
TAUL A DE CONT INGUT

Compareixença d’Ignacio Corredor, secretari general de Más Democracia 
357-00229/11 3

Compareixença d’una representació de Transparència Internacional per a la Regene-
ració Democràtica
357-00230/11  16

Compareixença d’Alba Gutiérrez, en representació d’Acces Info Europe
357-00231/11 29

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · tercer període · sèrie C · núm. 226

Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra  
la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
Sessió 10, dimarts 25 d’octubre de 2016

Presidència del Sr. Benet Salellas i Vilar



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Transcripció i correcció: Serikat 
Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC C 226
25 d’octubre de 2016

Sessió 10 de la Cemcord 3 

Sessió 10 de la Cemcord

La sessió de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a 
la Regeneració Democràtica (Cemcord) s’obre a les tres de la tarda i set minuts. Presideix, 
en funcions, el vicepresident primer de la Mesa del Parlament, Lluís M. Corominas i Díaz, 
acompanyat de la secretària, María Francisca Valle Fuentes. Assisteix la Mesa el lletrat Xa-
vier Muro i Bas.

Hi són presents els diputats Gerard Gómez del Moral i Fuster, pel G. P. de Junts pel 
Sí; Matías Alonso Ruiz i Antonio Espinosa Cerrato, pel G. P. de Ciutadans; David Pérez 
Ibáñez, pel G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es 
Pot, i Esperanza García González, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

També hi són presents els membres de la comissió Eva Galí Molas, Martí Olivella Solé  
i Lourdes Parramon i Bregolat.

Assisteixen a aquesta sessió el secretari general de Más Democracia, Ignacio Corredor 
Solà; el representant de Transparència Internacional Agustí Cerrillo Martínez, i la represen-
tant d’Acces Info Europe Alba Gutiérrez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença d’Ignacio Corredor, secretari general de Más Democracia, davant la 

Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Demo-
cràtica (tram. 357-00229/11). Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció 
per a la Regeneració Democràtica. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de Transparència Internacional davant la Comis-
sió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica 
(tram. 357-00230/11). Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a 
la Regeneració Democràtica. Compareixença.

3. Compareixença d’Alba Gutiérrez, en representació d’Acces Info Europe, davant la Co-
missió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democrà-
tica (tram. 357-00231/11). Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica. Compareixença.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Bé, bona tarda. Si els sembla, començaríem la Comissió d’Estudi de les Mesures de 
Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica.

Compareixença d’Ignacio Corredor, secretari general de Más 
Democracia 

357-00229/11

Explico aquesta presidència excepcional: el vicepresident de la comissió, el senyor 
Lluís Guinó, ja havia excusat la seva presència, i, per tant, no pot substituir el president, 
Benet Salellas, a qui a última hora li ha sortit, doncs, també un imprevist, i no podrà 
presidir. I el Reglament disposa que, en aquests casos, és la Mesa del Parlament –que 
avui represento aquí– qui ha de designar una persona, i, si ho vol el secretari primer, 
després, podem anar-nos rellevant. (El vicepresident primer de la Mesa del Parlament 
riu.) Bé, en principi, comencem amb aquesta excepcionalitat, però la comissió es des-
envoluparà amb tota normalitat.

Tenim tres compareixences avui, i començarem, sense més dilació, per no endar-
rerir-ho. Donem la benvinguda, com sempre, a tothom, i especialment al senyor Ignacio 
Corredor –Nacho Corredor–, que és el secretari general de Más Democracia, davant 
d’aquesta comissió, que va lliurar ja també als membres de la comissió una documen-
tació per tal que, si era avinent als membres de la comissió, la poguéssim veure prè-
viament per anar directament, doncs, a temes més de debat i discussió. Normalment 
donem vint minuts per a la primera intervenció –un quart, vint minuts–, i, després..., la 
intervenció dels grups i la resposta del nostre convidat.

En tot cas, sense més dilació, li agraïm que sigui avui aquí. No és, evidentment, la 
primera vegada que està al Parlament de Catalunya; els que hi portem uns quants anys 
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ja el coneixem prou bé, per la seva trajectòria d’investigació i per la qualitat democràti-
ca. I, per tant, doncs, benvingut.

Ignacio Corredor Solà (secretari general de Más Democracia)

Doncs, moltes gràcies, president. Gràcies als diputats i diputades que avui invertei-
xen part del seu temps a escoltar les compareixences que es faran al llarg d’aquesta tar-
da. Abans de començar, si us sembla bé, m’agradaria fer tres prèvies.

La primera és d’agraïment, no només per una qüestió protocol·lària, sinó perquè crec 
que té sentit: d’una banda, al conjunt de la comissió, per haver aprovat la  compareixença, 
i en especial als grups que m’han proposat, no? –em penso que el Grup Parlamentari de 
Ciutadans i el Grup Parlamentari Popular. Entre altres coses, perquè diu molt d’aquests 
dos grups parlamentaris, que proposin una organització que, com abans estàvem comen-
tant, doncs, té una visió probablement diferent de la que tenen aquestes formacions po-
lítiques. I això, per cert, crec que diu molt..., no sé si de la qualitat democràtica, i fins a 
quin punt seria mesurable, però diu molt, diguem-ne, del tarannà que han de tenir aquest 
tipus de comissions.

La segona consideració, amb relació a la idoneïtat d’aquesta comissió: no és la pri-
mera d’aquestes característiques que es fa en aquest Parlament. Ja se n’impulsen mol-
tes, però és evident que hi ha un important debat al conjunt de Catalunya i al conjunt 
d’Espanya amb relació a la necessitat de millorar les pràctiques de qualitat democràtica.

I la tercera consideració prèvia sí que té relació amb el nom de la comissió. Jo entenc 
que hi ha hagut una voluntat de trobar respostes, mitjançant aquesta comissió, a diver-
sos temes, a tot allò que té a veure amb la pràctica de bon govern, amb la transparència, 
amb la regeneració democràtica, però també amb la lluita contra la corrupció, no? I jo 
sóc dels que pensa que, molt probablement, totes aquestes qüestions no tenen tanta rela-
ció entre si; o, si la tenen, hem d’assumir el plantejament que se n’està fent i les conse-
qüències que té.

A tall d’exemple: la transparència és un mecanisme per acabar amb la corrupció o és 
un mecanisme per millorar la participació ciutadana? Jo sóc dels qui crec això darrer; 
crec que és un mecanisme de millora de la participació ciutadana. Probablement tam-
bé és el primer? Probablement també és el primer, tot i que per a això ja hi ha el Codi 
 penal, i el que cal és, diguem-ne, que sigui explícit, que es compleixi i que tingui conse-
qüències. I, en tot cas, si parlem de transparència de les institucions com a mecanisme 
per acabar amb la corrupció, tinguem en compte també la sospita permanent a què es-
tem sotmetent les institucions.

Dit això, bé, jo comparec en aquesta comissió en nom de Más Democracia, des d’on 
treballem de forma voluntària, i aquest és un altre tema que segurament donaria per 
a un altre debat. La societat civil independent no pot viure del voluntarisme dels seus 
membres, que treballem, bàsicament, al voltant de tres qüestions, no? La primera és 
canviar el funcionament dels partits polítics amb l’objectiu de millorar la participació 
de la ciutadania. La segona qüestió és canviar el sistema de finançament dels partits po-
lítics per evitar la corrupció –aquí, sí– i que la relació entre el món públic i privat, que 
és necessària, molt necessària, no estigui condicionada. I la tercera qüestió és canviar el 
sistema electoral per millorar la relació entre representants i representats.

Jo, si els sembla bé, els parlaré, bàsicament, dels dos primers punts, dels dos primers ele - 
ments, atès que en aquest Parlament ja se n’ha parlat molt, de la reforma del sistema 
electoral. El president de la comissió, Lluís Corominas, hi ha treballat especialment, hi 
ha dedicat moltes hores; s’ha de dir, també, que amb poc èxit, la qual cosa –i això ho 
connecto amb una de les consideracions que vull fer després amb relació a qüestions 
competencials que afectin el funcionament dels partits, que és, bàsicament del que els 
parlaré–..., tenir una competència no és condició suficient –sí necessària– per assolir 
una reforma determinada, no?

Bé, Más Democracia és una organització ciutadana, que està formada per profes-
sionals de diferents sectors, que va néixer l’any 2013 i que bàsicament desenvolupa tres 
temes i tres conclusions a partir de les quals treballem: els partits són part del problema, 
però són part imprescindible de la solució, en la construcció d’una millor democràcia. 
Per això cal convertir-los en millors eines de participació ciutadana, útils, i aprofundir 
en la seva democratització.
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El segon element, la segona conclusió: el finançament dels partits i de les seves fun-
dacions –i els avanço una primera conclusió que voldria compartir– ha de ser públic 
i d’aportacions ciutadanes. Precisament pel que els deia abans, no?, la relació entre el 
món públic i el món privat és imprescindible perquè el legislador es pugui fer una idea 
de quin és l’interès general, però cal que no estiguin condicionades, aquestes relacions. 
No serà fàcil, canviar aquesta qüestió, especialment perquè, si anéssim cap aquest mo-
del, significaria que estaríem parlant de més assignació de pressupost públic als partits 
polítics, i això no té bona premsa. Però molt probablement s’haurà de fer pedagogia 
amb relació a això i explicar que és millor que el finançament de les formacions polí-
tiques sigui bàsicament públic, perquè..., les conseqüències són pitjors per a les institu-
cions i per als ciutadans.

Davant la pregunta –i és el tema sobre el qual vull centrar la intervenció–: què fem 
perquè els partits siguin part de la solució en tot el debat de la construcció d’una millor 
democràcia?, bé, certament, la Llei de partits, que regula el seu funcionament, és una 
llei d’àmbit estatal. Com deien abans, doncs, vostès, com a parlament, no tenen com-
petències per modificar-la. I hi insisteixo, també hem vist que, a vegades, tenir compe-
tències no és condició suficient per exercir una reforma, però també és veritat que el 
Parlament de Catalunya té la possibilitat d’iniciar iniciatives legislatives que se’n vagin 
després cap al Congrés dels Diputats; com a parlament, això és una possibilitat. També 
és veritat que a vegades n’hi ha prou que una iniciativa tingui un origen geogràfic con-
cret perquè aquesta iniciativa no surti endavant.

Però, en tot cas, el que és cert és que vostès són representants de partits polítics; for-
men part, molts de vostès, de direccions de partits polítics, i, com a tals, vostès poden 
exercir una certa autoregulació, amb el benentès que de la mateixa manera que les so-
cietats anònimes s’han de reunir una vegada l’any davant dels seus accionistes per llei, 
jo sóc dels que creuen que la regularitat i tot el que té a veure amb el funcionament in-
tern dels partits polítics ha de ser almenys tan regulat com en el cas de les empreses pri-
vades, de tal manera que l’autoregulació és una via, diguem-ne, a implementar, però en 
tot cas, doncs, estaríem sent menys exigents amb els partits polítics que amb les compa-
nyies privades, no?

Bé, jo els vull compartir el rànquing de qualitat democràtica que hem impulsat a Más 
Democracia, que està dirigit per alguns dels sociòlegs i professors i experts en matèria 
de partits polítics més importants de l’Estat i que, a més a més, doncs, ja va per una se-
gona edició, no? Els en vull compartir les conclusions i especialment les variables que hi 
hem fet servir, que són les que vostès podrien copiar, i que són els mecanismes que con-
siderem imprescindibles per impulsar la regeneració democràtica en l’àmbit dels partits 
polítics al nostre país.

Primer titular d’aquest rànquing: cap partit polític amb representació al Congrés 
dels Diputats compleix els mínims legals que exigeix la legislació de partits a Alema-
nya i dels usos i costums del Regne Unit. Cap partit polític espanyol compleix tots els 
requisits legals de la Llei de partits d’Alemanya i dels usos i costums del Regne Unit.

Això els inclou a tots vostès, amb dues excepcions: una d’elles és la CUP, no perquè 
algú pugui imaginar que ells són els més demòcrates de la sala –no ho tinc, això, con-
trastat–, sinó perquè, com no estan al Congrés dels Diputats, no ho hem pogut mesurar. 
En tot cas, no n’hi ha cap representant, aquí; m’anava a prendre aquesta compareixença 
com un repte perquè a la propera edició hi incloguéssim la CUP, però, doncs, pensarem 
si té sentit o no fer-ho, no? I l’altre partit que no està inclòs aquí és el Partit Demòcrata 
Europeu Català, bàsicament perquè l’últim rànquing és del mes de juny i no hem tingut 
temps de mesurar-lo. I és probable que potser la seva puntuació ara fos molt diferent de 
la de l’antiga Convergència.

Per què cap partit polític amb representació al Congrés dels Diputats seria legal al 
Regne Unit o a Alemanya? Bé, doncs, abans de veure’n amb detall els indicadors –que 
són els elements que jo crec que podríem copiar, que haurien de formar part de la nova 
legislació de partits i que vostès, ja sigui com a membres d’un parlament o com a mem-
bres de la direcció dels seus partits polítics, tenen la possibilitat d’incloure–, cal des-
tacar que les puntuacions mitjanes dels partits polítics amb representació al Congrés 
suspenen en els següents aspectes: suspèn, la mitjana dels partits polítics amb represen-
tació al Congrés, pel que fa als indicadors de democràcia interna, amb un 3,7 sobre 10; 
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suspenen en el que té a veure amb els indicadors dels drets dels afiliats i la seva protec-
ció, amb un 4,4 sobre 10, i suspenen en el que té a veure amb els indicadors que fan re-
ferència als procediments d’elecció dels seus candidats a càrrecs públics.

És veritat que hi ha un apartat de l’estudi en què la mitjana és aprovada: hi ha un 6 
sobre 10 en allò que té a veure amb la publificació dels codis ètics dels partits i de la in-
formació que faciliten a les seves pàgines web. No sé si és per convicció o perquè és un 
dels elements amb més riscos per al manteniment actual dels partits polítics, però això 
és així, i jo crec que s’ha de valorar, s’ha de posar sobre la taula, no?

Abans de continuar, m’agradaria també deixar clar que, clar, la comparació no l’es-
tem fent amb relació a un sistema chupi guay, superdemocràtic, de les democràcies més 
avançades d’Europa o del món, no; estem parlant de països que són referents, per molts 
elements, per a partits jo entenc que de tot..., o d’un ampli espectre ideològic, que són 
Alemanya i el Regne Unit. I per això encara, diguem-ne, les conclusions criden molt 
més l’atenció, no?

Després podrem comentar aquests indicadors concrets extrets d’aquesta legislació 
i usos i costums, que és el que els vaig passar per correu electrònic, aquestes quaranta 
variables, que són les que al final acaben per determinar que dos partits polítics amb 
representació al Congrés, que són Equo i Anova, aproven, amb un 6,8 i un 6,2 sobre 10; 
Podemos també, amb un 5 sobre 10, i que la resta de formacions polítiques suspenen, 
no?: Iniciativa del Poble Valencià, un 4,9 sobre 10; Iniciativa per Catalunya Verds, tam-
bé un 4,9 sobre 10; el PSC, un 4,2; Izquierda Unida, un 4,2; el PSOE, un 4,1; Esquerra 
Republicana, un 4,1; Coalición Canaria, un 3,8; Ciudadanos, un 3,7; el PNV, un 3,7, i el 
Partit Popular, un 2,6 sobre 10.

