrés

61.3.e) El Parlament es compromet a concretar els estàndards de conducta establerts per la
normativa d’acord amb les especificitats dels parlamentaris i del seu personal. Realitzat

61.3.e) El Parlament es compromet a posar en marxa accions formatives dirigides als
parlamentaris i al seu personal. Pendent

3.2.3. Control

Els compareixents en la CEMCORD que s’han referit als òrgans de control, ho han fet
assenyalant la necessitat de reforçar-los, tal com ja va recollir expressament el Dictamen de la
CIFEF aprovat pel Parlament de Catalunya el 21.7.2015 (recomanacions 60.3.a, 60.3.d i 64.2).
La potenciació dels òrgans de control existents, tant els interns de les administracions
públiques catalanes, Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i intervencions locals,
com els externs d’adscripció parlamentària –Sindicatura de Comptes, Oficina Antifrau, Síndic
de Greuges— resulta, per tant, necessària i inajornable, sobretot si es té en compte el darrer
advertiment de 27.7.2016 de la Comissió Europea pel que fa a la insuficiència del control de la
contractació pública7 en l’Estat espanyol.

A banda del necessari increment de recursos destinats a aquests òrgans, algunes aportacions
han incidit en la necessària independència, despolitització i professionalització dels
responsables dels òrgans de control, qüestió que també va ser recollida específicament en
el Dictamen de la CIFEF (recomanacions 50.3.a i 50.6.a).

Així mateix, alguns compareixents també han incidit en les febleses de la posició de
control dels interventors i els secretaris-interventors de l’àmbit local, assenyalant les
diferències normatives que regula el seu règim respecte la Intervenció de l’Estat i els
nomenaments per lliure designació o d ’ interins en aquests llocs de control. Tal com ja es
va assenyalar en l’anterior informe de seguiment de l’Oficina Antifrau, cal implementar
mesures específiques per dotar de més independència els interventors i secretaris municipals i
facilitar el seu paper fiscalitzador.

Finalment, destaquen les aportacions relatives al control dels conflictes d’interès
realitzades per alguns intervinents, que s’han referit a les mancances de la normativa actual i a
la possibilitat de centralitzar el control d’aquests conflictes en algun òrgan extern. Aquestes i
d’altres qüestions relacionades amb la gestió dels conflictes d’interès han estat abordades per
l’Oficina Antifrau en el recent Informe sobre la gestió dels conflictes d’interès en el Sector Públic

7 La Comissió Europea adverteix literalment que “la manca de mecanismes de control a priori i a posteriori obstaculitza
l’aplicació correcta i uniforme de la legislació en matèria de contractació pública” i que “la manca d’un organisme
independent encarregat de garantir l’eficàcia i el compliment de la legislació en matèria de contractació pública en tot el
país obstaculitza l’aplicació correcta de les normes de contractació pública i pot generar oportunitats per cometre
irregularitats”.
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de Catalunya8, les principals recomanacions del qual han estat incorporades en el corresponent
apartat d’aquest informe.

Llevat de les recomanacions en matèria de control dels conflictes d’interès, el Dictamen de la
CIFEF aprovat pel Parlament de Catalunya ja recollia un ampli conjunt de mesures i propostes
per reforçar el paper dels òrgans de control en la lluita de la corrupció, bona part de les quals
resta pendent d’implementació, tal com es pot observar en la següent taula.

Recomanacions incorporades en el Dictamen de la CIFEF en l’àmbit del control i
estat actual d’execució

Dictamen
CIFEF

Estat
d’execució

50.3.a) Despolititzar institucions com la Fiscalia, els òrgans d’avaluació dels comptes dels partits
polítics o els membres del Tribunal Constitucional per garantir que controlin i fiscalitzin les
formacions polítiques i els polítics i per impedir que eludeixin l’obligació de retre comptes a la
societat i operin des de l’opacitat. La despolitització s’ha de dur a terme per mitjà de la instauració
d’un sistema d’elecció professional i no partidista dels membres dels diferents òrgans encarregats
de desenvolupar tasques d’avaluació.

Pendent

50.6.a) Despolititzar els òrgans encarregats del control del finançament dels partits polítics per
mitjà d’un sistema d’elecció dels membres de llurs cúpules que sigui professional i no partidista.
(MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

60.3.a) Potenciar els òrgans de control existents a Catalunya i contribuir a la difusió de les funcions
i les tasques que tenen encomanades.
60.3.d) Promoure mesures per a millorar les actuacions que desenvolupen el Síndic de Greuges, la
Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau i fer més efectives les seves tasques com a organismes
de control.
64.2. El Parlament de Catalunya, amb relació als organismes externs de control, manifesta que ha
quedat patent la necessitat d’enfortir la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau, tant
normativament com pel que fa a recursos disponibles. Aquests organismes han d’actuar de manera
constant contra qualsevol administració presumptament involucrada en casos de corrupció, per
exemple, o demanar explicacions als dirigents de totes les empreses públiques catalanes sobre si hi
ha empresaris afectats pel cobrament de comissions en relació a les obres públiques. (MESURA
INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

61.4.a) Obligació de publicar els comptes anuals i les auditories de totes les entitats que formen
part del sector públic de Catalunya i que hi estan obligades per llur normativa. La publicació s’ha de
fer amb els elements necessaris perquè sigui clara i entenedora. (MESURA INCORPORADA A
INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

En progrés

61.4.b) Manifesta la necessitat de crear una plataforma o registre únic de tot el sector públic català
en què es garanteixi el retiment de comptes en els terminis legals establerts i s’indiquin les
auditories internes i externes efectuades. (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA
ANTIFRAU)

En progrés

60.3.b i 61.4.c) Implantar l’obligació que els ens fiscalitzats donin resposta sobre les accions fetes
per a donar compliment a les observacions i recomanacions fetes pels òrgans de control. (MESURA
INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

60.3.c) Prioritzar la planificació de les tasques de la Sindicatura de Comptes per poder fiscalitzar
entitats o àrees específiques de risc.

Pendent9

60.3.e) Facilitar el paper fiscalitzador dels interventors i secretaris a l’Administració local i
centralitzar en la Sindicatura de Comptes els advertiments d’il·legalitat que explicitin. En progrés

3.2.4. Conflictes d’interès i incompatibilitats

L’Oficina Antifrau identifica el conflicte d’interès com aquella situació de risc en
què l’interès particular d’una persona podria interferir en l’exercici adient del seu
discerniment professional en nom d’una altra, que, legítimament, confia en aquell
judici.

8 http://www.antifrau.cat/images/web/docs/publicacions/estudis_integricat/20160526-conflicte-interes.pdf
9 

Mesura incorporada en el Projecte de Llei de Pressupostos 2017.
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Així definit, es comprova com el conflicte d’interès és un problema inherent a les tasques que
desenvolupen els servidors públics però que té una dimensió transversal perquè no es limita al
sector públic sinó que abasta, amb caràcter general, les diverses professions.

La característica pròpia de les situacions de conflictes d’interès és el risc que comporta una
capacitat de judici afeblida per l’interès particular. Si el risc esdevé realitat, és a dir, si el
professional “es rendeix a la temptació”, apareix la corrupció. De fet, en la major part de casos
de corrupció pública es produeix la presència d’un interès particular que influeix indegudament
en el compliment del deure públic.

Convé, però, aclarir que conflicte d’interès i corrupció no són el mateix. Hi pot haver conflicte
d’interès sense corrupció, i a l’inrevés. Per exemple, un funcionari públic pot intervenir en
l’adopció d’una decisió en la que ell hi té un interès privat implicat, però decidir de manera
justa, sense que el resultat final resulti contrari a la llei, de manera que no hi ha corrupció.
Igualment, aquest funcionari podria rebre un suborn per tal d’adoptar una resolució que hauria
adoptat de tota manera sense que, en tal cas, es produeixi la situació de conflicte d’interès. És
cert, però, que en la major part de casos de corrupció pública es dóna la presència d’un previ
interès particular que influeix indegudament en el compliment del deure públic.

Com a situació de risc de corrupció que són, els conflictes d’interès s’han de gestionar
amb l’objectiu de: d’una banda, no trair la confiança ciutadana dipositada en les institucions;
de l’altra, assegurar la imparcialitat dels servidors públics, necessària per actuar amb
objectivitat en la consecució de l’interès general, tot evitant que minvi la fiabilitat professional i,
en darrer terme, impedint que l’interès particular esbiaixi el discerniment professional de
manera efectiva, escalant la situació a corrupció efectiva. Això determina que sigui raonable
considerar la gestió dels conflictes d’interès com a part integrant de les polítiques de prevenció i
lluita contra la corrupció.

Essent conscients de la importància d’aquesta gestió, així com de les mancances normatives,
executives i organitzatives que al respecte pateix el nostre sistema d’integritat, el mes de maig de
2016 l’Oficina Antifrau va fer arribar al Parlament, previ requeriment per aquest a l’efecte, un
estudi específic sota el títol La gestió dels conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya,
recentment editat pel Parlament, en el núm. 39 de la col·lecció “Testimonis parlamentaris”.
L’estudi té per objecte donar resposta a les mancances que, com a institució de control, aquesta
Oficina ha pogut constatar pel que fa a la regulació i l’aplicació de les eines per a la prevenció
dels conflictes d’interès, i comprèn totes les persones que exerceixen funcions públiques en
l’Administració de la Generalitat, els ens que integren l’Administració local a Catalunya, les
universitats públiques i el Parlament i ens que en depenen —càrrecs electes, alts càrrecs,
funcionaris i altre personal al servei de les administracions públiques—, atès que totes elles
estan concernides, en major o menor mesura, pel fenomen dels conflictes d’interès.

Els resultats exposats en aquest informe permeten constatar les múltiples febleses del sistema
de gestió de conflictes d’interès vigent, com també les nombroses i reiterades vegades que
s’incompleix. L’Oficina Antifrau considera necessària i inajornable la revisió integral del sistema
de gestió dels conflictes d’interès, que tingui com a punt de partida una anàlisi de riscos per a
cada col·lectiu de servidors del sector públic de Catalunya.

Es confirma que les institucions i els seus  representants perceben les eines de gestió dels
conflictes d’interès com meres obligacions formals que cal complir en comptes de veritables
instruments per assegurar la imparcialitat i l’objectivitat dels seus servidors públics. Tampoc no
hi ha una visió global del conjunt d’eines de què podrien disposar els ens públics per gestionar
els conflictes d’interès i una consciència escassa de les finalitats a què cadascuna d’aquestes
respon.
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Com a febleses generals del sistema, s’ha d’assenyalar que no hi ha una definició legal
transversal de conflicte d’interès en l’ordenament jurídic aplicable al sector públic de Catalunya;
que el nivell de fragmentació de la normativa vigent que regula els conflictes d’interès és tan
elevat que dificulta el coneixement del dret aplicable en cada cas; i que determinats càrrecs i
funcions públiques queden al marge d’aquesta normativa. En aquest sentit:

– Cal establir normativament un concepte normatiu unívoc de conflicte
d’interès, com a risc de corrupció, definit com qualsevol situació en què
l’interès particular d’un servidor públic podria interferir, o semblar que
interfereix, en l’exercici adient del seu judici professional en nom d’una
altra persona que legítimament hi confia. Aquest concepte abasta tant
situacions de conflicte d’interès reals (risc efectiu: ja s’ha d’emetre el judici
professional), com potencials (risc futur: quan s’hagi de prendre una
decisió o emetre un judici professional) o aparents (aparença de risc: no hi
ha cap interès particular).