Clar, vostès, que tots pertanyen a partits polítics, diuen: «Bé, però quin és l’element 
que, en el cas de la meva formació política, fa que la conclusió sigui tan cridanera?» 
Doncs, a mi m’agradaria comentar alguns aspectes concrets d’aquestes variables de les 
quals els parlava que em sorprenen, però que en països del nostre entorn –com Alema-
nya o el Regne Unit– són obligatoris i que aquí no es compleixen.

La majoria dels partits polítics amb representació al Congrés no organitzen un con-
grés anual. Igual que les societats anònimes, han de complir, eh?, i han de retre comptes 
una vegada l’any davant dels seus accionistes.

No es compleixen els estatuts amb relació a la convocatòria dels seus congressos or-
dinaris. Vostès poden pensar –molts de vostès– en la seva formació política, i, doncs, si 
el congrés ordinari s’ha convocat o no; pretextos n’hi ha molts, però els pretextos aquí 
es fan servir i en d’altres països no, i això mereix una reflexió.

No tenen fixada una data fixa de celebració dels congressos, cosa que sí que passa en 
aquests altres països.

No hi ha hagut alternatives en els seus darrers tres congressos per escollir el primer 
dirigent del partit, que és el que passa en els usos i costums, per exemple, del Regne 
Unit.

Els dirigents dels partits, en general –amb excepcions, tot i que amb opció revocatò-
ria no per part de la militància– no els escullen els militants dels partits o no es poden 
escollir mitjançant llistes obertes o desbloquejades amb relació als dirigents del màxim 
òrgan executiu del partit. Per exemple, en el cas del PSOE, que jo crec que ha estat dels 
primers a posar sobre la taula les primàries, el seu líder, el seu secretari general, era es-
collit en primàries, però ara que hem sentit molt a parlar del comitè federal..., els mem-
bres del comitè federal no han estat escollits ni amb llistes obertes ni desbloquejades 
pel conjunt dels afiliats; en aquest cas, em penso que és a través d’uns delegats.

Doncs, això, a tall d’exemple –i aquí en tenen totes les variables–, sí que es fa al 
Regne Unit i sí que es fa a Alemanya. Per això insisteixo que no és que estiguem parlant 
d’uns referents molt llunyans a nosaltres o que responen molt a una determinada ma-
nera d’entendre la democràcia; formen part de països que tenen democràcies liberals a 
les quals nosaltres probablement ens volem assemblar i ens assemblem en moltes qües-
tions, com són Alemanya o el Regne Unit, no?

Ara hi ha hagut molta polèmica, per exemple –i vinculant el que passa al nostre país 
amb el que passa a Alemanya–, perquè el PSOE s’estava «podemitzant», perquè estava 
plantejant una consulta a tots els militants, i això és propi, diguem-ne... Bé, doncs, el 
gens populista SPD alemany sotmet l’acord dels diputats, quan arriben a una coalició o 
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a un pacte de govern, al conjunt de la seva militància. Els socialdemòcrates alemanys, 
no?; no estan aquí, però... No la CUP o no el senyor Albano Dante Fachin; no, no, no. 
Els socialdemòcrates alemanys, que són uns «tios» d’ordre, tenen molt integrat que cal 
fer aquesta mena de consultes a la seva militància. I això té relació, també, amb quin és 
el paper de la militància als partits, en què es diferencia de la implicació dels ciutadans 
en el conjunt dels partits, i que alguns de vostès també estan posant sobre la taula.

En tot cas, i per treure’n algun element positiu, no?, pel que fa al funcionament dels 
partits polítics amb representació al Congrés, a mi m’agradaria destacar que, gràcies a 
la legislació –no a la voluntat d’alguns partits–, sí que hi ha sistemes de representació de 
minories en els òrgans dels partits i de llistes electorals, i això és un element també que 
cal posar sobre la taula. Està a la legislació, però això s’ha de reconèixer, no?

Acabo. Bé, nosaltres fa tres anys que vam néixer com a organització i vam fer una 
proposta de reforma de la Llei de partits. És veritat que tres anys després el debat és molt 
més favorable a aquest tipus de plantejament. És cert també que el Govern  d’Espanya, 
liderat pel Partit Popular, en va modificar parcialment la part referida al finançament 
dels partits polítics a l’anterior legislatura. De fet, després, si voleu, podem comparar 
quins elements s’han reformat amb relació als nostres plantejaments i què té sentit o què 
no. Per exemple, efectivament el finançament dels partits ha de ser públic, però el de les 
seves fundacions, doncs, no està fiscalitzat de la mateixa manera, i es generen algunes 
problemàtiques allà, no?

I dit això, i per concloure, m’agradaria acabar citant una part de la introducció que 
va fer la Victòria Camps de la nostra proposta de la Llei de partits, i que crec que és 
l’esperit que des de la societat civil també hem d’entendre en companyia, eh?, amb els 
partits polítics. Jo crec que la societat civil ha de ser vigilant, però ha d’acompanyar i 
ha de, també, saber donar les gràcies als partits polítics quan fan esforços, perquè són 
imprescindibles, perquè ho diu la Constitució, perquè ho diu tota la legislació en dret 
comparat. I com ho diu la Constitució i com ho diu la legislació en dret comparat, quan 
parlem de democràcia de partits no parlem, diguem-ne, d’un desideràtum, sinó que par-
lem d’una obligació que no s’està complint, no?

Deia la Victòria Camps: «Más democracia interna, más apertura a la participación 
y menos distancia del mundo exterior son seguramente los tres valores menos recono-
cibles en la actuación de los partidos. No podemos aceptar como una inercia de las de-
mocracias consolidadas que la militancia política decrezca, bien porque considere que 
la participación es ficticia e inútil» –tema important– «o bien porque las organizaciones 
políticas se muestren incapaces de mantener el magnetismo que en algún momento ejer-
cieron. A la ciudadanía hay que convencerla de que la política es algo más que la lucha 
por arrebatarle el poder al adversario. El partidismo debería dejar de ser el motivo de 
nuestro escenario político como si no hubiera otros intereses que los de cada corpora-
ción para construir la razón pública. Sería bueno que los partidos volvieran a ser labo-
ratorios de ideas y que sus dirigentes no tuvieran otro móvil que el del servicio público. 
Una reforma en profundidad nunca es la panacea que corrige todas las deficiencias, pero 
sí es muestra de voluntad de erradicarlas. Y es, sobre todo, el primer paso para recupe-
rar la confianza perdida.»

Jo ho deixo aquí, perquè em sembla sobretot rellevant, ja que els he facilitat també 
documentació, que en parlem amb concreció, ja sigui de la metodologia que ens porta 
a treure aquestes conclusions, ja sigui de com podem contribuir també nosaltres, en col-
laboració amb vosaltres –alguns partits ens ho han demanat–, doncs, a millorar alguns 
elements del funcionament intern dels seus partits.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyor Corredor. Passaríem al torn d’intervencions dels grups, co-
mençant pel senyor Espinosa, en nom del Grup de Ciutadans.

Antonio Espinosa Cerrato

Bien. En primer lugar, lógicamente agradecer a Nacho Corredor que haya aceptado 
la invitación y que esté hoy aquí trasladándonos precisamente, pues, yo creo una labor 
fundamental, que es el ayudarnos incluso a los partidos a mejorar nuestro funciona-
miento, a mejorar la transparencia. Decía él si la transparencia era más bien una idea de 
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participación..., más que de corrupción. Bueno, yo creo que las dos cosas van perfec-
tamente ligadas, porque la transparencia, además de la participación, supone poner luz 
–luz– ahí donde seguramente había sombras, y eso sin duda alguna contribuye a dismi-
nuir la corrupción.

Por tanto, transparencia en alguna medida es sinónimo de lucha contra la corrup-
ción también, ¿no?, no solamente, evidentemente, de establecer mecanismos de parti-
cipación, no solamente de elementos para dar a conocer... Justamente lo que él nos ha 
hecho es un ejercicio de transparencia que nos dice del buen funcionamiento o del mal 
funcionamiento, en este caso, de los partidos, pero la transparencia nos va a dar tam-
bién un termómetro, va a ser un termómetro, o nos va a permitir precisamente también 
medir el buen hacer o el peor hacer de las administraciones, ¿no?, que también es en ese 
terreno, en el que hay que avanzar en el tema de transparencia.

Nos decías que, de alguna forma, suspendían, la mayoría de los partidos, en demo-
cracia interna, garantías, procedimientos electorales, y concretamente apuntabas el tema 
de la no celebración de congresos anuales y de que no haya una fecha fija. Bueno, yo ahí, 
simplemente como elementos de reflexión, ¿eh?, más que incluso de diferencia, hombre, 
decir que un congreso es algo importante, muy importante, que marca estrategias de 
partido y de actuación incluso a largo plazo. A mí me parece que, en ese sentido, esta-
blecer un congreso anualmente, si le damos la dimensión esta de..., a mí me parece muy 
corto, porque incluso es estrategia, ese planteamiento; eso me parece que requiere tiem-
pos más largos para evaluarlo, tiempos más largos para evaluar incluso la labor de esos 
órganos que en un momento determinado son renovados. Y, por tanto, a mí me parece 
que es demasiado corto.

Decías, además, con fecha fija, ¿no? Bueno, yo creo que fecha fija también es una li-
mitación innecesaria. Yo creo que una cosa es establecer una periodificación, pero esta-
blecer una fecha fija... Por ejemplo, no puedes parar la actividad, que puede ser incluso 
electoral, porque se celebre un congreso, es decir, para celebrar un congreso. Es decir, a 
mí me parece que hemos de huir también de corsés –de corsés–, que no significa desa-
tender ni mucho menos la democracia interna, que no significa no tener una voluntad de 
rendir cuentas, digamos, al conjunto de los afiliados y al conjunto de la sociedad, por-
que yo entiendo que en ese sentido es verdad que habrá que avanzar a los partidos en la 
rendición de cuentas no solamente a los afiliados, sino que en cada congreso, pues, se 
rindan cuentas un poquito al conjunto de la sociedad, ¿no?

Pero vaya, que veo muchos... O sea, agradezco la labor, digamos, que hacéis desde 
Más Democracia precisamente de evaluación, porque eso nos va a permitir a todos ha-
cer un esfuerzo de mejora, pero yo vislumbro algunos aspectos de excesiva rigidez en 
los planteamientos.

Nada más. Gracias.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament 

Gràcies, senyor Espinosa. En nom del Partit Socialista, del Grup Parlamentari 
Socia lista, el senyor diputat David Pérez.

David Pérez Ibáñez

Sí; moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Corredor, per aquestes ini-
ciatives, que, d’entrada, a veure... Nosaltres ho fem diferent que Alemanya, d’acord?; ara, 
jo no tinc clar que ells ho facin millor. Per què ho fan millor? Perquè fan congrés cada 
any? Nosaltres, no. On està el problema? Nosaltres fem consell nacional cada tres mesos, 
que és el màxim òrgan entre congressos i congressos. I crec que no sóc l’únic partit que 
està en aquesta sala que fa consell nacional, que hi han d’altres partits que també ho fan. 
I, per tant, és el màxim òrgan d’aquest partit, que és, per cert, el que convoca el congrés 
cada quatre anys, que, si no m’equivoco, és el període de les legislatures, i és el període 
que et pot marcar, a més a més, la possibilitat de donar suport o no a un programa elec-
toral. És a dir, en el document hi han coses que nosaltres les fem diferents; i, per tant, 
 suspenem? Home, és injust –és injust. Perquè potser, si anem a una discussió de fons, 
nosaltres ho estem fent bé –potser, eh?–, i són ells els que no ho fan bé.

En tota la resta, escolta’m, els temes de transparència, hi estic d’acord. Sí, en els te-
mes de més transparència en el tema de la comptabilitat, estem obligats a publicar la 
nostra comptabilitat des de fa dos anys –crec que tots els partits amb representació par-
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lamentària ja la publiquen–, la nostra i la de les nostres fundacions, i hi ha d’haver tanta 
transparència en la nostra com en la de les nostres fundacions, absolutament d’acord. 
Que hi han d’haver mecanismes de control intern? D’acord, els tenim. Que han de ser 
mecanismes de control extern? Perfecte; qui els paga? Qui els paga? Perquè una audito-
ria d’un partit polític costa el que costa; si l’hem de pagar els partits polítics, no podem 
–no podem.

Que hi han elements en la proposta del fet que falta democràcia interna? A veure, no 
és perquè el PSC hagi sortit molt ben valorat...; a mi m’agradaria saber com poder mi-
llorar més aquests mecanismes, nosaltres, de democràcia interna, perquè és total. No hi 
ha cap òrgan que no es pugui escollir amb urna per tothom, per tots els militants i amb 
urna. A més, fem primàries; en molts casos, hi poden participar la resta dels ciutadans. 
Què més hem de fer? I, a sobre, suspenem. (L’orador riu.) Què més hem de fer? –què 
més hem de fer?

De vegades penso –penso, eh?– que, quan des de fora d’un partit comences a inves-
tigar quines coses es poden fer per millorar..., parlem-ne, Nacho, parlem-ne. Segur que 
hi han coses que podem fer millor; però, a veure, hauries d’estar a dintre per veure tam-
bé –dintre de qualsevol partit, eh?– que de vegades la vida és més complicada del que 
sembla.

S’ha de respectar el principi de representació paritària, absolutament d’acord; aquí, 
amb el Corominas no hi ha discussió, eh? –amb el diputat Corominas. Nosaltres..., llis-
tes paritàries, però és veritat que, en una representació de districte, garantir la paritat 
és molt complicat. Solució: que en la llista nacional, si hi han més dones que homes, hi 
entrin solament homes. No hi estic d’acord. Jo no hi estic d’acord, perquè una persona, 
quan vota, vota una candidatura amb una sèrie d’homes i de dones, i, per tant, això tam-
bé s’hauria de respectar.

El tema del desbloqueig de la llista de candidats al Congrés? Home, ja tenim el Se-
nat. Es fa millor al Senat que al Congrés? Desbloqueig de candidatures? És igual. Jo 
tinc un sistema..., nosaltres proposem un sistema de llistes que en aquest moment són 
bloquejades. (Veus de fons.) Exacte. Molt bé. Nosaltres tenim un sistema de representa-
ció del consell nacional escollit per tota la militància en funció de les agrupacions, en 
funció de la representació que té cadascú. Més no es..., millor no es pot fer –millor no es 
pot fer. Són les agrupacions locals, tots els militants, els que escullen els seus represen-
tants en el consell nacional –no hi ha representació intermèdia. Per tant..., a veure, segur 
que es poden fer les coses millor.