– Cal elaborar un codi o text normatiu únic que aporti coherència i
completesa en la regulació dels aspectes bàsics en la matèria de conflictes
d’interès, de manera que prevegi les normes i els principis essencials
aplicables, amb caràcter transversal, a tots els servidors públics. Aquesta
recomanació no exclou, ans al contrari, un desenvolupament normatiu que
prevegi tractaments diferenciats en la matèria, segons la naturalesa de les
funcions i el nivell de responsabilitat propis de cadascun dels col·lectius de
servidors públics.

– Cal vincular el règim regulador dels conflictes d’interès a l’exercici de les
funcions públiques i no al lloc de treball. D’aquesta manera, no quedaria al
marge d’aquest règim cap persona que exercís funcions públiques, tant si
les exerceix des d’un lloc de treball públic com si ho fa en virtut d’una
col·laboraciópublicoprivada.

A més, l’estudi exposa les principals febleses i irregularitats constatades, així com les
recomanacions que, en relació amb cadascuna de les eines de prevenció dels conflictes d’interès,
són classificades segons la finalitat de cada eina. Destaquem les següents propostes:

– Cal preveure normativament el deure de sensibilitzar i formar els empleats
i responsables públics en la matèria específica dels conflictes d’interès i
oferir, les institucions, assessorament als seus servidors públics, bé a
través d’un referent ètic o comitè d’ètica, bé a través dels òrgans de control
intern, per a la resolució de dubtes en la identificació de situacions de
conflictes d’interès i sobre com espera l’organització que es gestionin.

– Cal modificar la regulació actual del règim de declaracions d’interessos
tenint en compte l’anàlisi de riscos per a tots els col·lectius de servidors
públics, centrada en la naturalesa de les funcions que exerceixen i el nivell
de responsabilitat. Aquesta anàlisi de riscos permetrà: (i) determinar nous
subjectes obligats a presentar declaracions; (ii) adaptar els continguts
objecte de declaració d’interessos; (iii) ampliar l’abast temporal de les
declaracions d’activitats per incloure-hi les anteriors a la presa de
possessió que siguin prou significatives de la trajectòria professional; i (iv)
incrementar el nivell de publicitat dels continguts de les declaracions.
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– Cal aprovar els models de declaració mitjançant disposicions de caràcter
general; unificar la nomenclatura dels models de declaració,
independentment del col·lectiu subjecte a l’obligació de declarar; que
aquests models recullin altres fonts d’ingressos (participacions
societàries); que puguin ser emplenats per mitjans telemàtics que facilitin
el tractament posterior dels òrgans de control, i siguin accessibles al públic
en els portals de transparència previstos en la legislació.

– Cal establir el màxim nivell de transparència per aquells col·lectius que,
per les seves funcions o responsabilitats, tenen un nivell més alt de risc de
conflictes d’interès, tot garantint, entre d’altres, la publicitat de l’agenda de
reunions dels diputats, els membres del govern i els alts càrrecs de
l’administració.

– Cal garantir mitjançant una norma que la informació continguda als
registres d’interessos sigui de conservació i accés públic permanent.

– Cal sotmetre a un control previ d’idoneïtat tots aquells càrrecs o posicions
de designació política (directius públics, eventuals, certs alts càrrecs, etc.)
que no accedeixin mitjançant un procés basat en la igualtat, el mèrit, la
capacitat i la publicitat, o bé amb mandat representatiu, cosa que permetria
detectar interessos que puguin originar situacions de conflictes d’interès
potencials. La fórmula que s’estima més idònia per aquests supòsits és
per mitjà d’una compareixença de control d’idoneïtat, ja sigui en seu
parlamentària (hearings), ple municipal o en altres seus que garanteixin la
mateixa transparència i pluralitat.

– Cal, en el cas dels alts càrrecs, que una autoritat de control especialitzada
faci un escrutini de la trajectòria professional prèvia, amb l’objectiu de
detectar possibles interessos que afectin el càrrec que han d’ocupar i
proposar mesures de gestió d’aquells interessos que no es puguin eliminar.

– Cal interpretar de manera àmplia les causes d’abstenció i recusació, per tal
d’assolir una protecció adequada de la imparcialitat dels servidors públics.

– Cal completar la llista de motius d’abstenció previstos al procediment
administratiu comú amb un supòsit de tancament que reculli qualsevol
altra circumstància constitutiva de conflicte d’interès, d’acord amb la
definició de conflicte d’interès proposada en aquest informe, incorporada a
la norma, de manera que cap supòsit de conflicte d’interès no pugui influir
en cap decisió pública. Aquest nou motiu d’abstenció hauria de contemplar
també l’aparença de conflicte d’interès seguint la tendència europea dels
darrers anys.  En aquest sentit, convé tenir present que els supòsits de
manca d’imparcialitat taxats són previstos actualment amb caràcter bàsic
per una norma estatal, per la qual cosa la normativa sectorial o autonòmica
pot ampliar-los, sota la concepció del deure d’abstenció com a concepte
prou ampli per incloure altres motius.

– Cal adoptar un paper proactiu, per part dels comandaments, en la detecció i
gestió dels conflictes d’interès eventuals en què es pugui trobar el personal
de les unitats que en depenguin i establir normativament la facultat d’accés
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a les dades tributàries dels servidors públics, en cas d’alerta justificada
d’exercici d’una segona ocupació o activitat no declarada/autoritzada.

– Cal establir normativament l’obligació, en cas que el servidor públic
exerceixi una segona ocupació en el sector públic, que l’entitat on es presta
exigeixi al treballador l’acreditació de la compatibilitat autoritzada. Quan la
segona ocupació es desenvolupi en l’àmbit privat, cal posar en marxa
mesures de sensibilització per tal que l’entitat privada sol·liciti al
treballador l’acreditació de la compatibilitat aprovada.

– Cal efectuar un seguiment periòdic del grau de compliment del règim de
segones ocupacions per a col·lectius que desenvolupen funcions públiques
a Catalunya en els tres àmbits (Generalitat, ens locals i universitats). Atès
que no consta que cap ens del sector públic reculli i avaluï les dades de
sol·licituds i d’autoritzacions, ni de manera parcial ni agregada,
recomanem valorar l’oportunitat que aquesta tasca sigui assignada a
l’òrgan de control especialitzat.

– Cal establir legalment les bases comunes del règim regulador dels riscos
derivats de regals i altres beneficis no monetaris, que alhora prevegin
l’obligació dels ens públics d’elaborar, aprovar i difondre, dins de les
respectives organitzacions, polítiques de regals concretes, atenent les
recomanacions generals recollides en aquest informe, per tal de prevenir
els conflictes d’interès potencials derivats del costum social d’oferir regals i
altres atencions com a mostra d’agraïment envers els servidors públics.

– Cal aprovar en el si de cada institució una política de regals pròpia
mitjançant una disposició normativa, després d’analitzar-ne la missió, el
context i les circumstàncies, com també els riscos dels diversos col·lectius
professionals que hi treballen.

– Cal determinar mitjançant una anàlisi de riscos dels diferents perfils i
col·lectius de servidors públics: (i) els subjectes vinculats a les prohibicions
o limitacions d’activitats privades postcàrrec i d’utilització o transmissió
d’informació privilegiada; (ii) el tipus d’activitats privades postcàrrec que
s’hagin de prohibir o limitar; (iii) el període general de refredament en el
qual aquestes activitats privades estiguin prohibides o limitades; (iv) el
tipus d’informacions que no es puguin utilitzar o transmetre després de la
desvinculació de les funcions públiques.

– Cal prevenir o corregir, per part dels òrgans als quals pertoca la direcció o
el comandament dels diversos serveis o unitats, sota la seva
responsabilitat, les situacions de possibles conflictes d’interès en què pugui
incórrer el personal al seu servei.

– Cal potenciar els òrgans de control existents dotant-los de més autonomia,
recursos materials i humans especialitzats, i professionalitzar els seus
titulars o responsables, per tal de garantir la independència i l’eficàcia de
les funcions assignades en matèria de conflictes d’interès.
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– Cal establir normativament l’obligació que totes les institucions públiques
comptin amb un canal de denúncies segur que garanteixi la reserva de la
identitat de l’alertador en cas que s’hagi identificat. L’existència i el
funcionament d’aquests canals ha d’afavorir la revelació de situacions
irregulars que, d’altra manera, continuarien ocultes, i ha de permetre a la
institució la gestió i la correcció de les irregularitats esmentades.

– Cal establir normativament mecanismes de protecció que assegurin «una
alternativa segura al silenci» per a les persones que, de bona fe,
comuniquin irregularitats en la gestió dels conflictes d’interès (entre
d’altres riscos de corrupció), amb l’objectiu de fomentar la denúncia
interna i evitar les represàlies a qui col·labora en la detecció i persecució
d’irregularitats.

– Cal garantir la reacció de les administracions davant de qualsevol
incompliment de la normativa reguladora dels conflictes d’interès,
mitjançant la dotació de recursos i la formació especialitzada necessària a
aquest efecte.

– Cal extremar la cura dels òrgans competents en l’exercici de la potestat
sancionadora, per tal d’evitar la prescripció de les infraccions o la caducitat
dels procediments.

Les anteriors propostes representen, en síntesi, les mesures que l’Oficina Antifrau recomana en
el seu informe per millorar la regulació i gestió dels conflictes d’interès.

En el quadre següent s’examina el grau d’execució de les mesures aprovades pel Parlament el
2015.

Recomanacions incorporades en el Dictamen de la CIFEF en l’àmbit del conflictes
d’interès i estat actual d’execució

Conclusions
Informe CIFEF

Estat
d’execució

61.5. El Parlament de Catalunya, pel que fa als conflictes d’interès i les incompatibilitats, acorda
demanar a l’Oficina Antifrau que elabori un informe específic sobre el conflicte d’interès que
inclogui una anàlisi normativa comparada, amb identificació de les bones pràctiques a nivell
comparat i un recull de l’experiència a Catalunya en les diferents administracions públiques,
amb l’objectiu de fer un diagnòstic sobre l’abast real del problema.

Realitzat

63.3.a) Revisar les disposicions reglamentàries de desplegament de la Llei 13/2005, del 27 de
desembre, de règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, i introduir-hi les
modificacions que calguin per garantir que l’actuació dels alts càrrecs sigui imparcial i objectiva,
amb una dedicació plena a les funcions que tenen encarregades, i no es vegi mediatitzada per altres
activitats o per interessos diferents dels interessos generals dels ciutadans.

Pendent

63.3.b) Revisar el Reglament del Parlament de Catalunya per tal que determini de manera expressa
i formal les causes d’incompatibilitat dels diputats, de manera que puguin desenvolupar llur funció
amb total lleialtat a l’interès públic i sense interferència d’altres interessos.

Realitzat
parcialment10

65.c) Prohibir, més enllà del que estableix la llei pel que fa als alts càrrecs, que els membres de
governs puguin participar en empreses privades en el grau que sigui i amb independència del tipus
d’òrgan de la corporació.