Desbloqueig de les llistes de candidats al Congrés? Tampoc hi estic d’acord. Tu has 
dit una cosa que és molt rellevant: representació de minories a les candidatures. Això 
ho fem bé, és veritat. Si es desbloquegen les llistes, podrem garantir aquestes minories? 
No. No, no ho podrem fer. És a dir, els partits, entre cometes, «grans» proposem homes, 
dones, sindicalistes de diferents col·lectius. Per què? Perquè som partits, i en una candi-
datura unitària ho podem fer. Si hi ha un desbloqueig d’aquestes candidatures, això es 
pot garantir? No. I què acaba passant, Nacho? –i tu ho saps perfectament–: que, al final, 
qui en queda fora és el més feble, sempre. I l’única garantia que això no pugui passar 
és que les llistes estiguin mig bloquejades. Al final, segurament –acabo, president–, el 
punt de trobada seria: d’acord, que no siguin obertes del tot, però que no siguin tanca-
des del tot, per mirar de garantir les dues posicions.

Acabo aquí. En qualsevol cas –hi insisteixo, eh?–, moltíssimes felicitats. Segur que hi  
han elements que ens hem d’apuntar i tenir en compte, però de vegades penso que 
aquestes qüestions les podríem fer amb una miqueta més de... Mira, millorar el sistema 
de partits, d’acord; però dir que som els últims d’Europa..., no hi estic d’acord. Mirar de 
trobar sistemes que facilitin la incompatibilitat amb processos de corrupció, d’acord; i 
que això solament afecti els partits polítics i els funcionaris? No hi estic d’acord.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor diputat. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
el seu diputat, el senyor Albano Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, president. Gràcies, Ignacio. Era difícil. Havies de venir aquí i dir: «Escol-
ta’m, ho feu fatal», no? I ara podríem entrar en el punt de dir: «No, no; mireu, això jo ho 
faig molt bé», no?, o «El profe me tiene manía», no?, també, és a dir, hosti... (L’orador riu.)
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Jo, com a reflexions no partidistes, sinó de fer aquest exercici de dir: «Bé, i nosaltres 
com ho fem?», i si ho estem fent bé o malament, en el cas de formacions que s’acaben 
de constituir..., crec que hauria de ser en totes, però en formacions que estan cristal·lit-
zant, diguéssim, estem en un procés de creació constant i d’avaluar coses que potser en 
un partit que porta més temps són més difícils de canviar, però en un que acaba de co-
mençar estem fent aquest procés d’avaluació de fins on arribem. I, per tant, tota aquesta 
informació, doncs, per a nosaltres pot ser molt útil.

No ho sé, això de les llistes obertes o bloquejades, o les decisions... Es feia esment 
del tema, que és d’actualitat, no és per citar ningú, no?, però bé, una decisió important, 
com es pren, qui la pren en la nostra organització. I crec que hi hem d’aprofundir encara 
més, però en la nostra organització una decisió com aquesta no s’hauria pogut prendre 
per cap altre òrgan que tots els inscrits de l’organització, per estatuts. No es pot; vull dir, 
s’hauria de fer un cop d’estat.

Llavors, jo entenc, més enllà del que pertoqui..., perquè és veritat, aquí tots som 
membres de partits amb una nota o amb una altra –jo estic content, perquè sembla 
que..., he arribat tard, però hem quedat allà..., bé. Però, més enllà de tot, vull dir, a tota 
la ciutadania l’ha de preocupar el que passa als partits, encara que no siguin el que ell 
vota; o sigui, jo, membre d’un partit, necessito que els altres partits també funcionin bé 
i que també funcionin d’acord amb unes regles pel bé del funcionament general, perquè 
al final els partits són una peça més del procés democràtic. No hi ha democràcia, per 
més que es voti, si els partits als quals es vota no compleixen uns mínims, que podríem 
discutir quins són.

Jo potser m’he perdut la primera part de la intervenció, però, no ho sé, a Alemanya 
i al Regne Unit també estem veient el que passa amb en Corbyn i la relació que té amb 
les bases..., i el tema del finançament. Vull dir, no ho sé, eh?, ara... Però el problema del 
finançament a través d’entitats financeres, etcètera..., problema o interferència? O sigui 
que juguen un paper, el juguen. Vull dir, avui sortia a Crític un article que deia que al 
Parlament de Catalunya només hi han dos partits –no diré quins són– que han arribat 
aquí sense demanar diners als bancs. No dic que sigui il·legal –no ho és–, però, vull dir, 
no sé si als Estats Units, a Alemanya i al Regne Unit, aquest paràmetre..., com està con-
templat.

I faig una reflexió final, producte d’haver escoltat el que explicaves. O sigui, per una 
banda, hi ha una sèrie de normes que, més o menys, els que llegim els informes de la sin-
dicatura, doncs..., els informes de la sindicatura, pel que fa al retiment de comptes i a com-
plir la norma..., jo crec que no hi ha cap cas especialment escandalós, pel que fa a la norma 
que tenim aquí. Ara bé, com a qüestió de reflexió política, és que la nostra feina o el nostre 
objectiu no només hauria de ser complir amb les normes que ens obliguen; com a qüestió 
profundament política, el nostre objectiu hauria de ser avançar constantment. Perquè avui 
podem dir: «Ostres, com és que al Partit Popular se li colen els imputats a carretades?», 
«Com és que el PSOE decideix no sé què en un comitè federal?» Si no fem constantment 
aquesta reflexió, això ens pot passar a tots, per més nous que siguem. Vull dir, nosaltres 
estem en aquest procés, de dir: «Bé, venim d’una història» –i acabo–, «intentem corregir 
errors». Això ens pot passar a tots, i, si no ens passa, no és perquè uns siguin més bons i 
més honestos, sinó perquè hem de buscar les estructures que ho facin gairebé impossible.

Gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. En nom del Grup Popular, la seva diputada, Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, agrair-te –et tracto de tu perquè ja ens conei-
xem–, Nacho, que siguis aquí, tot i saber que segurament en la fotografia com a partit 
sortiríem regular, diguem-ne que regular –ho deixem aquí, no? Per què? Perquè nosal-
tres considerem que, igualment, tot i que hi han molts elements que estan valorats en 
aquest estudi que no hi coincidim, òbviament, jo sí que crec que és bo, i més en una co-
missió parlamentària que es dedica a l’estudi, com a mínim debatre, aprendre i fins i tot, 
si és possible, des de l’acord treure, doncs, iniciatives que siguin possibilistes, que n’hi 
han algunes aquí que no ho són, com congressos anuals per obligació legal a tots els 
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partits, perquè això paralitzaria..., això condicionaria la vida política a la vida interna 
dels partits, i això jo no crec que sigui bo, en termes de qualitat democràtica.

Però sí que crec que és bo parlar-ne, no?, entre altres coses perquè tu deies, en l’ex-
posició, que transparència era millorar la participació ciutadana, i que sí, que, en segon 
terme, hi havia també que fos una eina contra la corrupció política. I jo crec que no és 
secundària; és fins i tot quasi principal, perquè precisament la transparència al que obli-
ga és a donar i a retre comptes permanentment, i que aquells que volen fer servir el càr-
rec polític per a enriquiment personal o malversació de cabals públics ho tinguin més 
difícil.

Dit això, jo crec que hi han propostes que són molt difícils de complir, entre altres 
coses perquè no crec tampoc que milloressin el sistema i la nostra qualitat democràtica 
com a país, no? No només la millora de la qualitat democràtica que tenim a Espanya 
depèn de com funcionin internament els partits, sinó també de com funcionen els par-
tits dintre de les institucions, i de quins límits i quins paràmetres de revisió d’acords hi 
ha, i en això crec que ens faltaria, doncs, aprofundir-hi. Per què? I ho dic així, clarís-
simament, perquè segur que ho coneixes: hi ha un democracy index, que fa servir  
The Economist; és un estudi de qualitat democràtica de tots els països de tot el món on 
es mesuren molts elements, no?, des del procés electoral i el pluralisme fins a les lliber-
tats civils, el funcionament dels governs, la participació política i la cultura política.

Potser aquí, a Espanya, sí que necessitem treballar més en cultura política, i això 
no té només a veure amb el funcionament intern dels partits. I per això en aquests es-
tudis sempre sortim així, que tenim una qualitat democràtica que és molt semblant a la 
de la Gran Bretanya, que França està per sobre nostre. També s’ha de dir que la nostra 
no és una democràcia tan consolidada com les altres. Vull dir, sí, fixem-nos-hi; sí, com-
parem-nos-hi; si estem pitjor, intentem millorar, però tampoc ens fustiguem, perquè jo 
crec que sí que hem fet molts avanços com a societat en molt poc temps.

I en això no m’agradaria ser partidista; jo crec que els partits en general..., els dos 
que hem fet tasques de govern a Espanya hem fet esforços per millorar-ho. Està clar que 
en algunes coses hem fallat, la prova és a sobre de la taula, però el que necessitem és 
fer una política més a llarg termini, una política de consensos i de millora, i assentar les 
bases mínimes de l’acord que permetin no només millorar la vida interna dels partits, 
perquè la democràcia delegada i representativa també és democràcia, tot i que no sigui 
directa..., però jo crec que sí que hi ha algunes idees que sí que és bo que es debatin, i 
més en una comissió com en la que estem.

Però, sobretot, agrair-te que vinguis i ens ho expliquis.
Gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputada. Finalment, en nom de Junts pel Sí, el diputat Gerard Gómez del 
Moral.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. I gràcies, en primer lloc, també al senyor Nacho Corredor –que 
també ens coneixem de fa temps– per venir aquí, doncs, a comparèixer i, al final, a re-
flexionar, no?, també sobre el sistema de partits, etcètera. I, per tant, jo crec que, d’en-
trada, és d’agrair que hi hagi una entitat o, en fi, una associació o el que sigui que es 
dediqui justament a reflexionar o a pensar com podem millorar.

Moltes de les qüestions que han sortit aquí, que han sortit anteriorment, les podem 
compartir en part o no, però segurament, més que fer un debat o un diàleg sobre què 
sí o què no, o, per entendre’ns, d’anar a la defensiva, no?, diguéssim, o de justificar-nos 
–que jo crec que no és del que es tracta–..., en això sí que jo li voldria fer algunes pre-
guntes o alguna reflexió, si vostès hi han pensat, si vostès hi han reflexionat, perquè, és 
veritat –i això ha sortit abans, no?–, el nostre sistema electoral és cert que és diferent del 
d’Alemanya, és cert que és diferent, en fi, del de la Gran Bretanya, etcètera, i, per tant, 
diguéssim, segurament és difícil quantificar d’una manera rígida, com es fa a l’informe, 
sistemes que són diferents.

I, per tant, no sé si vostè valora que el sistema polític, tant espanyol..., diguéssim, 
electoral, no?, o fins i tot el català, que la Llei electoral és una de les qüestions..., el que 
és avui, circumstancialment, president de la comissió també ha estat en aquests debats 
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des de fa anys, i és una assignatura pendent que també tenim com a país. No sé si vostès 
també hi han reflexionat, en concret, sobre això; si el sistema electoral també, digués-
sim, actual, que són, doncs, quatre províncies, en el cas català, no?..., si també ha d’anar 
a un sistema mixt, que el diputat Pérez, de fet, s’hi referia també abans. És a dir, vostès 
han reflexionat també sobre com es pot millorar la democràcia des del punt de vista es-
trictament de la Llei electoral en si, i, per tant, del sistema?

També m’agradaria, si és possible, que vostè valorés una mica l’aplicació de la Llei 
de la transparència. De fet, inicialment vostè ha començat referint-se, d’una manera 
abstracta, per contextualitzar el debat, no?, a quin és el benefici de la transparència, i 
si això és un benefici social o és una interpel·lació directa a prevenir la corrupció. Bé, 
aquest Parlament fa un parell d’anys va fer una jo diria potent llei de transparència que 
justament ara ja fa un any que, més o menys, s’ha anat desplegant. Com valora aquesta 
llei, el desplegament d’aquesta?, i si creu que té alguna mancança o si creu que té alguna 
cosa encara a perfeccionar, a millorar, a corregir, etcètera, no?

I, després, també basat en el seu informe, a mi m’agradaria –vostès ho dividien en 
cinc subtemes– si pogués fer, d’una manera analítica..., què creu que és més important 
o en què creu que els partits, entre cometes, «fallem» més? De cada àmbit, què seria 
destacable? Perquè, per exemple, efectivament, el senyor Pérez..., vostè s’hi referia, no?: 
«Escolta’m, els congressos anuals o no...» Bé, això podríem debatre-ho tots, i segu-
rament estaria, a més a més, d’acord, amb el que es deia abans. Perquè, diguéssim, a 
l’anàlisi rígida, clar, per exemple, hi ha mesures que són, doncs, poder convocar una as-
semblea amb tota la militància, etcètera, que no són estrictament un congrés però que 
serveixen exactament per al mateix, no?

Però, en fi, jo crec que segurament vostè pot tenir una visió concreta sobre què és..., 
en democràcia interna, o en drets dels afiliats o en informació al partit, etcètera, que 
analitzi o que cregui que és la qüestió més generalitzada que segurament caldria po-
sar-hi solució, compartint-la o no després, cadascú, que, òbviament, en això cadascú 
tindrà la seva opinió, eh?, per això li deia que segurament no tocava ara fer un partit de 
tennis i dir: «No, escolta, jo faig primàries des dels anys vuitanta» o no sé què, perquè 
crec que no té sentit, des del punt de vista de la comissió.

I sí que, algunes qüestions, diguéssim..., perquè tot té visions diferents, no?, o dues 
cares de la mateixa moneda. És evident que si s’obren les llistes del tot és més difícil 
protegir les minories, per exemple. És evident, per exemple, que una tendència nova 
com és el crowdfunding, aconseguir diners per a campanyes o per a objectius concrets..., 
però això pot portar implícita una altra vessant d’opacitat que fins ara no es tenia, no? És 
a dir, com vostè també creu que hem d’avançar i hem d’anar corregint aquestes coses?, 
perquè una cosa pot portar contraprestacions que justament s’han anat avançant, fins i 
tot, com li deia, a nivell de finançament dels partits, on... Segurament podríem entrar 
en un debat ciutadà sobre el fet que els partits estan massa finançats públicament, però 
justament hi ha moltes altres tendències que, si ens hi comparéssim, diríem que estem 
massa poc finançats públicament, i que, justament per deixar de dependre d’ingressos 
privats –siguin donacions, siguin quotes, sigui el que sigui, no?–, caldria posar-hi més 
diners dels pressupostos públics. No sé si vostè té una opinió concreta al respecte, però, 
en fi, volia enumerar unes quantes qüestions per si les podia aclarir.

Gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. En nom de l’Oficina Antifrau, la senyora Lourdes Parramon. (Veus 
de fons.) No? (Veus de fons.) En nom del Pacte social contra la corrupció, el senyor Mar-
tí Olivella.

Martí Olivella Solé

Bona tarda. Moltes gràcies. Bé, enhorabona per la gosadia d’aquest speech crític que 
remou coses. El que passa és que sí que comparteixo que potser els indicadors triats 
desvien el conjunt d’aportacions que feu en altres..., en els quatre grans àmbits, no?: de 
Llei de partits, de finançament, de regeneració democràtica, etcètera.