Pendent

3.2.5. Funció pública

Els compareixents de la CEMCORD han confirmat els dèficits que varen portar el Parlament de
Catalunya a manifestar l’any 201511 que cal una reforma de la funció pública la qual hauria
de:

10 Pendent d’aprovació d’una llei específica (en tràmit).
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“a) Assegurar un sistema d’accés basat exclusivament en els principis de mèrit i capacitat.
b) Assegurar un model de carrera professional.
c) Assegurar la socialització, mitjançant la formació d’acollida i continuada, en continguts i
valors compartits, de tots els treballadors públics.
d) Assegurar la centralització de la selecció del personal de tot el sector públic de Catalunya.
e) Assegurar la despolitització i la tecnificació de l’estructura administrativa fins als nivells
superiors.
f) Exigir l’acreditació de la capacitat professional als directius públics per mitjà d’una selecció
pública i meritocràtica.
g) Acotar el nomenament i les funcions del personal eventual.
h) Restringir al màxim la lliure designació.” 12

Cal insistir novament en la necessitat de desenvolupar mesures normatives per
implementar les exigències previstes, especialment pel que fa a la direcció pública
professional, atès el paper central d’aquesta figura i la influència positiva que
irradiaria en el conjunt de l’Administració.

Cal també reforçar la independència i la professionalitat en el nomenament dels
directius de les institucions que tenen competències en la selecció i la formació de
funcionaris públics. A la vegada, caldria potenciar la funció de l’EAPC en aquests
àmbits.

Cal així mateix, limitar, en els casos de llocs de treball amb funcions de
comandament, la temporalitat de tot tipus de nomenaments i/o designacions
provisionals.

Alguns dels compareixents han identificat riscos de corrupció en la funció pública que al·ludien
a la penetració política en les estructures administratives i el recurs a l’interinatge excessiu, que
qüestiona el principi d’igualtat en l’accés per oposició (torn lliure) a les funcions públiques. En
relació amb aquests riscos, la Sra. De la Nuez Sánchez-Casado va apuntar en la seva intervenció
que la corrupció de caràcter polític “no sería posible sin una cierta complicidad de los servidores
públicos”. Aquesta complicitat havia estat explicada en una compareixença anterior, la del Sr.
Sánchez Ulled, en què alertava sobre les “mesocràcies dependents” (“esglaons de l’Administració
intermedis dependents de les instruccions dels seus superiors”). El Sr. Sánchez Ulled explicava
aquest fenomen per “[l’]increment dels empleats públics el nomenament dels quals depèn de
decisions polítiques per via diversa, per via de l’interinatge, [...] la contractació laboral i [...] del
personal eventual” i com aquestes persones “no tenen la força ni la solidesa de la posició
funcionarial tradicional, legal i reglamentària”.

En relació amb aquesta darrera explicació del Sr. Sánchez Ulled, cal assenyalar que la suma de
personal eventual, interí i laboral (indefinits i temporals) en el Sector Públic de Catalunya a
1.01.2016 era de 151.653 empleats13, que representen el 48% del personal total14, xifra que ha
incrementat respecte a la d’ 1.01.2014 (143.844) en un 5,4%.

Les mesures en matèria de funció pública proposades per l’Oficina Antifrau en l’Informe de
seguiment dels treballs de la CIFEF varen ser incorporades en el Dictamen de la CIFEF. Ara, per

11 Resolució 1150/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, pàg. 49-50.
12 Mesura 61.6.1 de la Resolució 1150/X, pàg. 49-50.
13 Segons les darreres dades del Banc de Dades d’Ocupació Pública, disponibles en el següent enllaç:
https://analisiocupaciopublica.gencat.cat/
14 Caldria afegir a aquestes dades el nombre de funcionaris que ocupen càrrecs de comandament en comissió de serveis
o encàrrec de funcions durant períodes de temps superiors a dos anys per corroborar la tesi d’aquest fiscal sobre les
mesocràcies dependents.
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tal d’abordar la inajornable reforma de la funció pública d’acord amb els objectius fixats pel
Parlament de Catalunya l’any 2015, la recomanació de l’Oficina Antifrau és que cal que
aquesta reforma parteixi, entre d’altres anàlisis, d’una avaluació dels riscos de
corrupció en aquest àmbit per tal de dissenyar i implementar mesures
específiques que permetin assolir una estructura administrativa meritocràtica,
professional i imparcial fins als seus nivells superiors.

En qualsevol cas, bona part de les mesures proposades en l’apartat  de conflictes d’interès
d’aquest informe incideixen en la prevenció dels riscos de corrupció en l’àmbit de la funció
pública. En aquest sentit, com a mesura organitzativa específica tendent a preservar la
imparcialitat dels servidors públics, es recomana establir rotacions periòdiques dels
servidors públics que mantinguin estreta relació amb les empreses contractistes
del sector públic.

Finalment, diversos compareixents (Joan Queralt, Manuel Conthe, Agustí Cerrillo, Elisa de la
Nuez, Simona Levi) han ratificat també el Dictamen de la CIFEF respecte a la necessitat de
regular per llei mecanismes de protecció que assegurin “una alternativa segura al silenci” per a
les persones que volen comunicar irregularitats atès que desenvolupen un paper central en la
lluita contra la corrupció. Per tal d’avançar en aquest àmbit, es recomana endegar sense
dilacions la regulació de la protecció dels alertadors, amb rang de llei i amb la
màxima transparència i traçabilitat del projecte normatiu, L’Oficina Antifrau es
posa a disposició del Parlament per a l’elaboració dels principis per a la regulació
d’un estatut integral que garanteixi normativament aquesta protecció.

D’altra banda, l’OAC ja ha implantat, com a mesura de foment de la denúncia i de protecció del
denunciant, el canvi del seu criteri operatiu en admetre les denúncies anònimes.

Així mateix, cal valorar la proposta del professor Joan Queralt d’introduir la figura del
“defensor de l’empleat públic” per protegir els denunciants de casos de corrupció.

En la següent taula es recullen les mesures en matèria de funció pública incloses en el Dictamen
de la CIFEF les quals estan pendents d’implementació.

Recomanacions incorporades en el Dictamen de la CIFEF en l’àmbit de la funció
pública i estat actual d’execució

Dictamen
CIFEF

Estat
d’execució

61.6.1.a) Cal una reforma de la  funció pública que asseguri un sistema d’accés basat
exclusivament en els principis de mèrit i capacitat.
61.6.1.b) Cal una reforma de la funció pública que asseguri un model de carrera professional.
61.6.1.c) Cal una reforma de la funció pública que asseguri la socialització, mitjançant la formació
d’acollida i continuada, en continguts i valors compartits, de tots els treballadors públics.
(MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

61.6.1.d) Cal una reforma de la funció pública que asseguri la centralització de la selecció del
personal de tot el sector públic de Catalunya. (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE
L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

61.6.1.e) Cal una reforma de la funció pública que asseguri la despolitització i la tecnificació de
l’estructura administrativa fins als nivells superiors. (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA
DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

61.6.1.f) Cal una reforma de la funció pública que exigeixi l’acreditació de la capacitat
professional als directius públics per mitjà d’una selecció pública i  meritocràtica. (MESURA
INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

61.6.1.g) Cal una reforma de la funció pública que acoti el nomenament i les funcions del personal
eventual.
61.6.1.h) Cal una reforma de la funció pública que restringeixi al màxim la lliure designació.
(MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

58.a) Promoure una llei de protecció dels alertadors. (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA
DE L’OFICINA ANTIFRAU) Pendent
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3.2.6. Contractació pública

Tal com ja va succeir en la CIFEF, la major part dels experts que han comparegut en la
CEMCORD han assenyalat que la contractació pública és un dels àmbits de la gestió pública més
propens a les pràctiques corruptes15. En relació amb aquesta constatació, cal destacar, per la
seva claredat i vigència, la Resolució del Parlament Europeu de 6.5.2010 en la qual afirmava que
«el sector de la contractació pública és el més exposat als riscos de gestió irregular, frau i
corrupció i que aquestes conductes il·lícites distorsionen el mercat, provoquen un augment dels
preus i de les tarifes abonades pels consumidors per a l’adquisició de béns i serveis, i sembren
la desconfiança» i instava als Estats membres a establir com a prioritat màxima la lluita contra
la corrupció en la contractació pública mitjançant una adequada aplicació de la Directiva sobre
contractes públics atesos els “efectes devastadors de la corrupció en termes d’inflació de costos,
adquisició d’equips innecessaris, inadequats o de qualitat inferior”16.

Alguns compareixents de la CEMCORD s’han referit a l’Informe sobre la lluita contra la
corrupció en la UE de la Comissió Europea del 0 3.02.201417 el qual dedica el capítol IV a
la contractació pública en el que, després d’identificar les zones de risc i tendències de la 
corrupció en contractació pública més freqüents, assenyala i desenvolupa les següents cinc
recomanacions generals: 1) necessitat d’un ús sistemàtic de les avaluacions de risc  de
corrupció en la contractació pública; 2) aplicació d’alts estàndards de transparència per la
totalitat del cicle de contractació  i també durant  l’execució dels contractes; 3) reforç dels
mecanismes de control intern i extern de la totalitat del cicle de contractació, i també durant
l’execució dels contractes; 4) garantir una visió de conjunt coherent i conscienciar sobre la
necessitat i el coneixement de la prevenció i detecció de les pràctiques corruptes en tots els
nivells de la contractació pública, i 5) enfortir els règims sancionadors.

Seguint aquestes recomanacions generals, cal que tant la Generalitat com els ens locals i
les universitats públiques catalanes i també els seus òrgans de control utilitzin
sistemàticament l’avaluació de riscos en l’àmbit de la contractació pública, sobre
una base de dades centralitzades de tendències18 i pràctiques corruptes i de conflictes d’interès
detectats, per tal de desenvolupar mesures preventives i contingents adaptades al sectors més
vulnerables i els tipus més freqüents d’irregularitats. Aquesta avaluació hauria de tenir en
compte, com a mínim, els següents aspectes assenyalats per diferents òrgans de control:

15 Són factors que expliquen els riscos en la contractació pública, a banda de l’importantíssim volum de recursos públics
que s’hi gestionen, que en el cas de Catalunya representen prop del 20% del PIB català, la complexitat i variabilitat de la
normativa reguladora i l’elevadíssim nombre d’òrgans de contractació que l’han d’aplicar, superior als 1.500 en el sector
públic de Catalunya, molts dels quals es troben subjectes parcialment a l’esmentada normativa.
16 Apartat 27 de la Resolució del Parlament Europeu, de 6 de maig de 2010, sobre protecció dels interessos financers de
les Comunitats i la lluita contra el frau.
17 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-
human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_es.pdf
18 Segons l’Informe sobre la lluita contra la corrupció en la UE de la Comissió Europea del 03.02.2014, les zones de
risc i tendències de la corrupció en contractació pública més freqüents són: redacció d’especificacions a
mida per tal d’afavorir a determinats licitadors; divisió de les licitacions públiques en licitacions més petites per evitar
els procediments competitius; conflictes d’interès que afecten a diverses etapes dels procediments i que afecten no
només als funcionaris responsables de la contractació pública, sinó també als nivells més alts dels poders adjudicadors;
criteris de selecció desproporcionats i injustificats; exclusió injustificada de licitadors; us injustificat de procediments
d’emergència; anàlisi inadequat de les situacions en les que el preu ofertat era massa baix; confiança excessiva en el preu
més baix com el criteri més important en detriment dels criteris relatius a la qualitat de les prestacions i la capacitat de
la prestació; excepcions injustificades a l’obligació de publicar la licitació. Així mateix, en la fase posterior a l’adjudicació
l’informe assenyala que es poden donar suborns; que la qualitat de les prestacions es vegi compromesa
intencionadament; que la justificació de la modificació dels contractes sigui insuficient, i que la modificació dels
contractes alteri els plecs de condicions i elevin el preu. Pel que fa específicament als riscos en la contractació
pública a escala regional i local, l’Informe assenyala que les autoritats locals gaudeixen de poders discrecionals que
no es compensen amb els suficients controls i equilibris, destacant la concurrència d’una significativa assignació de fons
públics amb la debilitat dels controls interns i externs en aquest nivell.
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– la idoneïtat de l’objecte contractual amb la necessitat pública;
– els diferents nivells de subjecció a la normativa de contractació dels diversos poders

adjudicadors;
– els conflictes d’interès que es puguin produir en les fases de preparació, licitació i

execució dels contractes;
– la subcontractació de parts essencials del contracte adjudicat;
– les debilitats dels òrgans de control en relació amb els recursos disponibles i la

independència de la seva actuació, i
– la descapitalització tècnica de les unitats administratives que han de realitzar la

supervisió tècnica de l’execució dels contractes.