I potser, en la línia del que s’ha estat demanant, si de vosaltres depengués, quines se-
rien les cinc mesures que diríeu que serien clau per començar un canvi en tot el sistema 
aquest de regeneració democràtica, anticorrupció i millora de la qualitat democràtica.
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I, com també ja s’ha demanat, argumentar millor per què consideres que la transpa-
rència és més adequada a la participació que no pas a la corrupció. Com que ja s’ha dit, 
em recolzo en això.

Ja està.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies. Senyor Corredor.

Ignacio Corredor Solà

Sí. Doncs, si us sembla bé, comencem per l’element aquest que heu citat diversos 
de vosaltres, la relació entre la transparència i la corrupció. Quin és el meu enfocament 
–que, per cert, és l’enfocament que va tenir aquest Parlament quan va impulsar la Llei 
de transparència–, amb relació, per exemple, al registre dels lobbys?

Hi ha dues formes d’enfocar el registre dels lobbys: com una mesura per lluitar con-
tra la corrupció –posant ombra de dubte, per cert, sobre la seva activitat–, o una altra, 
que és el que va fer el Parlament, posem la Llei de transparència, perquè el que hem de 
fer és donar transparència a una permanent interacció entre la societat civil i les insti-
tucions. Enfocant el registre de lobbys, per posar-ne un element concret, sota el parai-
gua de la transparència i no sota el de la lluita contra la corrupció, que és com ho estan 
plantejant en altres institucions, l’ombra de sospita, diguem-ne, d’una activitat que és 
legítima en les democràcies liberals no hi és; en canvi, posant-ho sota el paraigua de 
la transparència, el que se li dóna és normalitat, i, en tot cas, doncs, millora fins i tot la 
participació per moltes qüestions, no?

Amb relació a la fixació de la data dels congressos, hi han dues reflexions. Una que 
intueixo que no compartim, pel que han dit, que és: vostès no poden exigir una legisla-
ció a les empreses més contundent que la que s’exigeixen a vostès mateixos, perquè les 
societats anònimes, hi insisteixo, han de ser controlades pels seus accionistes sí o sí, de 
forma fixa. I la segona qüestió és: perquè la convocatòria d’un congrés no sigui una de-
cisió arbitrària de qui vol guanyar el congrés, i això –i connecta molt amb la conjuntura 
política actual– és rellevant.

Que no és el millor sistema? I ara ho connecto amb, diguem-ne, una reflexió també 
general: doncs, és clarament discutible. Per què el fem, nosaltres, aquest estudi? Per a 
què la veritat revelada estigui a la legislació alemanya o als usos i costums del Regne 
Unit? Doncs, no. Per què fem aquest estudi? Bé, tots els estudis que depenen de varia-
bles objectivables..., en funció de les variables que esculls, el resultat potser està prede-
terminat, i, per tant, es poden criticar les variables perfectament.

Per què fem aquest estudi? Bé, hem vist les conseqüències que ha tingut. Els partits 
polítics, un dels grans incentius que tenen per continuar avançant en determinats ele-
ments..., són reputacionals. I l’eco que va tenir la primera publicació d’aquest rànquing 
va provocar que alguns partits –per cert, també de la seva formació, senyor Pérez– vin-
guessin a nosaltres i diguessin: «Com podem millorar?» I, efectivament, no només ha 
servit per a això, sinó perquè nosaltres integrem, en les consegüents edicions, altres me-
canismes que, molt probablement, si ens alienem de la realitat sociopolítica espanyola, 
doncs, potser no tenen tant de sentit, no? Però el sentit és aquest: u, generar el debat, que 
no hi és, o que en tot cas no hi és amb prou intensitat, i dos, forçar els partits a seguir 
avançant en allò, efectivament, que tingui sentit.

Hi insisteixo, ens posarem d’acord en molts elements. En el tema dels congressos 
fixos, tinc aquesta posició perquè les alternatives, a priori, crec que tenen pitjors con-
seqüències per a la rendició de comptes i la participació dels afiliats en un partit polí-
tic. Hi insisteixo, això s’està veient aquestes setmanes, i veurem que, doncs, es volia, en 
el cas d’un partit polític, convocar un congrés per al diumenge anterior i que altres el 
 volen convocar d’aquí a deu mesos, i que, en el cas de les dues parts, diguem-ne, que 
proposaven una data o altra..., tenia a veure amb les possibilitats de guanyar aquell con-
grés, el moment de la seva convocatòria. Per tant, per eradicar això, a mi..., a mi i als 
legisladors alemanys i als usos i costums britànics se’ls ocorre això, no?, però segur que 
hi ha altres mecanismes.

En tot cas, connectant també amb el David Pérez, que ha estat, diguem-ne, àmplia-
ment crític i que ha comentat en detall i amb..., i que n’hem seguit amb interès les apre-
ciacions, bé, doncs, cal reconèixer també que el PSC està en el percentil superior dels 
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partits polítics a Espanya, i, per tant, potser té sentit fer dos tipus de ponderacions a 
presentar als mitjans: una amb relació –si és que ho volem continuar mantenint així– al 
que passa a Alemanya i el Regne Unit, i una altra amb relació interna, com queden els 
partits polítics, és a dir, si el deu el tingués Equo i el zero el tingués..., el zero no el té 
cap partit, diguem-ne –el zero no el té cap partit polític–, doncs, com quedarien la resta 
de partits polítics? I tindria sentit, eh?, adaptar-ho.

Amb relació a..., sobre alguns elements concrets, l’auditoria té molts costos per a 
un partit polític. Bé, doncs, això forma part de la seva tasca: que assumeixi, el conjunt 
de la població pública, que la democràcia és cara. I lamentablement, i per, diguem-ne, 
ser equitatiu amb totes les formacions, les formacions més noves tampoc és que contri-
bueixin en gran mesura a fer entendre això, que la democràcia és cara. I per això cal 
que vostès tinguin un equip tècnic més potent que el de les empreses i que el del Govern 
perquè puguin controlar el Govern i perquè puguin fer front a les empreses. Cal que 
vostès tinguin un millor finançament perquè cal, potser, invertir en auditories externes.

Això, cal explicar-ho –cal explicar-ho–, i té a veure amb la democràcia institucional, 
més vinculada amb el rànquing que la diputada García expressava. Escolta’m, no po-
dem tenir unes institucions amb pocs recursos, no podem. Aquí, el Grup Parlamentari 
de Ciutadans fa una legislatura deia que no calia el cap de l’oposició, i ara renuncia al 
sou de cap de l’oposició. Són les mateixes, les funcions d’un líder parlamentari d’altres 
partits que les del cap de l’oposició? Jo crec que no. I si és que no, doncs, haurà de te-
nir uns recursos extres per garantir que pugui exercir aquesta activitat, perquè el cap de 
l’oposició té unes exigències especials.

Això té a veure, hi insisteixo, i torno al tema concret de la compareixença, amb 
tot el que té a veure amb els equips tècnics que teniu els partits polítics. Perquè si bé 
podríem aquí discutir si al Parlament n’hi han molts o pocs –és igual–, o a les diputa-
cions, si n’hi han molts o pocs, el que jo els puc garantir, perquè és el que conec, és que 
el Congrés dels Diputats no té recursos. Per això allò del govern del Parlament és una 
mentida: u, perquè, institucionalment, el Govern té molta preponderància, però, dos, 
perquè ja els dic jo –i conec alguna cosa– que els recursos amb els quals compta el Con-
grés dels Diputats són molt inferiors ja no als del Govern, sinó als de les empreses que 
interlocuten amb ells. Per tant, jo insisteixo en la importància que té explicar que la de-
mocràcia és cara.

Amb relació a la Llei electoral, bé, sense insistir-hi gaire, perquè aquí n’heu parlat 
molt, en aquest Parlament, i n’hem parlat molt en el passat, i tant de bo surtin de la re-
cambra algun dia els projectes que heu plantejat..., però, al final, com en tot a la vida, 
tindran sentit els sistemes mixtos. I..., cent per cent de proporció, zero proporció; bé, 
doncs, establim un sistema mixt. Aquí hi han diverses opcions: una és una llista per a 
tot Catalunya i una altra per a les vegueries. En el cas del conjunt d’Espanya, n’hi han 
d’altres; o provincial o autonòmic, és el que jo crec que té sentit. I, molt probablement, 
fent un sistema mixt, tenim uns diputats que són de llista tancada, posem per cas, uns 
altres que no ho són, i aquí, doncs, ho equilibrem. No els descobreixo res de nou, però, 
hi insisteixo, com tot a la vida, tot té matisos.

A quin lloc fallen més els partits polítics amb relació a l’avaluació de Más Democra-
cia? Doncs, bàsicament, en el que té a veure amb la democràcia interna. Hi han diversos 
apartats: un és democràcia interna, drets dels afiliats i la seva protecció, informació del 
partit cap als ciutadans, publicitat dels codis ètics, sistema d’elecció de càrrecs públics. 
Com els explicava –em penso– al principi de la intervenció, apartat per apartat, un dels 
que..., aquí està, els indicadors de la democràcia interna són un 3,7 sobre 10.

Per cert, abans discutíem sobre el fet que, atès que hi ha un òrgan entre congressos 
que és la màxima autoritat del partit que es reuneix cada menys de tres mesos, si no té 
sentit... (Veus de fons.) Sí, sí, però..., que jo els ho dic, també valorem que el parlament 
del partit es reuneixi cada menys de tres mesos. I vostès precisament en això és una 
cosa en què destaquen amb relació a altres partits, que no ho tenen fixat. I potser la so-
lució, ja que vostès fan això, és que els altres partits fixin el seu parlament intern, i no 
anar a aquell sistema... Però insisteixo en el que deia al principi, eh?, hem d’evitar que 
els congressos es convoquin en funció del resultat que es pretén obtenir.

I per últim, i amb relació al finançament dels partits, en el plànol teòric jo podria 
dir: «Bé, doncs, escolti’m, cadascú que aporti el que vulgui, mira...»; en el plànol pràctic 
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això té conseqüències. I com jo sóc un ferm defensor de la interacció de la societat civil 
–ja siguin organitzacions socials o empreses– amb les institucions perquè el legislador 
es faci la idea del que és l’interès general, com jo crec en això molt, crec també molt que 
les empreses no han de finançar de cap manera els partits polítics, perquè és l’única ma-
nera de garantir que, efectivament, quan el senyor Pérez i jo mateix ens reunim, doncs, 
vostè prengui la decisió que correspongui que sigui més interessant, o la senyora Gar-
cía, o el senyor Espinosa, o el senyor Alonso o el senyor Albano Dante, no? Qualsevol 
de vosaltres.

Quines alternatives hi ha? Bé, de fet, hi ha el finançament, i ha de ser públic. És 
 veritat que això, atesos els costos que encara tenen les campanyes electorals –i és una 
altra reflexió–, doncs, porta inevitablement a l’endeutament. S’han fet coses interessants 
amb relació a l’endeutament, com la prohibició de la condonació de deutes.

Bé, doncs, és veritat que s’avança en una direcció correcta, però crec que el que té 
sentit és explicar-ne els costos –i acabo així, de la mateixa manera que he començat–, 
els costos que té la democràcia, i insistir que la democràcia és cara, i que les institucions 
són el que ens queda als ciutadans, diguem-ne, perquè els nostres interessos estiguin re-
presentats, no? I que quan no les dotem de força –i això té a veure amb el finançament, 
té a veure amb molts altres elements–, el que estem fent és que altres, que no controlem, 
que no veiem, que no sabem qui són, en tinguin més, no? I, per tant, en aquest tema  
sí que sóc taxatiu; en d’altres temes molt probablement hi hauria marge per seguir dia-
logant amb tranquil·litat.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyor Corredor. En tot cas, agrair-li un altre cop la seva compa-
reixença. (Veus de fons.) Senyor Pérez, segur que no vol fer aquesta intervenció fora, 
al passadís, amb el senyor Corredor, que li’n veig moltes ganes? Segur? (Veus de fons.) 
Faci, faci. Va, vinga, faci. (El vicepresident primer de la Mesa del Parlament riu.)

Ignacio Corredor Solà

Per mi és rellevant la pregunta que ha fet..., el tema del crowdfunding. (Veus de fons.) 
De fet, d’aquest tema concret, jo crec que potser fins i tot algun diputat, com el senyor 
Albano Dante, els en pot dir més. Per què? Perquè la paradoxa és que s’han trobat, al-
gunes formacions polítiques, amb problemes legals per finançar-se d’aquesta manera, la 
qual cosa..., tela...

Per tant, què és el que cal revisar? Hi insisteixo, això és legislació d’àmbit estatal. 
És veritat que les aportacions ciutadanes sempre s’havien fet com a tals, potser no en la 
mateixa magnitud. El tema del crowdfunding, tal com està pensat..., moltes vegades es 
fan servir plataformes; aquestes plataformes no totes tenen, doncs, la seva seu radicada 
aquí. I, per tant, el que té sentit és, a nivell del conjunt d’Espanya, tornar –perquè es va 
fer a la legislatura anterior– a modificar la legislació, perquè, d’una banda... Ja els dic 
que, en aquest tema, jo no en sóc expert, però amb les aportacions dels qui s’hi han tro-
bat en el nostre país i no sé si a Alemanya o al Regne Unit, però a Finlàndia o en d’altres 
països..., que hagin impulsat aquests tipus de finançaments, que donin respostes; jo no 
les tinc. Només sí que puc constatar que hi ha hagut problemes legals per a qui ho ha 
volgut impulsar, la qual cosa és paradoxal.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Molt bé. Doncs, moltes gràcies, senyor Corredor.
El temps de fer el comiat del senyor Corredor i ens acompanyarà ja el senyor Cerri-

llo, Agustí Cerrillo. I, per tant, dos minuts i seguim.

La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i quatre minuts i es reprèn a les quatre i nou 
minuts.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Bé. 
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Compareixença d’una representació de Transparència Internacional per 
a la Regeneració Democràtica

357-00230/11 

Si els sembla, malgrat que ens falten dos grups, que segur que s’hi incorporaran, 
aniríem per la segona compareixença, del professor Agustí Cerrillo Martínez, que, tot i 
que ve en nom de Transparència Internacional, és un internacional molt proper, perquè 
és catedràtic de dret administratiu aquí, a Catalunya, i, per tant, ve en nom de l’entitat, 
evidentment, que així vam fer la invitació, però té un coneixement molt, molt concret de 
casa nostra, també. Per tant, sense més dilació, faríem aquesta primera intervenció, i, 
després, com sempre, doncs, la intervenció dels grups.

Ah, i, evidentment, agrair-li –no me’n recordo, de fer de president de comissió...– la 
seva presència avui aquí, que, evidentment, aquesta comissió hi està molt, precisament, 
doncs, amb els objectius de transparència internacional. I, per tant, és molt escaient que 
avui estigueu aquí.

Gràcies.

Agustí Cerrillo Martínez (representant de Transparència Internacional)

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies per la invitació en nom de Transparència 
Internacional, qui m’ha demanat, com a membre d’una de les seves comissions de tre-
ball, que avui comparegui davant d’aquesta comissió per compartir algunes de les refle-
xions i algunes de les propostes que des d’aquesta organització s’han fet darrerament en 
matèria de bon govern.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Com probablement deuen saber, Transparència Internacional és una organització no 
governamental de caràcter internacional que vetlla per la lluita i la prevenció de la cor-
rupció a través de la transparència i la integritat i el foment del bon govern, i, a aquests 
efectes, periòdicament elabora tot un seguit d’indicadors i d’estudis que persegueixen 
sensibilitzar, conscienciar, transformar els governs d’arreu per poder, doncs, incorporar 
instruments que permetin evitar i fer front a aquesta xacra dels nostres dies.

En particular, Transparència Internacional, a Espanya, a més de donar suport a l’ela-
boració de diferents indicadors –com ara l’índex de percepció de la corrupció o el ba-
ròmetre contra corrupció, que tenen caràcter global–, també elabora alguns indicadors 
amb caràcter estatal, com són els indicadors de transparència de les comunitats autòno-
mes, dels municipis, també dels parlaments, etcètera. I, a més a més, fa un any va posar 
en marxa dos grups, dues comissions, dos grups de treball: una comissió de mesures le-
gals i socials contra la corrupció, i una segona comissió de transparència, prevenció de 
la corrupció en les licitacions de les subvencions, que estan formades per tot un seguit 
de membres, representants de diferents institucions: de la judicatura, de la fiscalia, de la 
policia, organismes de control com l’Oficina Antifrau, i també d’organitzacions no go-
vernamentals i d’universitats.

I precisament en el marc d’una d’aquestes comissions, de la qual jo formo part..., i en 
aquesta ocasió, doncs, m’han demanat que, com a membre d’una d’aquestes comissions, 
pugui traslladar-los aquí les principals consideracions que, en matèria de bon govern, 
s’han fet.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Perdó. Un moment, professor Cerrillo. De moment no ho estem veient...

Agustí Cerrillo Martínez

Ah, disculpeu...

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Hem cridat informàtics que ens ho vinguin a solucionar. Ho dic per..., de cara a l’ex-
plicació...

Agustí Cerrillo Martínez

D’acord, perfecte.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

...que de moment no es veu, però...
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Agustí Cerrillo Martínez

En tot cas...

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

...esperem que vagi bé després.

Agustí Cerrillo Martínez

...el que poden veure és el que els estic explicant, eh?, i simplement era per acabar 
d’il·lustrar les meves paraules.

Bé, com els comentava, en el marc d’una d’aquestes comissions en particular, de la 
comissió per prevenir la corrupció, l’any passat es van fer un seguit de propostes –en 
particular, es van fer quaranta propostes– amb l’objectiu de fer-les arribar als partits po-
lítics perquè les poguessin integrar en els seus programes electorals de cara a les elec-
cions del 20 de desembre de l’any passat. Però aquestes mesures, més enllà d’aquesta 
finalitat immediata d’enriquir o d’inspirar els programes dels partits polítics, tenen una 
vocació que va més enllà, en la mesura en què identifiquen tot un seguit de mesures, 
d’instruments, d’eines, que poden ser útils per poder fomentar el bon govern en les insti-
tucions públiques, garantir-ne la integritat i, en darrera instància, prevenir i lluitar con-
tra la corrupció.

D’aquestes quaranta mesures que s’incorporen en el document, que està a la seva 
disposició a la pàgina web de Transparència Internacional, jo he fet una selecció d’aque-
lles mesures que, al meu entendre, tenen o poden tenir un major impacte en matèria de 
bon govern, que, d’acord amb la invitació que se’ns va formular, era l’objectiu principal 
de la compareixença d’avui. Bé, perfecte; veig que ja les veuen.

Aquestes mesures s’organitzen en quatre grups: un primer grup que serien les me-
sures per prevenir la corrupció política i institucional; un segon grup que serien mesu-
res per prevenir la corrupció a les administracions públiques; un tercer grup de mesures 
de sanció i repressió contra la corrupció, i un darrer grup de mesures de transparència i 
control social contra la corrupció.

Com els dic, en la meva intervenció no em referiré a totes les quaranta mesures, sinó 
simplement a aquelles, d’aquestes quaranta, que tenen o persegueixen tenir un impacte 
en el foment del bon govern, és a dir, en el foment de la integritat, de la transparència, 
de la rendició de comptes i de l’eficiència dels poders públics i de les administracions 
públiques.

Com podran veure a mesura que vagi avançant en la meva exposició, el contingut i 
l’abast de les mesures són molt diversos. Hi han algunes mesures que tenen un impacte 
més concret, la qual cosa no vol dir que no siguin importants, i unes altres mesures que 
tenen un calat molt més transversal, eh?, i, per tant, doncs, poden tenir un major im-
pacte en la prevenció de corrupció però probablement també poden tenir una major di-
ficultat en la seva translació en normes jurídiques o en la seva implementació per part 
dels poders públics.

He respectat l’ordre de les mesures en els documents de referència, tot i que el cri-
teri que us comentava, doncs, a vegades pot sobtar. Per exemple, la primera mesura en 
el marc d’aquest primer grup de mesures per prevenir la corrupció política i institucio-
nal..., des de Transparència Internacional es proposa que s’assumeixi un compromís per 
no efectuar operacions en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos 
fiscals, un compromís en aquesta direcció.

En segon lloc, es proposa també que hi hagi un compromís i que s’estableixin me-
sures legislatives per separar el que seria l’activitat política d’un representant i la seva 
activitat pública. En aquest sentit, doncs, caldria apostar perquè, un cop un càrrec és es-
collit, no pugui tenir representació política directa ni tampoc pugui tenir cap vinculació 
econòmica amb el partit durant el període en què desenvolupa la seva activitat pública.

També es proposa, doncs, prohibir el nomenament de polítics per als càrrecs públics 
dels òrgans de control i de regulació, i, en tot cas, fomentar i aprofundir en el perfil tèc-
nic i professional de les persones que hagin d’ocupar aquests càrrecs.

En aquesta direcció, relacionada amb els càrrecs, es proposa que hi hagi un com-
promís per a la despolitització en l’elecció dels membres dels diferents òrgans i institu-
cions de l’Estat, com el Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial, 
el Tribunal de Comptes, el Defensor del Poble o el Consell d’Estat, i també amb relació 
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a les diferents institucions anàlogues de l’àmbit autonòmic, com podrien ser, doncs, en 
el nostre cas, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges o el Consell de Garanties.

Es proposa també eliminar l’aforament dels polítics en cas d’investigacions judicials 
per delictes relacionats amb la corrupció.

També establir límits temporals clars i precisos per a l’exercici dels càrrecs públics.
Es proposa també prohibir la concurrència a qualsevol tipus de llista o procés elec-

toral de persones que es trobin investigades judicialment o que hagin estat condemna-
des per delictes de corrupció.

Es proposa també que hi hagi una limitació dels mandats en el si de les institucions 
i organismes especialment rellevants, com poden ser partits polítics, sindicats o orga-
nitzacions empresarials, amb l’objectiu d’evitar riscos de corrupció, la creació de xarxes 
clientelars que puguin, doncs, ser un caldo de cultiu per a casos de corrupció.

I finalment es proposa, en aquest primer paquet de mesures, la regulació per llei dels 
lobbys o grups d’interès, aspecte que en el cas de Catalunya, com bé saben, ja va ser 
afrontat per la Llei 19/2014, amb la regulació del Registre de grups d’interès.

Pel que fa al segon paquet, el relatiu a les mesures per a la lluita o per a la prevenció 
de la corrupció a les administracions públiques, tenim també tot un seguit de propostes. 
La primera d’elles seria la professionalització de la gestió pública, amb l’objectiu d’evi-
tar que es puguin utilitzar sistemes de lliure designació per a càrrecs administratius i 
llocs directius que impliquin control de legalitat, control de la gestió econòmica o la uti-
lització de fons públics.

En segon lloc, es proposa, des de la Transparència Internacional, l’establiment per 
llei d’un nombre màxim de personal eventual. En aquest sentit, la proposta aniria en 
la línia d’establir criteris objectius, com podrien ser el pressupost de l’Administració 
pública o el nombre total de treballadors públics, que poguessin permetre delimitar el 
nombre de personal eventual de l’Administració pública.

Es proposa també que hi hagi una publicitat detallada de l’agenda dels càrrecs pú-
blics. En aquesta direcció, per exemple, el mateix Parlament de Catalunya ja preveu, 
eh?, en el marc de la publicitat de l’activitat dels grups d’interès, que els càrrecs públics 
han de fer pública la seva agenda, i ara em comentava el president que el Parlament de 
Catalunya també ha adoptat una mesura en aquesta direcció. En tot cas, cal valorar si 
aquesta mesura ja és suficient per garantir la transparència de l’activitat i, en darrera 
instància, evitar els conflictes d’interessos, i, en qualsevol cas, és important que una me-
sura en aquesta direcció, doncs, es traslladi a altres institucions de l’Estat, més enllà de 
les fronteres catalanes.

Cal reforçar el règim d’incompatibilitats dels càrrecs públics, i, en darrera ins-
tància, reforçar els mecanismes de control i de prevenció dels conflictes d’interessos. 
I, més enllà de l’establiment d’uns mecanismes de control i de prevenció dels  conflictes 
 d’interessos, és necessari articular mecanismes de supervisió i control. En l’informe 
que el mes de juny presentava l’Oficina Antifrau de Catalunya en matèria de conflictes 
d’interessos identificava com una de les febleses principals del sistema català de preven-
ció dels conflictes d’interessos l’incompliment de la normativa de prevenció i el com-
pliment en moltes ocasions estrictament formal de les obligacions, però no assolint els 
objectius que persegueix aquesta normativa, d’evitar que quan un càrrec públic pren 
una decisió ho faci influenciat per interessos personals, familiars, del seu partit polític, 
etcètera.

I, finalment, també en aquesta direcció, es proposa estendre el règim d’incompatibi-
litats de l’Administració General de l’Estat a aquelles comunitats autònomes i ens locals 
que no tinguin un sistema propi en aquesta matèria.

Es proposa també, en matèria de prevenció de la corrupció a les administracions 
públiques, regular millor els conflictes d’interessos vinculats a les portes giratòries. 
Aquesta és una qüestió que té un important impacte social, que les lleis de prevenció 
dels conflictes d’interessos que estan en vigor a Espanya ja en preveuen algunes mesu-
res –normalment, un període de refredament de dos anys–, però que de totes totes s’ha 
mostrat ineficaç per evitar els conflictes d’interessos que poden sorgir quan un càrrec 
deixa la seva responsabilitat. Evitar que s’utilitzi la informació privilegiada, enfortir el 
compromís ètic dels càrrecs quan han deixat la seva responsabilitat i també dotar de 
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majors recursos els organismes de supervisió i control poden ser mecanismes positius 
en aquesta direcció.

Cal també implantar un sistema rigorós de control jurídic, financer i de transparèn-
cia en les privatitzacions de béns públics; eliminar el sistema de lliure designació dels 
secretaris, interventors i tresorers de l’Administració local per evitar que aquests siguin 
directament designats pels càrrecs electes.

S’aposta també per obligar que siguin permesos l’accés i les consultes a les reunions 
públiques que duguin a terme els òrgans dels ens locals –el ple, per exemple, de l’ajun-
tament– per part d’associacions veïnals i també, doncs, d’associacions ciutadanes.

I, finalment, en la línia del que ja avançava anteriorment, es proposa, des de Trans-
parència Internacional, que hi hagi una millor regulació dels sistemes de control dels 
conflictes d’interessos a l’Administració local mitjançant òrgans de les comunitats autò-
nomes. Com ja els avançava, una de les principals febleses de la normativa relativa a la 
prevenció dels conflictes d’interessos són els mecanismes de supervisió i control. I tot 
i que un conflicte d’interessos no és ni molt menys un cas de corrupció, és evident que 
en un cas de corrupció hi ha un conflicte d’interessos; per tant, l’avantsala de la corrup-
ció són els conflictes d’interessos. I, per tant, en aquesta direcció, és necessari arbitrar 
mecanismes que permetin la gestió adequada dels conflictes d’interessos i, en tot cas, la 
supervisió del fet que els criteris que s’estableixen per evitar o per gestionar els conflic-
tes d’interessos són gestionats adequadament.

No m’estendré gaire en aquest àmbit, però no per això vull deixar d’apuntar que, pel 
que fa a les mesures de sanció i repressió contra la corrupció, des de Transparència In-
ternacional es fan diverses propostes, entre les quals destaca la introducció expressa en 
el Codi penal del delicte d’enriquiment il·lícit, que està previst en la Convenció de Na-
cions Unides de 2003 contra la corrupció i que persegueix..., doncs, podem sancionar 
penalment aquells enriquiments dels càrrecs públics que no estiguin justificats per raó, 
diguéssim, dels ingressos que pugui generar la seva activitat pública.

I una segona mesura en aquesta direcció seria la d’establir l’exigència legal de res-
ponsabilitat civil solidària als partits polítics i als membres del mateix òrgan col·legiat 
al qual pertanyin els càrrecs polítics que hagin estat condemnats per casos de corrupció 
en base als fets vinculats a aquestes decisions, d’acord? I, per tant, doncs, establir també 
aquesta vinculació amb el partit polític.

I ja per anar acabant, i ajustar-me d’aquesta manera als vint minuts que m’han 
 assignat des de la presidència d’aquesta comissió, voldria fer un esment de les diferents 
mesures que s’han proposat en l’àmbit de la transparència i el control social contra la 
corrupció. Aquest és, sens dubte, un element clau en la lluita contra la corrupció. És evi-
dent que la corrupció és cosa de tots, en el sentit que l’activitat ciutadana i social, que 
l’acció cívica contra la corrupció ha de ser un dels motors de canvi de la situació actual. 
I, per tant, des de Transparència Internacional es vol potenciar aquesta implicació ciuta-
dana i social en la lluita contra la corrupció a través de la proposta de diferents mesures.

La primera seria l’establiment legal d’incentius per denunciar els casos de corrupció. 
El whistleblowing –la delació de la corrupció– és un instrument que en altres països, 
doncs, ja s’ha anat incorporant, que des de Transparència Internacional a nivell global 
s’ha volgut potenciar, i és un instrument que pot potencialment tenir un paper important 
en la mesura en què sovint qui té un millor i major coneixement dels casos de corrup-
ció i de les irregularitats no són les institucions de control –no és la policia, la fiscalia 
o el poder judicial–, sinó que són la gent de l’entorn més proper d’on s’està produint la 
corrupció.

En aquest sentit és important, doncs, facilitar que qui pugui tenir coneixement de 
casos de corrupció, d’irregularitats o de conflictes d’interessos ho pugui denunciar per-
què s’adoptin els mecanismes d’investigació i eventualment de sanció que preveu l’or-
denament jurídic, però també és important que qui denunciï no ho hagi de fer assumint 
un risc personal, sinó que ho pugui fer sota una protecció, una cobertura, que li garan-
teixi que no puguin haver-hi represàlies del tipus que sigui pel fet d’haver denunciat o 
d’haver posat en coneixement la informació relativa a aquelles irregularitats o casos de 
corrupció.