L’Oficina Antifrau té previst iniciar els treballs per a l’elaboració d’un informe monogràfic sobre
contractació pública, que posa a disposició del Parlament, per tal d’avaluar els riscos de
corrupció en contractació pública i fer propostes per a la seva identificació i gestió, d’acord amb
les Directrius de Treball presentades al Parlament de Catalunya el 14 de desembre de 2016.

Pel que fa a la recomanació general de l’informe de la Comissió Europea relativa a l’aplicació
d’alts estàndards de transparència per la totalitat del cicle de contractació i també
durant l’execució dels contractes, val a dir que la Generalitat de Catalunya ha realitzat
significatius avenços  en la prevenció de la  corrupció en la contractació pública i ha posat
especial èmfasi en les mesures de transparència i publicitat de les licitacions i els procediments
de contractació tant de caire organitzatiu com normatiu (eliminació dels procediments
negociats sense publicitat per raó de quantia)19. Tanmateix, es constata que el marge de millora
és gran, particularment en aquells poders adjudicadors no considerats administració pública.

En relació amb la recomanació general relativa al reforç dels mecanismes de control
intern i extern, es constata de nou que aquesta és una mesura urgent i inajornable, no només
arran les múltiples referències al respecte pels compareixents de la CEMCORD (i també de la
CIFEF) sinó pel recent advertiment de la Comissió Europea de 27 de juliol de 201620 a l’Estat
espanyol en la que s’assenyala literalment que “la manca de mecanismes de control a priori i a
posteriori obstaculitza l’aplicació correcta i uniforme de la legislació en matèria de contractació
pública” i que “la manca d’un organisme independent encarregat de garantir l’eficàcia i el
compliment de la legislació en matèria de contractació pública en tot el país obstaculitza
l’aplicació correcta de les normes de contractació pública i pot generar oportunitats per cometre
irregularitats”.

Al marge de les mesures per incrementar els recursos, la independència i la capacitat dels
òrgans de control interns i externs, la implementació de les següents mesures específiques
incrementarien l’eficàcia del control de la contractació pública:

− Uniformitzar els règims jurídics dels contractes pel que fa, com a mínim, a la
seva transparència i publicitat, als efectes i, en particular, a les possibilitats de
modificació, amb independència del valor estimat del contracte i de la
naturalesa i característiques del poder adjudicador; s’hauria de completar aquesta
mesura amb una harmonització de la normativa de contractes patrimonials amb la de la

19 Cal referir-se, en particular, al Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, validat pel Ple del Parlament de Catalunya mitjançant la Resolució 250/XI 13.07.2016 (BOPC 187 – 18.07.2016)
així com a les “Mesures per promoure la lliure concurrència i la prevenció del frau en la contractació pública de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic”  previstes en l’article  134 del Projecte de llei de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic que acompanya el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2017,
pendent d’aprovació a data d’emissió d’aquest informe.
20 Recomanació de Decisió del Consell pel que es formula una advertència a Espanya perquè adopti mesures dirigides a 
la reducció del dèficit que es considera necessària per posar remei a la situació de dèficit excessiu, de 27.7.2016.
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resta de contractes públics, també amb independència de la naturalesa i característiques
del poder adjudicador.

− Implementar mesures per fer efectiva, d’una banda, l’exigència de
responsabilitats dels servidors públics per infracció o aplicació indeguda de la
normativa de contractació pública, d’acord amb les previsions legals, i, de
l’altra, la comunicació per part dels òrgans de contractació de qualssevol fets
dels quals tinguin coneixement, que puguin constituir infraccions a la
legislació de defensa de la competència.

− Obrir el recurs especial en matèria de contractació als contractes no subjectes
a la regulació harmonitzats.

− Incrementar els recursos de les administracions destinats al control tècnic de
les modificacions contractuals, especialment en aquells poders adjudicadors
que no tinguin la consideració d’Administració pública.

− Incidir en el control de les subcontractacions i plantejar incrementar
legalment la seva limitació, de tal manera que la part essencial del contracte
sigui executat directament per l’adjudicatari, amb l’objectiu de minimitzar la
possibilitat que els adjudicataris puguin actuar com a mers intermediaris i de reforçar la
competència i el dret dels treballadors.

Pel que fa a la conscienciació sobre la necessitat i el coneixement de la prevenció i
detecció de les pràctiques corruptes en tots els nivells de la contractació pública, el
Dictamen de la CIFEF aprovat pel Parlament de Catalunya ja va incorporar les recomanacions
de l’Oficina Antifrau relatives a la professionalització dels gestors públics amb responsabilitats o
funcions relacionades amb la contractació pública i la formació d’aquests no només en els
aspectes jurídics sinó en valors i estàndards ètics per tal d’evitar conflictes d’interès i reduir el
risc de corrupció, en definitiva. En aquest sentit, en les Directrius de Treball de l’Oficina
Antifrau presentades al Parlament de Catalunya el 14.12.2016 s’inclouen accions per
sensibilitzar en la prevenció de la corrupció als servidors públics i a representats de l’àmbit
privat.

Finalment, pel que fa a l’enfortiment dels règims sancionadors, i amb independència de
les mesures de reforç dels òrgans de control d’implementació inajornable, cal plantejar la
possibilitat d’incrementar la capacitat sancionadora del dret administratiu en
l’àmbit de la contractació pública, que ha demostrat sobradament la seva eficàcia, per
exemple, en la lluita contra el frau fiscal i en les infraccions de trànsit.

En la següent taula es recullen les mesures en matèria de contractació pública incloses en el
Dictamen de la CIFEF i el seu estat d’implementació.

Recomanacions incorporades en el Dictamen de la CIFEF en l’àmbit de la
contractació pública i estat actual d’execució

Dictamen
CIFEF

Estat
d’execució

62.b) i 63.2.e) Publicar en temps real totes les adjudicacions de contractes públics amb tota la
memòria econòmica i criteris d’adjudicació, i també publicar qualsevol modificació del pressupost
inicial. (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

En progrés

61.7.a) Posar en funcionament mesures efectives per a reduir l’ús abusiu dels mecanismes
establerts per la normativa que permeten flexibilitzar els principis de la contractació pública, com
ara els contractes menors, els procediments negociats, especialment els que són sense publicitat, o
els modificats i les pròrrogues dels contractes. (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE
L’OFICINA ANTIFRAU)

En progrés

62.a) Reformar la Llei de contractes del sector públic per a limitar la revisió dels preus de
contractació, limitar el fraccionament dels contractes, modificar el règim actual d’adjudicació
directa mitjançant contractes menors amb una reducció de les quanties dels imports dels

En progrés
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contractes menors en les diferents modalitats i limitar per llei, de manera estricta, l’ús dels
contractes menors, i també limitar l’ús del procediment de la tramitació injustificada per  via
d’urgència i introduir-ho com a causa de nul·litat.
63.2.d) Modificar la Llei de contractes del sector públic per limitar les revisions dels preus de
contractació, evitar les divisions injustificades dels contractes i incorporar les garanties i reformes
establertes per la Unió Europea.
(MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)
61.7.d) Plantejar la possibilitat de centralitzar les tasques de contractació en algun o alguns pocs
ens especialitzats per tal d’incrementar l’eficiència en la gestió i garantir el màxim respecte als
principis d’igualtat, no-discriminació i lliure concurrència. (MESURA INCORPORADA A
INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

En progrés

61.7.b) Portar a la pràctica mesures com la professionalització dels gestors mitjançant la
planificació de la formació integral dels professionals i responsables públics en aquest àmbit, no
només en els aspectes jurídics, sinó en valors i estàndards ètics per evitar conflictes d’interès i, en
definitiva, reduir el risc de corrupció. (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA
ANTIFRAU)

En progrés

61.7.c) Plantejar una segregació clara entre les funcions públiques de detecció, definició i
justificació de la necessitat pública de contractar i les funcions de caràcter merament administratiu,
com la de licitació-adjudicació o seguiment de l’execució del contracte. S’han d’evitar, en qualsevol
cas, situacions de dependència jeràrquica entre els responsables d’ambdues funcions. (MESURA
INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

62.c) Iniciar una reforma legislativa per tal que totes les institucions, entitats i empreses que rebin
recursos públics essencials per al desenvolupament de llur activitat adeqüin els processos de
contractació a la Llei de contractes del sector públic.

En progrés

63.2.a) Elaborar un informe sobre l’estat dels mecanismes existents, amb mesures correctores, si
escau, per exercir el paper de control i correcció de les administracions públiques sobre l’activitat
econòmica, com a mínim en les matèries següents: tributació i endeutament, activitats creditícies,
regulació urbanística, expropiacions, privatitzacions, inversions directes en obres públiques,
concessions d’obres i concessions de serveis públics.

Pendent

63.2.b) Elaborar un informe sobre el compliment dels mecanismes que estableix la Llei 3/2007, del
4 de juliol, de l’obra pública, per assegurar que el model de contractació d’obra pública garanteix
la lliure concurrència i l’eficient utilització dels fons públics.

Pendent

63.2.c) Elaborar un informe sobre l’estat dels mecanismes existents, amb mesures correctores, si
escau, per garantir plenament la transparència de la contractació administrativa com a mitjà per
aconseguir l’objectivitat en l’activitat administrativa i el respecte als principis d’igualtat, no-
discriminació i lliure concurrència.

Pendent

3.2.7. Activitat de foment

L’activitat de foment de les administracions públiques per la via de les subvencions i dels
ajuts són una de les àrees de més risc de corrupció a la qual només s’hi han referit sis dels 20
compareixents en la CEMCORD. Aquests, han assenyalat com a factors de risc en aquest àmbit
els següents: les xarxes clientelars i altres favoritismes en la selecció dels beneficiaris; la
irregular concertació de convenis per eludir la concurrència competitiva; l’irregular justificació
dels fons, i l’insuficient control que se’n fa. Cal afegir a aquests factors el gran volum de recursos
que es mobilitzen i l’elevadíssim nombre de beneficiaris, que dificulten el seu control per part de
les Administracions Públiques.

Tal com s’ha plantejat per als altres àmbits de gestió pública amb elevat risc de corrupció, cal
que tant la Generalitat com els ens locals, així com els seus òrgans de control,
utilitzin sistemàticament  l’avaluació  de riscos de corrupció  en la gestió  de les
subvencions, per tal de poder desenvolupar mesures preventives i contingents adaptades als
tipus més freqüents d’irregularitats.