També es proposa que s’estableixin uns programes de clemència per als funcionaris 
públics i particulars, eh?; per tant, que se’ls puguin, eventualment, doncs, rebaixar les 
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penes a les quals poguessin estar condemnats, amb la finalitat de fomentar la denúncia 
de casos de corrupció.

També l’establiment de bases de dades que permetin, doncs, identificar casos de cor-
rupció en l’àmbit financer.

L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en la detecció de 
situacions de conflictes d’interessos. Avui en dia la utilització de metodologies conegu-
des com big data permet que conclusions que no són evidents a simple vista, a través de 
la combinació de milers o de milions de dades sobre contractació pública, subvencions, 
activitats públiques, etcètera, permetin identificar algunes pautes que poden emmasca-
rar casos d’irregularitats o de corrupció. I aquesta és una de les direccions en què cal 
apostar.

Promoció de l’intercanvi d’informació entre organismes públics competents i enti-
tats financeres.

Publicació a la web corporativa de cada empresa contractista amb les administra-
cions de tots els contractes que hagin signat en el termini de quatre anys; és important, 
poder identificar aquesta informació. És important també, doncs, a través de l’anàlisi 
d’aquesta informació, hi insisteixo, poder identificar situacions irregulars, tendències 
que permetin identificar que hi han conflictes d’interessos o que poden haver-hi casos 
de corrupció davant de l’adjudicació d’un contracte o d’un conjunt de contractes a una 
determinada empresa, o davant de les modificacions recurrents que una determinada 
empresa pugui fer de contractes públics, etcètera.

I, finalment –i amb això ja acabaria–, el que cal és potenciar els recursos humans 
existents en els organismes que tenen funcions de control en matèria de corrupció. Ja 
ho he anat comentant al llarg de la meva intervenció, sovint els mecanismes que ja es-
tan en funcionament, els mecanismes que preveu la nostra legislació, doncs, podrien 
arribar a ser eficaços sempre que hi haguessin mecanismes que permetessin garantir el 
seu correcte funcionament. I, en aquesta direcció, un dels instruments necessaris és que 
aquests instruments de control es dotin d’un major nombre de recursos humans.

I, bé, fins aquí el que era la meva intervenció. En tot cas, doncs, estic a la seva dispo-
sició a per qualsevol qüestió que vulguin considerar.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyor Agustí Cerrillo, i també per la concreció de tanta informació 
en aquests vint minuts, que de ben segur, doncs, deurà suggerir moltes preguntes o tam-
bé intervencions als nostres diputats. En tot cas, comencem pel representant del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el senyor Antonio Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Bé; moltes gràcies, Agustí Cerrillo. Miri, la veritat és que ens ha posat de ma-
nifest, doncs, moltíssimes mesures –concretes, a més a més– sobre com millorar la 
transparència i com prevenir la corrupció, i concretament també en la direcció que 
apuntava, d’afavorir un bon govern, no? Jo em quedo amb les últimes, més aviat amb 
les últimes, perquè són potser les que menys implantació tenen i les que... Bé, totes..., 
moltes d’elles s’han d’implantar –moltes d’elles s’han d’implantar–, i, de les altres, 
nosaltres en valorem algunes de concretes, no? Ens hem fixat o jo m’he fixat en l’eli-
minació de la lliure designació de secretaris, interventors i tresorers.

Efectivament, nosaltres sempre hem posat de manifest la necessitat d’un cos real-
ment..., clarament independent, i, clarament, en aquest cas, funcionari. Per què? Perquè 
la seguretat que no podrà ser, bé..., quitado de ese puesto, eso da una confianza; da, sin 
duda alguna, una capacidad de enfrentarte al poder político. Y es fundamental, por tan-
to, que esos cuerpos de interventores y tesoreros y secretarios sean realmente indepen-
dientes del poder político. Y esa función, por tanto, tiene que hacerse desde una labor 
de servicio público y de funcionario.

Bien, me parece también un acierto la obligatoriedad de permitir el acceso a las re-
uniones públicas de los ayuntamientos; es decir, me parece que esa medida de trans-
parencia, esa medida de que se pueda acceder a todas y cada una de las reuniones, 
 también es muy positiva.

A ver, hay un tema fundamental, que es el tema del enriquecimiento ilícito. Pensamos 
que hay muchísimas..., bueno, no «muchísimas», pero sí, a veces, llamativas fortunas que 
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se gestan de una manera que realmente dices: «Bueno, ¿cómo se explica esto?», y no hay 
explicación. Por tanto, yo creo que ese enriquecimiento, en la medida en que no esté jus-
tificado, pues, tiene que ser, por decirlo de alguna manera, considerado ilícito, considera-
do ilegal. Y, por tanto, a mi modo de ver, también devuelto, ¿eh? –devuelto–, por decirlo 
de alguna manera, a la sociedad, que es de donde posiblemente haya salido, ¿no?

Naturalmente, la exigencia de responsabilidad de los partidos políticos, la exigencia 
de responsabilidad civil solidaria. Ciudadanos..., permítanme en esta ocasión decir que 
probablemente hemos sido el partido que primero exigió este tema.

También coincidimos plenamente en todo el tema –donde creo que vamos muy 
atrasados, España– de los incentivos, de la protección del denunciante ¿no? Es una fi-
gura que hemos de proteger, hemos incluso de incentivar –incentivar–, y puede que..., 
segura mente que en algunos partidos de aquí, pues, no vean bien hasta incentivar eco-
nómicamente, no ya solamente proteger a la figura del denunciante, sino incluso incen-
tivar económicamente con una parte, digamos, del importe que supondría la estafa, el 
hurto, en definitiva, el delito. Y nos parece que es muy importante.

Y luego, pues, qué duda cabe de que otro tema fundamental es la contratación, la 
contratación pública. Por tanto, toda medida que vaya encarada a la posibilidad de co-
tejar, ¿eh? –la posibilidad de cotejar–, la posibilidad de ver el entramado, digamos, de 
posibles connivencias entre el poder político y las empresas contratistas..., eso hay que 
tenerlo claro.

Y eso, como bien decía, solo es posible con transparencia y cruzando muchísimos 
datos. Eso creo que es fundamental.

Y nada más por mi parte. Muchas gracias.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Espinosa. En nom del Grup Parlamentari Popular, el senyor David... 
–ai, perdó–, Socialista, el senyor David Pérez. Perdó. (El vicepresident primer de la 
Mesa del Parlament riu.) Mira que et mirava a tu, David, eh?

David Pérez Ibáñez

Com?

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Que t’estava mirant a tu i deia: «Pel Grup Parlamentari Popular...»

David Pérez Ibáñez

Ai, ai, ai...

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

És un lapsus... (El vicepresident primer de la Mesa del Parlament riu.)

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president..., d’Esquerra Republicana; no hi ha cap proble-
ma. (Rialles.) A veure, no, si anem a allò, a mesures per prevenir la corrupció política, 
d’acord, i diem: «Bé, doncs, que els polítics no puguin estar en els òrgans de vigilància 
o reguladors; que hi hagi una desvinculació entre partit i càrrec públic; que hi hagi, a 
més a més, un compromís per a la despolitització...» A veure, m’explico: jo sóc dels que 
pensen..., jo sóc dels que creuen en la política. I crec que precisament aquells països on 
no hi ha política són els més corruptes, on hi han més motius per a la corrupció. On l’ín-
dex de corrupció és més alt és en aquells països en què no hi ha una vertebració política 
en la societat. Jo crec en la política com a manera perquè la societat avanci, i també en 
el polític com a vigilant de la tranquil·litat en la gestió pública. Jo crec en això.

Quan parlem de mesures contra la corrupció política i el que fem és separar la polí-
tica i els polítics d’aquells mecanismes de vigilància o de control i no diem res més d’al-
tres actors... En qualsevol procés de corrupció política evident, des d’un ajuntament fins 
a una conselleria de la Generalitat, home, penso que, sota el meu punt de vista, eh?..., 
em sento una mica..., tractat de manera injusta, per dir-ho d’alguna manera –tractat de 
manera injusta.

Evidentment, de les mesures que vostè ha explicat, jo hi coincidiria en el 80 o el 90 
per cent; hi estem absolutament d’acord, aquest és el camí. Moltes d’aquestes mesures 
–vostè ho ha explicat– ja s’estan fent. Jo sóc dels que pensen que el nomenament del se-
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cretari dels ajuntaments és com vostè ha dit, no ha de ser per designació, com a mínim 
–com a mínim–, si m’ho permeteu, en un determinat nivell de l’ajuntament, eh? En els 
ajuntaments petits sempre hi han molts problemes i s’hi podrien plantejar determinades 
excepcions, però en els ajuntaments grans el nomenament del secretari o de l’interven-
tor ha de ser, diguem-ne, a través d’un concurs, a través de la promoció o a través del 
corresponent mèrit.

Hi han, hi insisteixo, mesures que compartim al cent per cent, però n’hi han d’al-
tres que..., en aquesta visió del polític com a culpable de qualsevol procés de corrupció, 
doncs, no hi estic d’acord. Jo no hi estic d’acord. És a dir, no són els polítics, els que 
poden vigilar o poden estar en els òrgans de control de vigilància? Per què? Qui hi ha 
d’estar? Qui hi ha d’estar? Els empresaris? Els funcionaris? Per què els polítics no? Per 
què som nosaltres els més sospitosos que, si hi estem nosaltres, la cosa anirà malament? 
Potser sí o potser no; potser sí o potser no, no? Hi han casos en què haurà passat i segu-
rament hi hauran molts d’altres casos en què això serà de manera diferent. Però, vaja, en 
qualsevol cas, eh?, li agraeixo tota la seva intervenció.

Deixi’m que li’n posi un exemple: despolititzar la figura del Síndic de Greuges. Molt 
bé. Això què vol dir? Que no pot ser un polític, no?, dic jo; entenc que no podria ser un 
polític. I si aquesta figura s’escull en el moment de les eleccions, també al costat de la 
papereta del partit polític? No seria polititzar fins al màxim nivell l’elecció d’aquest càr-
rec? Això també seria dolent? Com passa en d’altres països, seria el màxim nivell de po-
litització d’aquesta figura; és a dir que seria una persona escollida democràticament per 
tots els ciutadans. On posem el límit de la política o no-política en els òrgans de control 
i de vigilància? Perquè potser si els escollim democràticament, que és el màxim nivell 
de l’elecció política, ens aniria bé, no? Poden ser polítics? Jo penso que sí.

A veure, per què les persones que ens hem dedicat a la política en aquest país ja no 
podem estar en òrgans de gestió o de vigilància? Què hem fet malament? Pregunto: què 
hem fet malament? Bé, potser sí que hem fet moltes coses malament, però això de: «La 
conseqüència és aquesta i deixem la vigilància a d’altres que no han estat mai a la po-
lítica...», potser també ens equivoquem. És a dir, si passem d’un costat a l’altre, potser 
també ens equivoquem.

Però, hi insisteixo, eh? –perdó, president–, moltíssimes gràcies per la seva interven-
ció. I hi ha moltes coses que n’hem de prendre nota, i aquest és el camí.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. En nom del Grup de Catalunya Sí que es Pot, el senyor Albano Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies. Clar, preguntat així, això de què hem fet malament... (Veus de fons.) No, 
no, no; estem aquí en assemblea, no? Bé... (Veus de fons.) No, però vull dir que pre-
guntat així... I relacionat amb la intervenció d’abans, amb el que ens explicaven dels 
problemes que tenen els partits, hosti, ho diré, eh?..., podria dir: «Nosaltres no, perquè 
acabem de...» Però tots..., s’han fet moltíssimes coses malament. Ara, estic totalment 
d’acord que quan es parla de la despolitització així, en abstracte, s’entén, i, de fet, hi 
han partits que ho utilitzen com a bandera, no?, de despolititzar coses: «Com que els 
polítics som la pesta, doncs, despolititzem.» Però és veritat, i hi estic totalment d’acord, 
despolititzem; i després, què fem? Ho donem a Deloitte? O ho donem a les consultores? 
Parlo, en general, de molts òrgans, quan es fa aquesta reflexió de la despolitització.

Clar, Inditex està despolititzada, no?, i fa el que fa. I qui controla Inditex, a part de 
les normes que tenim? Doncs, la controla PricewaterhouseCoopers, i contracta nens a 
Síria, i està despolititzada. Vull dir, això de la despolitització... Estic totalment d’acord 
que és un terme que s’ha d’acotar moltíssim, si de cas. És veritat que hem fet mala-
ment... Només cal mirar..., avui em sembla que ha sortit, finalment, la notícia del Narcís 
Serra i el Todó amb relació a les caixes d’estalvis i tota aquesta història, que, bé... Clar, 
això és el que hem fet malament, i no és poc.

Acabo. Hi ha hagut un moment que vostè feia referència a la incompatibilitat que es 
podria donar o a la recomanació que, segons he entès, qui té càrrec en un partit, càrrec 
orgànic polític, no pugui estar en un lloc de representació. És així..., el que he entès? 
O es referia, per exemple, al comitè de garanties o aquestes qüestions? (Veus de fons.) 
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Per exemple, un secretari general d’un partit no podria tenir un càrrec públic. Això era 
el que exposava?, si m’ho podria...

I, després, bé, sobre allò dels alertadors de la corrupció, clar, vivim en un país on 
veiem coses com el cas Gürtel, no?, que aquí qui denuncia és qui s’emporta la colleja. 
En quina situació estem, dintre del context europeu? Som del pitjor o, directament, del 
fatal?

Gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. Ara sí, per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, la senyo-
ra Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bien, señor Cerrillo, pues, yo quería agradecerle que parte de lo 
que ha explicado usted y que nos ha enseñado en este powerpoint haya sido con medi-
das concretas, ¿no?, porque muchas veces, en esta comisión, padecemos y pecamos de 
falta de concreción. Lo que pasa, que algunas de ellas ya están en vigor, y yo creo que 
es importante también valorar lo que ya se ha puesto en vigor y en marcha y funciona, 
tanto en el tema de la Ley de la transparencia a nivel estatal –que se ha hecho– como las 
medidas que se han tomado en esta legislatura en la lucha contra la corrupción, o inclu-
so con valoraciones que hacen ustedes, por ejemplo, de los veintisiete puntos básicos del 
acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y PP, este del mes de agosto, donde, pues..., pare-
ce ser que son unos mínimos que ustedes incluso valoran como positivamente para se-
guir trabajando en cuanto a mejora de la calidad democrática de nuestras instituciones, 
porque, en definitiva, al final, la corrupción lo que hace es dañar la calidad democrática 
de nuestro país, ¿no?

Pero hay algunas cosas que a mí me cuesta ver. Así como encuentro que es fácil, 
viable y muy asumible por yo creo que casi todos los partidos políticos que dentro de la 
Administración pública se limite la libre designación, se limite la eventualidad, es de-
cir, darle más poder al funcionariado para que no se vea, pues, bueno, forzado o coar-
tado en la toma de decisiones que tienen que ver más con una cuestión técnica que no 
política, sí que es verdad que hay cosas que veo un poco complicadas.

Ya se ha comentado, pero el hecho de que haya cargos orgánicos de partidos que 
no puedan ser cargos electos, o sea que sean inelegibles, lo veo complicado, entre otras 
cosas porque usted nos ha dicho: «Que no exista ninguna vinculación económica del 
cargo con el partido.» ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, ¿que un secretario general 
que recibe un salario por parte del partido no puede ser elegible? ¿O quiere decir que 
un cargo, por ejemplo, que haya sido electo, que haya contribuido al mantenimiento de 
su partido –con la cuota anual, semestral, cualquier partido tiene su forma de funcio-
namiento– no pueda ser luego elegible porque sí ha tenido una vinculación económica, 
al margen de la cuota, una vinculación especial? Lo veo complicado, y me gustaría que 
nos explicara en concreto a qué se refiere, cuánto abarca eso de «ninguna vinculación 
económica del cargo con el partido», para hacerlo inelegible.

Creo que es importante también que nos explique si usted está de acuerdo, por ejem-
plo, en que, para determinados cargos, se pueda o no se pueda tener pasado político, por 
qué –cómo nos defiende su criterio– y, sobre todo, si usted cree que, para determinados 
cargos que son de designación política pero requieren un alto conocimiento técnico –pon-
go representantes en el FMI, por ejemplo–, sería bueno lo que se está hablando o deba-
tiendo públicamente, que es hacer casi un proceso selectivo de forma pública. Porque hace 
una semana tuvimos al señor Manuel Conthe y, por ejemplo, una de las cosas que nos  
decía es: «No es posible; una cosa es que se dé la información de quién es el elegido, pero 
obviamente no de las personas que optan a eso, como si fuera un concurso público», por-
que eso les limita en caso de no ser elegidos, pues, para su carrera profesional o su credi-
bilidad, etcétera. Me gustaría que eso nos lo explicara, y cuál es su opinión.

Y también una figura que se repite mucho, que es el alertador. Bien, todos los que 
entendemos que la gente que denuncia o las personas que denuncian corrupción deben 
tener una protección especial muchas veces no caemos en la cuenta de que a veces los 
que denuncian son aquellos que han sido pillados in fraganti, o sea que son también o 
coautores o cómplices del hecho supuestamente corrupto en cuestión, bien bajo forma 
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de soborno o bien bajo forma de blanqueamiento de capitales. Por tanto, ¿usted está de 
acuerdo en que se instale esa figura tan angloamericana del whistleblower, del alertador, 
y de la recompensa a aquel que denuncia casos de corrupción?

Gracias.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament 

Gràcies, diputada. En nom de Junts pel Sí, el diputat senyor Gerard Gómez.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president, i gràcies, senyor Cerrillo, per la seva compareixença i per la 
seva, diguéssim, presentació, amb mesures concretes. Ho deia ara la senyora Esperanza 
García, però jo crec que és important, no?, també, i això ajuda a la tasca d’aquesta co-
missió, sobretot quan arribem al final, a l’hora de concloure, de proposar, doncs, millo-
res per a tot plegat.

Deixi’m fer-li un parell de preguntes, diguéssim, segurament més genèriques, i des-
prés alguns casos concrets que vostè citava per entrar-hi potser amb una mica més de 
detall, no? Transparència Internacional justament aquest any, si no m’equivoco, a l’in-
forme que fa anualment detectava que havia augmentat la percepció de la corrupció. 
És cert que..., i, és més, aquesta tardor, com a mínim mediàticament i judicialment, la 
veritat és que arribaran..., i estan ja judicialitzats molts casos; però com valora vostè o 
Transparència Internacional aquest fet, i si creu que només és una qüestió de percepció, 
o realment després d’un moment on sí que es van posar moltes mesures legislatives, no?, 
en diversos aspectes, si ha hagut una certa relaxació. No sé si tenen una opinió al res-
pecte d’aquests indicadors que vostès anualment publiquen i del fet que sí que hi ha ha-
gut un repunt d’aquesta percepció, recentment.

I així mateix, també li demanaria, així, més en genèric..., perquè sí que és cert que 
d’aquestes mesures, unes quantes queden recollides a la Llei de transparència, i Trans-
parència Internacional, de fet, a aquesta cambra li feia un advertiment o la situava en un 
rànquing, diguéssim, no gens positiu, no? L’any 2014, just abans de la Llei de transpa-
rència, ja alertava que no hi havia portal de transparència, etcètera. Com valora aquesta 
evolució fins a dia d’avui, on moltes d’aquestes qüestions, doncs, s’han corregit, i s’ha 
inaugurat el portal de transparència, i les agendes públiques, que abans vostè mateix co-
mentava que s’estan començant a impulsar, etcètera? Com valora l’evolució una mica des 
del 2014, des d’aquell posicionament de la seva entitat, fins avui, respecte a aquesta cam-
bra, que al final és també sobre qui nosaltres, com bonament podem, fem una mica de 
control i d’impuls de tot plegat? Aquestes eren una mica més genèriques.

A nivell segurament més concret, vostè parlava..., i, de fet, vostès es dediquen a 
això, no?, a mostrar indicadors i controls respecte al compliment de transparència, de 
corrupció, etcètera. Vostè creu que s’hauria de regular, això, també des del sector pú-
blic, diguéssim, des de les institucions, que hauria d’haver-hi mecanismes de seguiment 
d’aquests indicadors i de control? Seria una manera d’avançar?

Respecte als càrrecs electes o la vinculació amb els partits, de fet, això ha gene-
rat diversos comentaris o visions dels que també m’han precedit; d’una banda, perquè 
vostè –i m’agradaria saber-ne també l’opinió– manifestava o manifestaven, en aquesta 
 presentació, que..., augmentar les incompatibilitats, no?, diguéssim, dels càrrecs públics. 
Vostè, per exemple, creu que els diputats en aquest Parlament hauríem de tenir exclu-
sivament dedicació a això? Troba bé que pugui haver-hi –com passa– també altres de-
dicacions, etcètera, i, per tant, sigui compatible? M’agradaria saber també una mica la 
seva visió respecte a aquest fet concret, que afecta com a mínim directament els que 
avui ens dirigim a vostè, però jo crec que també convindria, en aquest marc general 
d’incompatibilitats, dilucidar, diguéssim, quin creu que és el criteri que hem de tenir.

O dels càrrecs electes i les vinculacions dels partits, perquè, efectivament, justament 
a la intervenció anterior parlaven del finançament dels partits, etcètera, i com podem 
millorar una mica el sistema. I, de fet, es referenciaven també sobretot en el sistema ale-
many, no? I és veritat, doncs, que hi ha finançament públic, finançament privat, les quo-
tes dels partits, i hi han diversos països –i això en aquest país també passa en diferents 
partits– on hi ha aquesta figura que en alguns llocs s’anomena «impost polític», no?, és 
a dir que els càrrecs polítics financin el partit, hi donin part del seu sou, etcètera. I, per 
tant, es deia, com una tendència que probablement pot ser bona, que els càrrecs pú-
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blics..., però vostè, en canvi, diu la contrària, no? I, per tant, com creu que això afecta...? 
Quina és la solució o encaix que vostè hi troba?, perquè, o sigui, sent les dues opinions 
de millora, són contradictòries, alhora. I, per tant, com vostè ho valora.

I, per últim –i aquesta segurament tornaria una mica més a la genèrica, no?–, també 
hem parlat de delators, de protecció. Bé, és veritat que no tenim totes les competències 
en aquest Parlament tampoc per poder arreglar tot el que voldríem. I, per tant, saber en 
certa manera quines creu vostè que són les tasques pendents o més urgents, una prio-
rització d’aquestes mesures que vostè ha dit, no?, les tasques una mica més pendents o 
urgents tant aquí, al Parlament de Catalunya, com al Congrés dels Diputats o en qual-
sevol altre organisme o institució que correspongui, diguéssim, legislar o actuar sobre 
aquestes qüestions.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. Oficina Antifrau, senyora Lourdes Parramon.

Lourdes Parramon i Bregolat

Sí, molt breument. Per donar-li l’enhorabona al compareixent per la seva exposició 
i per la seva síntesi de les mesures, amb què, en conjunt, estem en plena sintonia des de 
l’Oficina Antifrau, perquè també hem col·laborat amb la comissió que va dur-les a terme 
i en algunes aportacions específiques en matèria de conflicte d’interessos.

Gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies. Pacte social? Eva, Martí?

Martí Olivella Solé

Sí, intervindrem els dos, breument. Bé, en primer lloc, el mateix, en aquest sentit; jo 
crec que gran part de les mesures són molt complementàries, i, algunes d’elles, amb el 
Pacte social contra la corrupció. Estem preparant la commemoració del 9 de desembre, 
que van signar onze partits d’aquesta cambra i una trentena d’organitzacions i entitats. 
I, si us sembla bé, Transparència Internacional proposarem articular tot el que puguem 
complementar i millorar en una nova versió del pacte incorporant-hi les mesures que 
no havíem contemplat o matisant aquelles, doncs, que ens semblin molt importants, no?

Dos o tres temes molt concrets. Sobre les portes giratòries, que tots hi estem d’acord, 
no sé si caldria pensar –i això qui ho han d’explicar són els diputats, precisament–..., en-
tenc que els governs, els ministres o els consellers, alguns d’ells tenen inclús vitalici, 
diguem-ne, no?, retribucions que, als presidents, els permeten..., i que, per tant, seria 
incompatible estar cobrant una retribució vitalícia per haver tingut un altíssim càrrec i, 
a sobre, treballar per a una empresa. Jo crec que això és d’escàndol total. Però, en can-
vi, no sé si en la posició dels diputats passa quasi a l’inrevés, és a dir, crec que no teniu 
subsidi d’atur i que, quan acabeu, us quedeu sense res. Llavors, no és contradictori de-
manar a la gent que no es busqui feina i alhora que no tingui cap atur, com la resta de 
ciutadans? Jo crec que aquest és un tema que hauríem d’estudiar conjuntament, perquè 
em sembla que és totalment absurd. I que entenc que, per part dels mateixos diputats, a 
vegades sigui difícil plantejar-ho, perquè sembla com un privilegi, però des de la ciuta-
dania jo crec que hem de defensar aquesta posició, que és absurda, si no es resol d’una 
forma diferent, no?

El segon tema, sobre els plens municipals. Hi ha una anomalia curiosíssima, i és que 
el secretari de l’ajuntament pren nota de tota l’acta del Ple i en el moment en què es dóna 
veu a la ciutadania, el secretari plega i no se’n pren nota; és a dir, tot el que es diu més 
enllà de la part formal no serveix absolutament de re. Això ho experimento cada set-
mana en alguns conflictes que hi han, no? Llavors, jo crec que això també és una cosa 
que no té sentit. És a dir, o la gent té veu o no té veu; si té veu, entra en acta, i, si no, no 
hi entra.

I, per últim, sobre el tema del concepte de politització o despolitització, possible-
ment és un tema de terminologia. Òbviament que ens cal política i que tot és política, 
no?, i que ens cal que la ciutadania, organitzada i no organitzada, intervinguem política-
ment en els afers de la polis; una altra cosa és el partidisme, que és, en la mesura en què 
hi han persones, que no tenen per què ser de partits, i actuen en funció d’interessos per-
sonals, de grup, de secta, de partit, amb obediència, amb disciplina, amb consignes... 
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Aquí és on es complica la defensa de l’interès general, del bé comú i del servei públic, 
quan la intervenció d’aquella persona, que representa un determinat grup, està vetllant 
clarament, perquè està en competició amb els altres, per obtenir una posició determina-
da en unes eleccions.

Jo crec que si fóssim capaços de distingir que tot és política i que ens convé politit-
zar..., però ens convé despartiditzar i dessectaritzar tots els òrgans de control en mans 
de persones que no tinguin sospita de conflicte d’interessos entre la visió del seu partit 
en confrontació amb altres interessos d’altres partits.

Només això.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

El senyor Martí Olivella, el compareixent, té la paraula ara, perquè ja ha estat... 
(Veus de fons.) Perdó, senyora Galí. (Veus de fons.) Sí, endavant.

Eva Galí Molas

Bona tarda i gràcies, que jo no havia dit res. Jo m’he quedat amb..., al segon plec de 
mesures proposades, crec que n’hi ha una que es refereix –que vostè ho ha dit dos cops– 
al tema del conflicte d’interès: quan hi ha corrupció, hi ha conflicte d’interès. Aleshores, 
una de les mesures proposava que es regulés el sistema de control mitjançant òrgans de 
les comunitats autònomes.

Jo tinc una curiositat per si vostè, ja que, a més, es dedica al dret administratiu..., 
com la Llei de transparència deriva els terminis a llei administrativa i de vegades 
s’allarguen molt en el temps, no sé si es podria importar del dret comparat d’algun altre 
sistema, d’algun altre país o política o el que sigui, un sistema més ràpid, més eficaç, 
perquè penso que seria bo per a ambdues parts, tant per a l’Administració afectada –que 
no vull dir «implicada»– pel tema de corrupció com per als ciutadans que ho pateixen. 
Si hi ha un sistema més àgil que anar a tots els terminis administratius; no ho sé, si hi 
ha alguna... És una curiositat que tinc.

No sé si m’he explicat bé... (Veus de fons.) Sí, si en comptes d’anar als terminis de la 
llei administrativa, de tots els contenciosos, tots aquests terminis que hi han, abans d’es-
gotar-los, es podria habilitar alguna figura o alguna manera de fer més viable resoldre el 
conflicte d’interès que no fos... Perquè el síndic pot estar desbordat, per exemple, no? No 
sé si..., no ho sé. Jo pregunto si, pel dret comparat o d’alguna manera, es podria habilitar 
algun sistema més eficaç, que penso que seria bo per a ambdues parts.

Gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Queda clar, gràcies. El senyor Cerrillo té la paraula per respondre a les seves pre-
guntes.

Agustí Cerrillo Martínez

Molt bé. Doncs, gràcies. Bé, són moltes, les consideracions que han fet, però sí que 
identifico que hi han algunes qüestions que els interessen a tots vostès, perquè han estat 
objecte de diferents intervencions. Probablement les que han generat un major nombre 
de comentaris han estat les relatives a la proposta que es farà des de Transparència In-
ternacional de separar millor el que és l’àmbit d’activitat política i l’àmbit de responsa-
bilitat pública que pugui desenvolupar una persona.

Al meu entendre, en cap cas el que s’està proposant és despolititzar la política, sinó 
que la proposta va en la direcció de tecnificar les decisions tècniques. I, per tant, quan 
les propostes van en la direcció que determinats càrrecs no siguin ocupats per polítics, 
és perquè aquells càrrecs els han d’exercir persones tècniques, que tinguin el coneixe-
ment tècnic necessari per adoptar les decisions pròpies d’aquella organització o d’aque-
lla entitat de què estan formant part. Per tant, jo també crec molt en la política, i és ne-
cessària, lògicament, però en determinats àmbits ha de cedir davant la tècnica.