Aquesta avaluació ha de tenir en compte, com a mínim, els següents aspectes assenyalats per
diferents òrgans de control:
− la suficiència i veracitat de les justificacions per a la concessió directa de subvencions

per part dels ens públics;
− la irregular utilització de convenis, o instruments anàlegs, per donar cobertura a

lliuraments dineraris gratuïts, sense contraprestació, amb les característiques pròpies de
les subvencions per tal d’eludir els procediments de concurrència, incidint particularment
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en aquells lliuraments efectuats sota aquesta cobertura per entitats públiques de dret
privat;

− la debilitat dels controls sobre la presentació dels comptes justificatius per part
del beneficiari i la manca d’exigència en el compliment dels terminis de presentació i
contingut, i

− les raons que dificulten l’aplicació del règim sancionador previst en la normativa
de subvencions les quals en comprometen l’eficàcia dissuasòria de les eventuals actuacions
irregulars dels beneficiaris.

En qualsevol cas, d’una banda, cal extremar la publicitat i transparència de les
subvencions i ajuts, des de la determinació dels seus objectius fins a l’aplicació
dels fons, per tal de reforçar la garantia que la seva gestió es realitzi d’acord amb
els principis de concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, i, de l’altra,
cal incrementar els recursos destinats als òrgans de control perquè puguin revisar
amb eficàcia i oportunitat tant l’adequació de la justificació de la subvenció o ajut a
la legalitat com l’eficàcia en el compliment dels objectius fixats.
En la següent taula es recullen les mesures en matèria d’activitat de foment incloses en el
Dictamen de la CIFEF i el seu estat d’implementació.

Recomanacions incorporades en el Dictamen de la CIFEF en l’àmbit de l’activitat
de foment i estat actual d’execució

Dictamen
CIFEF

Estat
d’execució

61.8.b) Necessitat que, en els casos de concessió directa de subvencions, l’òrgan competent
motivi i justifiqui de manera veraç, objectiva i  suficient l’interès públic implicat, perquè els
òrgans de control comptin amb els elements suficients per fer llur valoració. La simple remissió
al precepte legal que empara l’excepcionalitat no pot servir en cap cas per justificar la
inaplicació de la regla general de concurrència i publicitat. (MESURA INCORPORADA A
INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

En progrés

61.4.d) Cal vincular la percepció de subvencions o transferències per part de qualsevol ens públic
o entitat perceptora de fons públics al compliment de les obligacions registrals i d’informació. En progrés

61.8.a)Necessitat d’objectivar, justificant jurídicament i tramitant conforme la normativa
aplicable, el judici de valor abstracte respecte de la conveniència o l’interès social o polític de la
realització d’una determinada activitat per un subjecte per tal de concedir subvencions excloses
de concurrència.

En progrés

3.2.8. Urbanisme

Malgrat que només s’hi han referit expressament dos dels 20 experts que han comparegut en
la CEMCORD (en el marc de la CIFEF ho van fer també només dos dels 77 compareixents),
l’urbanisme ha estat un dels àmbits de la gestió pública que ha concentrat més casos de
corrupció, tal com es desprèn dels nombrosos casos investigats i jutjats en les darreres dècades.

El ja referit Informe sobre la lluita contra la corrupció en la UE identifica la construcció
relacionada amb els desenvolupaments urbanístics com un dels sectors més propensos a la
corrupció a nivell local, respecte el qual assenyala que els riscos de corrupció resulten ser més
elevats i que “els controls i equilibris i les auditories internes tendeixen a ser més dèbils que a
nivell central”; en l’annex dedicat a l’Estat espanyol exposa que els “ajuntaments i els alcaldes
actuen de manera autònoma i disposen d’amplis poders discrecionals en matèria de
planificació urbana, inclosos, en el seu cas, la requalificació del sòl”.

En aquest àmbit, les decisions dels responsables locals generen importantíssimes plusvàlues que
sovint no són incorporades al patrimoni públic sinó que són objecte d’apropiació per part
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d’interessos privats mitjançant influències indegudes en els responsables públics. Manquen,
per tant, mecanismes per garantir que les plusvàlues generades per les decisions
urbanístiques quedin en mans públiques.

Tal com es recomana per a l’àmbit de la contractació pública, cal que tant els ens locals com la
Generalitat, en els seus respectius àmbits de competències, així com els corresponents òrgans de
control utilitzin sistemàticament l’avaluació de riscos en la gestió urbanística, per tal
de poder desenvolupar mesures preventives i contingents adaptades als tipus més freqüents
d’irregularitats. Aquesta avaluació ha tenir en compte, com a mínim, els següents aspectes:

– la insuficiència estructural de recursos de les administracions locals lligada a la manca de
professionals públics especialitzats en aquesta matèria,

– la complexitat de les normes sobre desenvolupament urbà, i
– la insuficiència dels mecanismes de supervisió i control del procés decisori a nivell local.

Cal reforçar la professionalització i especialització dels responsables públics en
aquest àmbit i generalitzar i intensificar els processos participatius ja previstos
legalment, no només en les fases de preparació i d’aprovació dels instruments sinó també durant
l’execució dels diversos instruments urbanístics i d’ordenació territorial per fomentar un control
social més eficaç.

Així mateix, cal reforçar les funcions municipals de control, supervisió i disciplina
urbanística i dotar de personal especialitzat en matèria urbanística i
mediambiental els òrgans de control extern –Sindicatura de Comptes, Oficina Antifrau–
per tal de poder incidir en el control i fiscalització de les qüestions relacionades
amb el planejament urbanístic i els instruments de desenvolupament d’aquest.

El Dictamen de la CIFEF només va incloure una mesura relacionada tangencialment amb els
riscos de corrupció urbanística, consistent en l’elaboració d’un informe sobre l’estat dels
mecanismes existents per a exercir el paper de control i correcció de les Administracions
públiques sobre l’activitat en determinades matèries entre les quals la regulació urbanística, tal
com es pot veure en la següent taula.

Recomanacions incorporades en el Dictamen de la CIFEF en l’àmbit de
l’urbanisme i estat actual d’execució

Dictamen
CIFEF

Estat
d’execució

63.2.a) Elaborar un informe sobre l’estat dels mecanismes existents, amb mesures correctores, si
escau, per exercir el paper de control i correcció de les administracions públiques sobre l’activitat
econòmica, com a mínim en les matèries següents: tributació i endeutament, activitats
creditícies, regulació urbanística, expropiacions, privatitzacions, inversions directes en obres
públiques, concessions d’obres i concessions de serveis públics.

Pendent

3.2.9. Partits polítics i el seu finançament

Els partits polítics, malgrat ser una peça fonamental del nostre sistema democràtic,
constitueixen actualment una de les majors fonts de desconfiança ciutadana. Comptabilitats
“extra comptables” o “donacions voluntàries” són alguns dels eufemismes d’irregularitats greus
que han aflorat en el decurs de diversos procediments judicials, que afecten partits amb
responsabilitats de govern, i sumeixen la ciutadania en una gran perplexitat.



BOPC 374
31 de març de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 136

Informe de seguiment dels treballs de la CEMCORD. Propostes i recomanacions.

49

Els partits són, juntament amb les entitats financeres, les institucions pitjor valorades segons els
diversos estudis disponibles, a causa dels nivells de corrupció que projecten i  per l’estesa
percepció del seu finançament il·legal21, dades que cal acompanyar d’una alta percepció (més del
80%) de vincles massa estrets entre negocis i política.22

La visió dels analistes congregats a la CEMCORD situa les dinàmiques clientelars en la “mateixa
estructura dels partits polítics” fins a inserir el “patró de conducta criminal” en el propi “cor dels
partits” (segons diu Simona Levi), una “temptació estructural”, en paraules d’Emilio Sánchez
Ulled, amb afectacions en altres àmbits, en particular,e n  l’administració pública, els òrgans
de control o els mitjans de comunicació.

D’altra banda, s’han posat de manifest significatives carències de la seva democràcia interna en
relació al conjunt d’indicadors de l’Índex de Qualitat Democràtica, aportat pel representant de
Más Democracia. Així mateix, es vincula la qüestió a una problemàtica més àmplia , lligada a les
anomalies del nostre sistema electoral, pendent d’una reforma indefinidament ajornada per
raons de càlcul electoral en clau partidista.

En resum, reiterem que cal voluntat política per a la substancial i urgent reforma de la
dinàmica dels partits, a risc que les institucions públiques quedin afeblides i la
confiança ciutadana en procés de deteriorament progressiu.

Les successives reformes legals del finançament dels partits són una mostra evident d’una
voluntat escassa de modificar el model, amb una concatenació “d’oblits”: la Llei de 2007
prohibeix les donacions anònimes però obvia les condonacions dels deutes bancaris i permet
que les empreses beneficiàries de contractes amb l’administració puguin donar a les fundacions
i vorejar així les prohibicions de donacions directes; la reforma de 2012, en part motivada per la
pressió del GRECO i en part per escàndols sonats, fa que les limitacions generals s’apliquin als
regals dels bancs però flexibilitza el règim de les donacions a les fundacions i elimina els topalls
de les quanties que poden rebre aquestes fundacions; la reforma de 2015, forçada per l’esclat del
“cas Bárcenas”, elimina totalment les donacions de qualsevol empresa però deixa oberta la via
de les fundacions, sense límit de quantitat i incloses les empreses contractistes.

Les fundacions han esdevingut l’autèntic “forat negre”, a criteri dels compareixents escoltats en
seu parlamentària (Emilio Sánchez Ulled, Elisa de la Nuez, Gemma Calvet, Agustí Cerrillo). En
essència, doncs, cal estendre la Llei de transparència i accés a la informació, la llei
de finançament dels partits polítics i el sistema de control financer dels partits
polítics, a les fundacions dels partits polítics i a les empreses vinculades. Cal, així
mateix, eliminar diverses anomalies que persisteixen en la persecució de conductes irregulars,
entre les quals la revocació de la consulta vinculant de 28/04/2014 de la Direcció General
de Tributs del Ministeri d’Hisenda i Funció Púbica que permet que tinguin la condició de legals
les donacions il·legals dels particulars.

Es tenen per reproduïdes les aportacions generals fetes a la comissió CIFEF per tal
que es garanteixi un efectiu i rigorós control d’entrades i sortides de recursos (per
part d’institucions realment independents i àgils) i el control social, per al qual la
protecció de dades no hauria de ser excusa fàcil. També la necessitat d’abordar altres qüestions
nuclears, entre les quals el privilegi de l’autoregulació en l’assignació dels recursos públics per a
despeses ordinàries.

21 El 80% dels catalans/es considera que la corrupció en els partits polítics està molt o bastant estesa i un 48% creu que
els partits polítics a Catalunya es financen il·legalment, segons dades de l’Oficina Antifrau.
22 El 48,1% dels catalans/es creu que els partits polítics a Catalunya es financen il·legalment, segons dades del Baròmetre
2016 de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
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Igualment, cal revisar el model de política molt professionalitzat amb alternatives més
sostenibles, menys costoses i institucionalitzades i més participatives. En aquest sentit s’ha 
fet la recomanació de rebaixar els llindars d’accés a fons públics com a mesura per
fomentar la pluralitat. Cal, així mateix, adoptar les mesures necessàries per
separar l’activitat política de partit i l’activitat com a gestor públic o electe. Els
càrrecs públics no han de tenir vinculació orgànica ni econòmica amb el partit.

Cal més determinació per part dels propis partits en el compliment de la llei i en l’autoregulació,
vehiculada mitjançant pactes entre les formacions. L’impuls d’una llei catalana, que explori
pràctiques de regulació sobre ingressos i despeses dels partits no desenvolupats encara per la llei
estatal, podria permetre visualitzar més concretament aquest compromís.

En qualsevol cas, segueixen vigents moltes de les recomanacions del Grup d’Estats contra la
Corrupció, del Consell d’Europa (GRECO), en la seva tercera ronda d’avaluació, especialment
pel que fa a les donacions a les fundacions vinculades als partits. Cal corregir amb
celeritat i determinació les llacunes encara vigents i les greus deficiències de
transparència, de retiment de comptes i de control, persistentment tardà i fragmentari
sense abastar, per exemple, les agrupacions locals. La proliferació d’ens, sota personalitats
jurídiques diverses, que poden considerar-se vinculats als partits —d’acord amb paràmetres
objectius emprats per institucions de control, com ara el Tribunal de Cuentas— però que no
s’inscriuen als corresponents registres, dificulta la transparència, el seguiment i el control de
l’activitat financera i la detecció de les eventuals desviacions.

El Parlament va incorporar, en l’informe de la CIFEF, diverses propostes efectuades per
l’Oficina Antifrau, especialment sobre la millora de la transparència i el control. A continuació es
fa seguiment de l’estat d’execució, del conjunt de les mesures aprovades per la comissió
parlamentària.

Recomanacions incorporades en el Dictamen de la CIFEF en l’àmbit dels partits
polítics i estat actual d’execució

Dictamen
CIFEF

Estat
d’execució

50.1.a) Aprovar un pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques. (MESURA
INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU) Realitzat

50.1.b) Desenvolupar normativament el sistema de control intern dels partits polítics establert
per l’article 15 de la Llei orgànica 8/2007, del 4 de juliol, sobre el finançament dels partits
polítics, per garantir, d’una banda, la intervenció i comptabilització adequada de tots els actes i
documents dels quals es deriven drets i obligacions de contingut econòmic, i, de l’altra, la
independència dels mecanismes de control intern.
50.1.c) Augmentar els recursos financers i de personal del Tribunal de Comptes destinats
específicament al control de les formacions polítiques. (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA
DE L’OFICINA ANTIFRAU)

En progrés

50.2. El Parlament de Catalunya fa avinent que s’ha de donar compliment a l’obligació que tenen
els partits polítics de fer auditories internes, d’acord amb el que estableix l’article 15 de la Llei
orgànica 8/2007.

En progrés

52.d) Assegurar la publicació al web dels partits polítics de:
– Els comptes anuals dels partits.
– Les dates en què els partits han remès els comptes al Tribunal de Comptes.
– L’últim informe de fiscalització dels comptes emès pel Tribunal de Comptes.
– Els pressupostos anuals corresponents als dos últims exercicis, amb  la liquidació

pressupostària corresponent.
–Les dades bàsiques sobre les fundacions del partit.
–El desglossament –orgànic i geogràfic– de les despeses i els ingressos, i també dels béns
patrimonials.
–Les despeses i els ingressos electorals.
–Les donacions superiors a 25.000 euros, amb identificació dels donants.
–La descripció del procediment de control o auditoria interna del partit.  (MESURA
INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

En progrés
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50.5. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de Comptes a organitzar un registre públic
en què es publiquin els comptes anuals i altres documents que aportin els partits polítics i llurs
fundacions i associacions vinculades relatius a llur finançament.

En progrés

49.2.e) Facilitar a la Sindicatura de Comptes les tasques de fiscalització de la comptabilitat i
l’activitat econòmica i financera dels partits polítics, i també de les associacions i fundacions
vinculades als partits polítics amb representació al Parlament. (MESURA INCORPORADA A
INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

50.4. El Parlament de Catalunya insta els partits polítics a comunicar qualsevol modificació de les
condicions del deute al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, que han de fer
públiques aquestes modificacions i les noves condicions, mitjançant el registre específic
organitzat a aquest efecte i publicat al web de la institució de control. (MESURA INCORPORADA
A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

51.b) i 65.a) Publicar els préstecs als partits polítics i la prohibició de la condonació d’aquests
préstecs en condicions diferents de les que s’apliquen a la resta d’entitats, de manera que totes les
formacions polítiques publiquin una llista dels préstecs que tenen concedits –especificant-ne les
condicions i les quantitats– i de les entitats prestadores. (MESURA INCORPORADA A
INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

En progrés

50.6.b) Desenvolupar com a llei les parts de l’acord de transparència i autolimitació de despeses
electorals i de finançament dels partits polítics no desplegades totalment. Pendent

50.6.c) Adscriure un auditor permanent designat per la Sindicatura de Comptes per auditar la
comptabilitat dels partits polítics, amb l’obligació de presentar públicament un informe anual. Pendent

50.6.d) Donar compliment efectiu a la Llei orgànica 8/2007: presentació dels pressupostos de
campanya electoral a la Sindicatura de Comptes, desenvolupament d’un règim sancionador per
incompliments i control de la relació dels partits amb les entitats financeres.

Pendent

49.2.b) S’insta a les formacions polítiques a elaborar un codi de conducta, que constitueixi un codi
de compliment ètic i normatiu, que:
– S’apliqui a la direcció del partit, als càrrecs electes, als càrrecs institucionals, als militants i al
mateix partit en la seva magnitud organitzativa, econòmica i de funció social.
– S’apliqui també a les persones no militants que concorrin a unes eleccions o tinguin un càrrec
institucional en representació del partit.
– Inclogui un règim sancionador per als casos d’incompliment.

Pendent

49.3.a) Necessitat que Catalunya es doti dels instruments legals necessaris propis per a la
regulació electoral i dels partits polítics. Calen mesures com el finançament mixt dels partits
polítics, noves fórmules de finançament –com ara les microdonacions–, el control de la relació
dels partits amb les entitats financeres, un règim sancionador en cas d’incompliment i mesures
de reducció de la despesa electoral, entre altres.

Pendent

51.1.c) Estudiar la regulació de les donacions als partits polítics, de manera que inclogui la
prohibició expressa, tant als partits polítics com a les fundacions que hi estan associades, de
rebre donacions procedents de persones físiques o jurídiques que d’alguna manera hagin rebut o
hagin de rebre subvencions públiques o regulades o que requereixin llicències de l’Administració,
i de manera que tots els partits polítics i les fundacions que hi estan associades estiguin obligats a
publicar la llista de totes les donacions.

En progrés

52.a) Estendre la prohibició de donacions a partits polítics fetes per presidents, consellers
delegats o altres directius d’empreses amb responsabilitat directa en la gestió de contractes amb
l’Administració, o aquests mateixos càrrecs en empreses subordinades o controlades.

Pendent

52.b) Reduir a 50.000 euros el límit de donacions de persones físiques a partits polítics. Realitzat

57.f) Promoure un acord entre partits polítics per evitar d’incloure en les llistes electorals
persones implicades en casos de corrupció. En progrés

65.b) Establir l’obligació de fer pública la situació de fallida econòmica en què es puguin trobar, si
s’escau, alguns partits. Pendent

3.2.10. Justícia

Hi ha una coincidència general entre els analistes convocats a la CEMCORD que han revisat
l’estat de la justícia penal al nostre país en considerar que, no sent el dret penal ni la primera ni
l’única eina per fer front a la corrupció, és peça essencial del sistema. Només, però, quan aquesta
resposta és certa i ràpida, actua com a element dissuasori (prevenció general) i com a fre de la
impunitat, amb els efectes de reconeixement, reparació i garanties de no repetició.

Recentment, el CGPJ ha posat a disposició dels ciutadans el repositori de dades sobre
procediments judicials per corrupció que s’actualitzarà trimestralment. Se n’ha de fer una
valoració positiva pel que suposa de transparència i de difusió de dades en matèria de corrupció
pública a través d’indicadors com són el nombre de les persones acusades i/o processades, els
condemnats per sentència ferma, etc. Això no obstant, la compilació resulta millorable i és
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prematur extraure’n resultats concloents mes enllà d’alguna constatació objectiva, com ara la
asimetria entre els casos investigats i les condemnes recaigudes o el baix nombre de persones
empresonades per corrupció envers el total de la població reclusa.

Podem dir que, en termes generals, comptem amb una justícia garantista i d’alta qualitat però
poc àgil i mal dotada. D’altra banda, la feina dels professionals, compromesos i independents en
el seu conjunt, queda desdibuixada per la imatge de politització que afecta el seu òrgan de
govern i les cúpules dels tribunals superiors.

Val a dir que, a grans trets, les darreres reformes endegades a l’Estat espanyol, amb grans
components de gestualitat, no han forçat canvis profunds cap a una major eficàcia, celeritat i
independència i resta pendent incorporar bona part de les demandes que susciten l’acord
unànime d’experts i ciutadania.

Entre les modificacions substantives pendents, a criteri dels experts, en matèria de tipificació,
caldria introduir una catalogació sistemàtica  d’aquests delictes, incorporar
l’enriquiment injustificat dels càrrecs públics i revisar la regulació actual de la
malversació de cabals públics.

També resta pendent actuar amb determinació per eliminar qualsevol tractament
d’excepció per la via dels aforaments i els suplicatoris, i suprimir l’indult en casos
de corrupció, majoritàriament considerades com anomalies del sistema, ja que suposen un
qüestionament injustificat de la potestat jurisdiccional.

Les reformes processals per agilitar les tramitacions, com ara la limitació dels terminis
d’instrucció, han rebut una crítica unànime des del propi sector mentre que s’ha passat per alt
certes reformes d’alt consens, com ara l’agilització dels macroprocessos mitjançant la
modificació de les regles de connexitat, la revisió de les competències de l’Audiència Nacional o
del Tribunal del Jurat en aquesta mena de delictes o la substanciació de la responsabilitat civil
en paral·lel al procés penal.

Convé tenir en consideració les conclusions de les XXVI Jornades de jutges degans, en què
reclamen, així mateix, mesures quantitatives i qualitatives llargament ajornades. Cal, en
aquest sentit, corregir l’endèmica infradotació de recursos i cal augmentar el
suport especialitzat (dotació de perits independents, increment de la policia especialitzada,
regulació com a autèntica policia judicial, entre d’altres). Cal valorar positivament la
creació d’unitats específiques de recolzament per a les causes de corrupció
(UACC) i cal potenciar el seu paper per recavar la col·laboració de les administracions
públiques i per posar a disposició dels jutges instructors de causes per corrupció especialistes en
economia, comptabilitat, informàtica i d’altres matèries.

Cal tancar el debat sobre la presència d’investigats i processats en la vida pública.
Es poden introduir fórmules processals que permetin la separació de l’exercici de
responsabilitats públiques de les persones implicades en casos de corrupció però res no obsta
que els partits n’evitin la inclusió en les llistes electorals i actuïn d’una manera conseqüent que
transmeti un clar compromís públic a la ciutadania.

El darrer aspecte que cal afrontar té a veure amb la independència del poder judicial, i
rau en la necessitat d’allunyar la influència política en la provisió dels membres dels
tribunals superiors i en l’òrgan de govern dels jutges, en els termes recomanats per
l’informe del Grup d’Estats contra la Corrupció, en la quarta ronda d’avaluació. En particular,
caldria revisar el sistema de provisió i selecció dels vocals del CGPJ, dels membres de
l’Audiència Nacional, del Tribunal Suprem, dels TSJC i de les presidències dels tribunals,
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assegurar la independència econòmica i avançar en la regulació de les “portes giratòries” i les
condicions de retorn al poder judicial dels qui han desenvolupat activitats privades o
responsabilitats polítiques. En aquest sentit, l’Opinió núm. 3 del Consell Consultiu dels Jutges
Europeus a l’atenció del Comitè de Ministres del Consell d’Europa sobre els principis i les
normes que governen la conducta professional i, en particular, l’ètica, les incompatibilitats i la
imparcialitat.

L’informe del GRECO no posa en qüestió “la imparcialitat dels jutges i fiscals com individus”
però alerta sobre “la gran controvèrsia sobre la independència estructural dels òrgans rectors del
Poder Judicial i el Ministeri Fiscal” i crida l’atenció sobre “la impressió de que interessos
partidistes podrien estar intervenint en les decisions judicials, fet especialment perillós en un
moment en què augmenten els casos de corrupció política”.

D’altra banda, l’informe del Consell d’Europa reconeix als jutges i fiscals espanyols “gran esperit
de servei i enorme dedicació” però assenyala la necessitat de que s’adoptin codis de conducta
(els recents Principis d’ètica judicial poden ser un pas en la bona direcció) i s’introdueixen
mecanismes d’assessorament especialitzat per a la resolució de dilemes ètics i conflictes
d’interès. També advoca per millorar la responsabilitat professional i pública de jutges i fiscals i
per traslladar millor a la ciutadania els esforços en aquest sentit, per tal de reforçar la confiança
social en el sistema judicial.

Pel que fa als fiscals, les recomanacions se centren en la revisió del sistema de selecció i mandat
del Fiscal General, en establir per llei els requisits i procediment per a incrementar la
transparència de la seva comunicació amb el govern i en explorar altres vies per dotar
d’autonomia la gestió dels mitjans del ministeri públic.

Tot seguit es fa seguiment del minse progrés del conjunt de les mesures aprovades per la
comissió parlamentària en l’àmbit de la justícia, val a dir que amb independència de la seva
assignació competencial.

Recomanacions incorporades en el Dictamen de la CIFEF en l’àmbit de la justícia i
estat actual d’execució

Dictamen
CIFEF

Estat
d’execució

57.c) Regular l’indult d’una manera més rigorosa i, en especial, limitativa per als delictes
comesos des de l’àmbit de l’exercici de la responsabilitat política.
59.3.c) Deixar sense efecte la mesura de gràcia de l’indult per als delictes de corrupció política,
per mitjà del desenvolupament legislatiu del concepte constitucional del dret de gràcia i de la
modificació de la Llei del 1870, de manera que els treballadors i càrrecs públics siguin
inelegibles per a l’indult per delictes comesos en l’exercici del càrrec o en ocasió d’haver-lo
exercit. (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

56.5.a) Compromís de l’Administració de dotar dels recursos humans i materials que calguin a
requeriment de l’Administració de justícia per a accelerar la instrucció de casos vinculats a la
corrupció o a pràctiques il·lícites en l’Administració amb una transcendència social
especialment rellevant.

Pendent

56.5.c) Donar compliment a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que
estableix que un procés judicial que duri més de cinc anys és contrari al dret a un judici just
(fair trial). Pendent

57.a) Introduir nous tipus delictius, com ara l’enriquiment injustificat dels càrrecs públics.
(MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU) Pendent

57.b) Revisar, a l’alça, els terminis de prescripció de certs delictes relacionats amb la corrupció i
el frau fiscal.
58.d) Instar la modificació de la legislació existent en matèria de delictes econòmics relacionats
amb la corrupció, amb la finalitat que no tinguin data de prescripció.

Pendent

55. Acordar un protocol comú per a les formacions polítiques per al tractament de les persones
immerses en un procés judicial penal en què:
a) Es valorin els criteris que s’utilitzen a la magistratura i en altres instàncies de les
administracions per a determinar la qualificació penal de l’afectat.

Pendent
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b) S’acordi la suspensió d’un càrrec públic que està sotmès a un procés penal, en el moment en
què el jutge que instrueix la causa contra aquesta persona acorda la finalització de la instrucció
i decideix l’obertura del judici oral.
c) S’estableixi que la suspensió comporta apartar-se de tots els càrrecs públics fins al nivell
mínim que permeti la reversibilitat de la mesura cautelar.
56.3. En matèria de restitució del dany acordar un protocol comú per a les formacions
polítiques per a la rehabilitació pública en cas d’exculpació, que:
a) Faciliti la restitució de les responsabilitats públiques prèvies.
b) Faciliti la compensació pels drets meritats i no percebuts en cas de regular un procediment
de suspensió de les funcions.
c) Atorgui al càrrec electe totes les garanties per poder exercir el càrrec per al qual fou escollit
fins al final del procés, la qual cosa significa establir una diferència entre càrrec públic electe i
no electe.
(MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)
59.a) Reformar la Llei d’enjudiciament criminal de manera que s’aposti per procediment
penals àgils, es potenciï l’oralitat, es redueixi la instrucció –que ha de deixar d’ésser un fi en si
mateixa–, se situï el pes del procés penal en el judici oral i es posi fi a sumaris que es dilaten en
el temps, i s’acabi amb la reiteració del binomi entre diligència sumarial i pràctica de prova en
el judici oral.

Pendent

56.2.b) El Parlament es compromet a establir compareixences regulars del president del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del fiscal superior de Catalunya davant la comissió
parlamentària competent en matèria de justícia, perquè informin de llurs àmbits d’actuació.

Pendent

57.d) Introduir millores en l’àmbit processal com la supressió o la reducció dels aforaments i
del suplicatori; l’agilització dels macroprocessos mitjançant la modificació de les regles de
connexitat; la revisió del règim de recursos; la redefinició de les competències del Tribunal del
Jurat i les de l’Audiència Nacional en aquesta mena de delictes, i la dotació d’equips de pèrits
independents al servei de jutges i fiscals.
59.1.f) Restringir l’aforament dels diputats i del president i els membres del govern, de manera
que quedi circumscrit a fets relacionats amb les actuacions en òrgans de representació política i
no a delictes relacionats amb l’activitat pública o privada.
59.1.h) Suprimir el requisit del suplicatori a les cambres parlamentàries, o els privilegis
processals similars, que dificulten la instrucció de les causes contra aforats, especialment en
l’inici de la fase d’investigació i en cas de secret sumarial. (MESURA INCORPORADA A
INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

57.g) Allunyar la influència política en la provisió dels membres dels tribunals superiors i en
l’òrgan de govern dels jutges, en els termes recomanats per l’Informe GRECO a la quarta ronda
d’avaluació del 2013. (MESURA INCORPORADA A INICIATIVA DE L’OFICINA ANTIFRAU)

Pendent

59.1.d) Suprimir el privilegi que es reconeix en la Llei d’enjudiciament criminal a certes
autoritats d’efectuar declaracions per escrit sense comparèixer davant el jutge, procediment
que fa perdre tota espontaneïtat a aquests declaracions.

Pendent

59.1.e) Introduir el principi d’oportunitat, que ha de permetre al fiscal valorar si és convenient
o no iniciar processos penals en cas de petites infraccions, amb l’objectiu de descarregar els
jutjats d’afers d’escassa entitat i amb caràcter reglat.

Pendent

59.1.i) Clarificar la competència en cas de causes que afecten múltiples imputats, aforats i no
aforats, en diversos tribunals (Tribunal Superior de Justícia, Audiència Nacional o Tribunal
Suprem).

Pendent

59.1.j) Impossibilitar el canvi de jutge instructor o de tribunal en cas que la persona imputada o
acusada deixi d’estar aforada, i viceversa, per mitjà del manteniment de la jurisdicció o una
mesura d’efectes equivalents.

Pendent

59.3.a) Despolititzar institucions com la Fiscalia, els òrgans d’avaluació dels comptes dels
partits polítics o els membres del Tribunal Constitucional per garantir que controlin i
fiscalitzin les formacions polítiques i els polítics i per a impedir que eludeixin l’obligació de
retre comptes a la societat i operin des de l’opacitat. La despolitització s’ha de dur a terme per
mitjà de la instauració d’un sistema d’elecció professional i no partidista dels membres dels
diferents òrgans encarregats de desenvolupar tasques d’avaluació.

Pendent

3.2.11. Mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació documenten els casos de corrupció i són essencials en la formació de
l’opinió pública sobre aquesta qüestió. Per garantir una informació de qualitat, objectiva i
plural caldrà que la independència, la transparència i l’ètica siguin elements nuclears per tal que
aquest pilar essencial del sistema d’integritat del nostre país funcioni sense biaixos que en
desvirtuïn la credibilitat i afectin la confiança que hi tenim dipositada.

Els estudis disponibles al nostre país23 sostenen que, en el seu conjunt, els mitjans han exposat

23 El principal estudi sobre els marcs d’integritat a Espanya és l’Estudi sobre el Sistema Nacional d’Integritat (ENIS) de
Transparency International, 2012.
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de manera bastant eficaç els casos de corrupció existents. No obstant, en termes generals, tenen
problemes de transparència, retiment de comptes i independència en la pràctica. La seva
objectivitat també es troba certament qüestionada, fins al punt que el 69,5% dels catalans/es
opina actualment que ofereixen informació sobre corrupció poc o gens objectiva, apreciació molt
per sobre de la dominant el 201424, en una tendència contrària a l’opinió tendencialment més
favorable pel que fa a la resta d’actors.

La reflexió sobre la independència dels mitjans és indestriable del debat sobre el model de
finançament i l’anàlisi dels riscos inherents a les diverses opcions. El finançament que els
operadors privats reben de les institucions públiques —per la via de l’atorgament de
subvencions directes, la inserció de publicitat institucional i les subscripcions per part dels
organismes públics— ha d’ajustar-se a l’equació de màxima transparència i mínima
discrecionalitat. En aquest sentit, cal que l’actuació de les institucions públiques se
cenyeixi a la normativa sectorial aplicable a cadascuna d’aquestes fórmules (llei
de subvencions, lleis de publicitat institucional25) i als principis que la inspiren i,
amb caràcter general, a les exigències derivades de la normativa sobre
contractació pública i al mandat de màxima transparència i publicitat que resulta
de la normativa de transparència i accés a la informació pública. Pel que fa al darrer
aspecte la llei catalana és més detallada i concreta26 que la seva homòloga estatal, de caràcter
bàsic.

S’observa, en la pràctica, espais inacceptables de discrecionalitat, arbitrarietat en alguns casos, i
opacitat, ja que els criteris legals que garanteixen un repartiment objectiu s’incompleixen de
forma generalitzada, no s’activen suficientment els controls legals i aquesta laxitud no
determina la imposició de sancions específiques.

A Catalunya, a diferència de l’Estat espanyol, disposem d’una autoritat independent de regulació
de la comunicació audiovisual, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). La seva finalitat
és vetllar pel compliment de la normativa aplicable als prestadors de serveis de comunicació
audiovisual, tant els públics com els privats, i els seus principis d’actuació són la defensa de la
llibertat d’expressió i d’informació, el pluralisme, la neutralitat i l’honestedat informatives, i
també la lliure concurrència al sector. Té encomanades potestats reglamentària, sancionadora i
inspectora i, entre les seves funcions, ha de vetllar pel compliment de la legislació sobre
publicitat i garantir el compliment de les missions de servei públic assignades als mitjans
públics.

Atesa la seva comesa, el Consell té en la independència la seva principal divisa. Resulta
pertinent, en aquest sentit, i cal reproduir els advertiments que els compareixents a la
CEMCORD han fet (amb caràcter general per al conjunt d’institucions reguladores
i de control) sobre els riscos de penetració partidista en el nomenament dels seus
membres i apel·lar a la necessitat de nomenaments professionals que, d’acord
amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat, aportin garanties de neutralitat
política.

Aquesta figura pot resultar clau en la creació d’estàndards ètics i de mecanismes d’integritat i
d’independència. Especialment, cal tenir en consideració les recomanacions del Llibre 
blanc de l’audiovisual, presentat pel Consell pocs dies abans del tancament d’aquest informe, 
entre les quals, juntament amb estratègies estructurals, com ara les orientades a configurar una

24 Dades del Baròmetres 2016 vs 2014 de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
25 Llei 18/2000, de 29 de setembre, per la qual es regula la publicitat institucional a Catalunya i Llei espanyola de
publicitat institucional, 29/2005, amb caràcter bàsic.
26 Article 11, lletra f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Autoritat Catalana de les Comunicacions, s’inclouen directrius que afecten la integritat i la
governança:

• L’establiment d’instruments de legitimació i orientació de l’activitat dels serveis públics
com a prestador de serveis audiovisuals (public value test) i de criteris de relació
qualitat-preu (value for Money).

• La promoció d’un model de gestió de la CCMA que, entre d’altres aspectes:

o asseguri la participació dels treballadors;

o elabori codis de bones pràctiques respecte el màrqueting i les noves formes de
publicitat;

o i estableixi un nou règim dels òrgans de govern que afavoreixi la seva
independència, en els processos de provisió i cessament, en la rendició de
comptes i la transparència en l’exercici i, finalment, en la determinació del
règim d’incompatibilitats dels càrrecs directius.

En un altre ordre de coses —vinculades a la “cohabitació” entre periodisme i justícia— resulta
procedent fer una consideració en relació a les crides, generalment des de les formacions
polítiques, sobre la “presumpció d’innocència” dels seus membres, quan són sotmesos a
investigació judicial i, de retruc, objecte d’interès informatiu. En aquest sentit, s’ha d’alertar
sobre la conveniència de no confondre el respecte a la “presumpció d’innocència”
pròpiament dita —entesa com a garantia irrenunciable que rep tot el seu sentit en el marc d’un
procés penal— amb la inevitable exposició pública a què sotmeten els mitjans als implicats en
els casos de corrupció, sens perjudici que el tractament de la informació i dels drets dels afectats
a la pròpia imatge s’hagin de cenyir curosament als estàndards ètics de la professió i a les
disposicions constitucionals i legals que protegeixen els drets de les persones.

Un últim apunt, relatiu a la relació dels periodistes amb l’accés a la informació. La llei de
transparència es troba encara en procés de desplegament, la qual cosa pot explicar, en part, l’ús
escàs que els professionals en fan i l’encara més escàs recurs a l’òrgan de resolució de queixes,
d’acord amb les dades presentades al Parlament per la presidenta de la Comissió  de 
Garant ia  del  Dret  d 'Accés  a  la  Informació  Públ ica  (GAIP). Cal no obstant estudiar,
per part de les institucions públiques, la possibilitat d’habilitar, per als professionals dels
mitjans de comunicació, canals ràpids d’accés a la informació pública i vetllar per fer-los
compatibles amb els tempos informatius i amb el dret de la ciutadania a disposar d’informació
contrastada, objectiva i veraç.

Recomanacions incorporades en el Dictamen de la CIFEF en l’àmbit dels mitjans
de comunicació i estat actual d’execució

Dictamen
CIFEF

Estat
d’execució

63.1.f) Assegurar la transparència de les relacions entre el poder polític i els mitjans de
comunicació i, amb aquesta finalitat, publicar d’una manera entenedora i desglossadament tots
els diners públics que vagin destinats a aquests mitjans, més enllà de l’actual publicació de
subvencions, que no inclou ni el repartiment de la publicitat institucional ni les subscripcions.

Pendent

66.a) Cal obrir, en el marc del pacte per a la lluita contra la corrupció, un debat amb els agents
implicats –entre aquests, els col·legis professionals– sobre el paper dels mitjans de
comunicació, que abordi la conciliació del dret a la informació amb el respecte del secret
sumarial, la presumpció d’innocència com a fonament de l’estat de dret i la garantia dels drets
de totes les parts implicades en el procés. Aquesta reflexió s’ha d’estendre a l’anàlisi de la
legislació comparada del nostre entorn.

Pendent

66.b) Cal acordar, en el mateix marc del debat del pacte, en el cas de procediments judicials
penals, i davant de la situació d’indefensió i vulnerabilitat que poden ocasionar algunes Pendent
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informacions aparegudes, un protocol comú per a la rehabilitació pública en cas d’exculpació.
En aquest sentit, els mitjans de comunicació han de garantir un tractament informatiu
equivalent al tractament previ rebut pels mitjans de comunicació, tant en el cas de sentència
exculpatòria com en el cas d’inexistència d’acusació.
66.c) La cohabitació entre periodisme i  justícia és possible, pel que fa al secret sumarial,
sempre que la difusió de dades sumarials no perjudiqui les investigacions que els magistrats
porten a terme en secret perquè el procés es desenvolupi de manera exitosa. En aquest sentit, el
Parlament considera que l’interès periodístic ha d’ésser d’informar d’acord amb l’interès
general i que cal garantir que qualsevol informació relativa a un sumari no vulnera en cap cas la
presumpció d’innocència o el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge.

Pendent

66.d) La cohabitació de drets s’ha de fer extensiva a altres àmbits, com ara les anomenades
«penes del telenotícies». En aquest sentit, cal fer compatible el dret a la informació amb la
presumpció d’innocència i altres drets esmentats anteriorment, seguint els principis de
proporcionalitat i seguretat en l’exposició pública dels detinguts.

Pendent

3.3. Consideracions sobre el Pacte Social contra la Corrupció i sobre el Mecanisme
català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau

Seguiment del Pacte Social contra la Corrupció

Resulta pertinent constatar certs canvis dignes de ressenya en el context que ens va oferir la
CIFEF i la realitat sobre la qual es projectava. El creixent activisme ciutadà per a la denúncia
dels casos de corrupció, que ja havia anat cristal·litzant en plataformes diverses (bústies de
denúncia, observatoris municipals, etc.) ha donat pas a actors emergents organitzats sota
fórmules plurals, com ara el Pacte Social contra la Corrupció.

El Pacte es constitueix el 9 de desembre de 2015 per acord de totes les formacions polítiques de
l’arc parlamentari, a excepció del PP, i d’un bon nombre d’entitats socials. Els signataris
assumeixen un Decàleg com a guia de les seves actuacions i es doten d’una comissió permanent
per a la implementació dialogada d’un paquet de 30 mesures de major concreció. Així mateix,
creen, entre els organismes per a l’aplicació i seguiment del Pacte, l’Observatori ciutadà, que
aplega les entitats socials, i una comissió parlamentària formada pels diferents grups
parlamentaris.

Es constata que l’activitat del Pacte s’ha circumscrit, d’una banda, a les accions impulsades per
l’Observatori, de caràcter informatiu, deliberatiu (amb espais de reflexió i debat) i propositiu,
en el marc de jornades específiques o de la comissió parlamentària; de l’altra,  a la substanciació
de la comissió CEMCORD, sense que consti cap altra acció concertada de les formacions
polítiques en compliment dels acords subscrits.

Es constata, així mateix, la inexistència d’un instrument específic per al retiment de comptes i
d’un òrgan executiu, amb reunions periòdiques i dotat de continuïtat, que impulsi l’activitat.

Propostes per al Mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el
frau

Una altra iniciativa, en aquest cas, resultant de la Moció 43/XI del Parlament de Catalunya,
sobre una república amb corrupció zero, que és procedent ressenyar, és la creació d’un
mecanisme català, independent del Govern, que ha de retre comptes anualment. Aquest
mecanisme ha de tenir la funció d’actuar d’instrument de coordinació i interoperabilitat entre la
Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de
Comptes, el Síndic de Greuges, la Intervenció General de la Generalitat i l’Agència Tributària.



BOPC 374
31 de març de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 145 

Informe de seguiment dels treballs de la CEMCORD. Propostes i recomanacions.

58

Aquest mecanisme de coordinació es troba en fase de definició i posada en marxa. En aquest
sentit és oportú fer algunes consideracions:

• Pel que fa al seu funcionament caldria considerar:
— Dotar-lo d’una comissió tècnica de seguiment, amb representació de tots els

membres, i d’una Secretaria tècnica, responsable de la convocatòria, preparació
i seguiment dels acords.

— Establir la periodicitat de les reunions (mínim semestral) i l’elaboració d’una
Memòria anual.

— Elaborar un Pla d’acció transversal, d’acord amb les aportacions de tots els
membres, que determini les competències de cadascun, amb l’objectiu d’evitar
el solapament com també les llacunes de control.

• Pel que fa a l’objecte s’apunten algunes possibles línies de treball:
— Estudiar i analitzar els informes que emeten els organismes membres (els

informes i estudis de l’Oficina Antifrau que aborden aspectes generals sobre la
transparència i els àmbits del Sistema Nacional d’Integritat; els informes de
fiscalització de la Sindicatura de Comptes que analitzen en profunditat la gestió
econòmica i financera dels organismes públics de Catalunya i els informes del
Síndic de Greuges sobre transparència i bona administració).

— Obtenir, compilar i mantenir actualitzades les dades sobre la corrupció i sobre
la percepció i les actituds de la ciutadania al voltant de la corrupció a Catalunya.

— Informar la ciutadania, de forma conjunta, de les funcions i competències dels
diversos òrgans de control i garantir la interoperabilitat per tal que cap
denúncia quedi desatesa.

— Identificar les àrees de risc per facilitar el treball d’anàlisi de l’Oficina Antifrau i
l’acció de la resta d’institucions en aquests àmbits.

— Formular propostes conjuntes per a l’elaboració de l’agenda anticorrupció
(tenint present, a més dels aspectes tècnics, l’expressió de la voluntat política
per al seu impuls i execució) , i la priorització de les mesures a emprendre.

— Fer-ne el seguiment, amb indicacions útils per a la seva implementació, com ara
immediatesa, cost, necessitat d’actuació normativa, assignació competencial,
etc.

Dictamen
CIFEF

Estat
d’execució

46. a) Liderar en la propera legislatura, seguint la proposta de la Presidència de la Generalitat, un
pacte per lluitar contra la corrupció basat en la cooperació entre els diversos estaments de la
societat, les institucions judicials i de control, els partits polítics, els agents econòmics i socials, els
mitjans de comunicació i la societat civil.

Realitzat
parcialment27

Barcelona, 6 de febrer del 2017

27 S’ha constituït el Pacte Social contra la Corrupció (partits polítics i entitats socials) i es troba en fase de definició i
posada en marxa el Mecanisme català de coordinació de prevenció i lluita contra la prevenció i el frau.
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