Per què aquestes propostes? Doncs, probablement moltes d’aquestes propostes sor-
geixen de la identificació de casos concrets. I és veritat que a vegades d’un cas concret 
se n’ha fet una categoria que, quan s’abstreu en el conjunt, pot donar lloc a dissintonies, 
però insisteixo que en cap cas hi ha la voluntat, darrere d’aquestes propostes, de despo-
lititzar la vida política, sinó de tecnificar, de donar una major participació als experts en 
aquelles decisions que els corresponguin com a tals.
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En particular, pel que fa a la relació entre un càrrec públic i el seu partit polític, la 
proposta va no en la línia que aquella persona que vol ocupar un càrrec públic esdevin-
gui inelegible, sinó que, un cop ha estat escollit, deixi les seves responsabilitats en el 
partit i deixi de tenir un sou o una retribució a càrrec del partit, precisament per intentar 
també separar els diferents llindars, la qual cosa no vol dir, lògicament, que el càrrec 
públic, doncs, continuï estant sota la inspiració política del partit a què pertany, però, en 
tot cas, que no puguin haver-hi conflictes d’interessos entre les decisions que pren com 
a càrrec i, eventualment, les decisions que pogués prendre com a responsable del partit 
polític.

I, en aquest sentit, diguéssim, entenc que aquesta mesura va en la línia de separar, 
eh?, d’evitar possibles conflictes d’interessos del càrrec públic a l’hora d’exercir les se-
ves funcions amb els interessos que puguin provenir de les seves responsabilitats orgà-
niques en un determinat partit polític.

El tema de la delació també és una qüestió que ha sorgit en diferents intervencions, 
tot i que reconeixent el paper que pot tenir la delació com a instrument per identificar 
casos d’irregularitats, conflictes d’interessos i corrupció, també posant sobre la taula els 
possibles problemes que es poden derivar d’aquest mecanisme. Al meu entendre, i pel 
coneixement que puc tenir de l’experiència forana, de l’experiència comparada, la dela-
ció no ha de ser un instrument perquè aquell que es troba a punt de ser enxampat, eh?, 
estiri la manta.

És veritat que l’experiència que hi ha hagut, l’experiència més propera, ha anat en 
aquesta direcció, però, al meu entendre, la regulació de la delació en casos de corrup-
ció ha d’anar acompanyada, en primer lloc, de la protecció del delator, com els comen-
tava en la meva primera intervenció, i, en segon lloc, de l’establiment d’una obligació 
estricta de bona fe en la denúncia i un sistema sancionador estricte per a aquells casos 
en els quals qui denunciï aquesta corrupció no per traslladar la informació a les autori-
tats competents per investigar-la, sinó amb la intenció –que també moltes vegades s’ha 
observat– de poder posar en problemes determinades persones..., doncs, que si realment 
hi havia un cas de corrupció al darrere, que el denunciant sigui sancionat per aquesta si-
tuació. Per tant, crec que és veritat que potser en la meva intervenció no he tingut temps 
per poder-hi aprofundir, però la regulació de la delació ha de ser molt més complexa.

I després també hi ha una altra qüestió, que jo crec que no només és aplicable a 
aquest cas, sinó, en general, a algunes de les intervencions que han fet, que crec que és 
important fomentar la cultura cívica. I fomentar la cultura cívica també va en la direcció 
d’assumir determinats compromisos com a ciutadans, i no únicament amb la voluntat 
d’obtenir-ne un benefici. Per això, en aquesta direcció, la proposta que es comentava o 
que se suggeria inicialment per part del diputat de Ciutadans, el senyor Espinosa, amb 
relació a la possible remuneració del denunciant, des del meu punt de vista personal no 
crec que sigui la més ajustada, precisament perquè podria incentivar que la gent de-
nunciés per obtenir-ne un benefici privat i no amb vocació cívica, com entenc..., que ha 
d’inspirar el denunciant, no? Però insisteixo que és una apreciació estrictament personal.

Suggerien també que pogués identificar, doncs, quines serien les principals mesures. 
Jo crec que, de l’èmfasi que he fet en la meva intervenció, ja se’n podria derivar aquesta 
priorització, però, al meu entendre, reforçar els mecanismes de control i de gestió dels 
conflictes d’interessos hauria de ser un dels principals mecanismes, perquè, hi insistei-
xo, tot i que ja existeixen normes, els estudis empírics que s’han fet demostren que no 
són suficients per gestionar adequadament els conflictes d’interessos i que, per aquesta 
situació, després sorgeixen casos de corrupció, eh?, pel profit personal que es pugui fer 
d’un conflicte d’interessos.

En aquesta direcció –també ho comentàvem–, cal reforçar els mecanismes de con-
trol, i, enllaçant-ho amb la darrera qüestió que se’m plantejava, en altres països el que 
es fa és atribuir a un òrgan de control amb caràcter independent la gestió dels conflictes 
d’interessos i, en el seu cas, la sanció. A Espanya, per exemple, s’ha posat ara en marxa 
un mecanisme de control de la transparència, no?; en el cas de Catalunya, la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés d’Informació Pública, que és un mecanisme que, entre al-
tres coses, el que persegueix és donar una resposta més ràpida i més eficaç a la manca 
de transparència de l’Administració pública. I, per tant, els terminis i els procediments 
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no passen ja per la lògica de la legislació del procediment administratiu, sinó que tenen 
una lògica pròpia que precisament el que persegueix és evitar aquestes limitacions.

Doncs, bé, probablement es podria traslladar el mateix esquema, com ja s’ha fet en 
altres països, a l’àmbit de la prevenció dels conflictes d’interessos. En el cas de Catalu-
nya, per exemple, eventualment, l’Oficina Antifrau podria assumir aquesta funció; més 
enllà de la seva funció d’investigació, d’assessorament, de formació, també podria assu-
mir aquesta funció de control dels conflictes d’interessos.

Amb relació també al que comentava en les darreres intervencions el senyor Martí 
Olivella sobre les portes giratòries, bé, al meu entendre, les portes giratòries cal regu-
lar-les per evitar els conflictes d’interessos. És a dir que el fet que un càrrec públic, un 
diputat, deixi la seva responsabilitat i passi a una empresa privada no és dolent en si ma-
teix, com tampoc és dolent que una persona d’una consultora vagi a ocupar un càrrec 
públic. El problema està quan hi ha una confusió d’interessos, i quan aquella persona 
que era diputada i passa a treballar en una empresa privada o aquell consultor que deixa 
la multinacional de la consultoria per ser un diputat oblida que està allà per represen-
tar els interessos públics i en la seva presa de decisions incorpora interessos personals, 
particulars, professionals, del partit o de la consultora on ha estat treballant prèviament. 
I aquest és el problema.

Per evitar-ho, doncs, no crec que necessàriament ampliar els terminis de refreda-
ment sigui la solució, com tampoc no crec que la solució sigui que un diputat hagi d’es-
tar dos anys mantenint el seu sou de diputat, un cop deixa la responsabilitat. El que 
 passa és que probablement el diputat que deixa la seva responsabilitat, com qualsevol 
altre càrrec públic, s’haurà de plantejar si, a partir del dia següent, vol treballar apro-
fitant el coneixement que ha anat adquirint aquells anys de responsabilitat pública o si 
el que vol és dedicar-se professionalment a aprofitar els contactes, les coneixences o 
l’agenda que s’ha pogut anar construint en aquell període.

Jo crec que, respecte al primer model, no cal que hi hagi cap mesura concreta, per-
què no hi ha un conflicte d’interessos i, per tant, no cal arbitrar cap tipus de mecanisme. 
Ara bé, si algú, quan deixa una responsabilitat pública, el que vol és ja viure per sem-
pre gràcies a l’agenda que s’ha pogut construir durant el temps de responsabilitat públi-
ca, doncs, entenc que la preocupació sigui diferent, i, per tant, que els mecanismes que 
s’hagin d’arbitrar siguin molt més estrictes, eh?

Per tant –i ja per concloure–, penso que no cal ni despolititzar la política ni condem-
nar civilment els polítics, sinó que el que cal és que cadascú assumeixi la responsabi-
litat que en cada moment ha de saber quins interessos està representant: quan està a la 
política, ha de representar interessos públics; quan està fora de la política, doncs, ha de 
representar els seus interessos personals, però que no es poden barrejar amb tot allò que 
ha anat adquirint mentre estava ocupant un lloc de responsabilitat pública.

Bé; doncs, gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Molt bé. Si no tenen cap altra consideració, li agrairíem al professor Cerrillo que ens 
hagi acompanyat avui en nom de Transparència Internacional, la seva concreció i les se-
ves també àmplies aportacions en aquesta comissió.

I, en tot cas, farem una petita pausa, però seguirem a continuació, que la propera 
compareixença és en videoconferència, i, per tant, començarem de seguida.

Gràcies.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i nou minuts i es reprèn a un quart de sis i cinc 
minuts.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament 

Reprenem la sessió amb la tercera compareixença, si els sembla.

Compareixença d’Alba Gutiérrez, en representació d’Acces Info Europe

357-00231/11

Bé. Sí, tenim en imatge la senyora Alba Gutiérrez. Buenas tardes.
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Alba Gutiérrez (representant d’Acces Info Europe)

Hola, buenas tardes.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament 

Hola. Agradecerte la comparecencia por videoconferencia. Estamos en la Comisión 
de Estudio de las Medidas contra la Corrupción. En todo caso, hay un período inicial de 
unos quince, veinte minutos, para una primera exposición en representación de Acces 
Info Europe, y los diputados, a continuación, harían las intervenciones con las pregun-
tas que crean oportunas.

En todo caso, cuando quiera empezar, pues, la oímos, y adelante. (Pausa.) ¿Sí?

Alba Gutiérrez

Ah, vale. Bueno, antes de empezar, muchas gracias por la invitación a participar. Es 
un placer poder estar hoy aquí con vosotros. Lamentablemente tenemos la sede en Ma-
drid y no hemos podido desplazarnos, pero, bueno, espero que podamos tratar los te-
mas que les interesen también a distancia.

Creo que voy a hacer una intervención bastante breve y especialmente enfocada en 
el trabajo que realizamos desde Acces Info Europe. Somos una organización que nos 
dedicamos a promover y fomentar el derecho de acceso a información en Europa y en 
España –por ser parte de Europa–, y en el resto del mundo. Trabajamos mucho en red 
con otras organizaciones de defensa de otros derechos humanos. Por lo tanto, la expe-
riencia que podemos aportar, yo creo, en el seno de esta comisión viene más precisa-
mente por esa línea de actividad.

Es decir, nuestra experiencia y nuestro conocimiento vienen, por parte del derecho 
de acceso a información, de las reglamentaciones de transparencia, como herramientas 
que pueden ser disuasorias en la lucha contra la corrupción y pueden ayudar al control 
en la lucha contra la corrupción. Hay muchísimas. Este ámbito es muchísimo más am-
plio, con lo cual el nuestro es un ámbito mucho más específico o puntual, a través de 
una herramienta como es la transparencia, dentro de ese ámbito.

Yo creo que el principal valor añadido que podemos aportar en este debate es, bue-
no, el tipo de información que es objeto del derecho de acceso a través de las propias 
leyes de acceso a información o de las reglamentaciones de transparencia, y cómo de-
terminados tipos de información nos podrían ayudar a un mayor control ciudadano y, 
por ende, a desincentivar la corrupción o prácticas poco legítimas, digamos. Y luego la 
interactuación, por otro lado, que tiene el derecho de acceso a la información con otras 
reglamentaciones o con otras regulaciones específicas, es decir, cómo el derecho de ac-
ceso a información incorporado en reglamentaciones y en regulaciones diferentes pue-
de ayudarnos a prevenir este tipo de prácticas.

Y en ese sentido, pues, bueno, en primer lugar, he preparado varias puntualizacio-
nes del trabajo que estamos haciendo y de cosas que están relacionadas que consideraba 
que podrían ser de su interés. Díganme luego, en el turno de preguntas –porque, como 
les he comentado, va a ser una intervención breve–, si quieren que puntualice más cosas 
sobre ello.

Pero, bueno, voy a comenzar hablando sobre el tipo de información que nos permite 
a la ciudadanía ejercer esa labor de control a través de la Ley estatal de transparencia. 
Consideramos que, por ejemplo, existen, a través de..., bueno, está vinculado también 
con la Ley reguladora del ejercicio de los altos cargos en la Administración General del 
Estado. En la actualidad tenemos acceso, por ejemplo, a las retribuciones y los sueldos 
de altos cargos, pero no se contempla el acceso a personal eventual y asesores, ni tam-
poco a su currículum, a su experiencia o trayectoria profesional. Consideramos que esto 
es un nicho de oscurantismo, que visibilizar ese tipo de actividad nos ayudaría también 
a poder controlar o desincentivaría determinadas prácticas.

Sí que se publicó una relación de eventuales y de sus retribuciones a través de la pro-
pia práctica de una resolución por parte del Consejo de Transparencia a nivel estatal. 
Sin embargo, no se ha vuelto a actualizar, esta información, y la última información que 
tenemos disponible es de 2012 y 2013. Me consta que hay periodistas que piden esta in-
formación y que se está dilatando en el tiempo, y, bueno, nos está costando mucho, para 
ejercer esta labor o poder investigar, tener acceso a la información. Todavía 2014 y 2015 
son años sobre los que no tenemos datos de esto, por ejemplo.
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Y, por otro lado, también, y relacionado con la Ley de alto cargo, la Ley de alto car-
go regula muchas de las actividades y establece principios e incluso se establecen de-
terminadas sanciones, pero, por ejemplo, establece un aspecto... Nosotros  sinceramente 
estamos trabajando mucho en transparencia en la toma de decisiones públicas para 
 permitir, por un lado, la participación ciudadana, y, por otro lado, un mayor control por 
parte de la sociedad civil y rendición de cuentas de esa toma de decisiones públicas que 
incluye también el gasto público, como no podría ser de otra manera.

Y, en este sentido, por ejemplo, la Ley de alto cargo incluye determinados preceptos. 
Uno de ellos es la abstención de altos cargos en materias en que las que se les pudiesen 
generar determinados conflictos de interés, y esto viene relacionado también con el pa-
pel que juega la propia Oficina de Conflictos de Intereses. No podemos saber cuántas 
abstenciones ha habido, quién se ha abstenido y cuáles son los motivos de su absten-
ción en la toma de decisiones públicas. Consideramos que esto es esencial también para 
transparentar ese tipo de actividades.

Relacionado con la Oficina de Conflictos de Intereses, pues, nos cuesta mucho tam-
bién saber efectivamente cuál ha sido, primero, su trabajo detallado a través de los in-
formes que publican. Por ejemplo, en temas de resolución de compatibilidades, lo que 
se está publicando es el informe que se remite al Congreso y al Senado. Entendemos 
que aquí hay un problema de tema de protección de datos y de privacidad, y de acom-
pasarlo o de ponderarlo con el derecho de acceso a la información. Sin embargo, sí que 
consideramos que simplemente los números globales desde autorizaciones de compati-
bilidades hasta un número de negaciones o de posibles investigaciones abiertas por la 
Oficina de Conflictos de Intereses..., consideramos que hay un amplio abanico de posi-
bilidades a la hora de ponderar estos intereses y de ampliar la información que se publi-
ca, de intentar ponderar ambos derechos, a la privacidad y al acceso a la información, 
porque la información que se nos está proporcionando en la actualidad no es suficiente. 
Cuanto más vedada esté de la sociedad civil, menos podremos intentar controlar ese 
tipo de actividades.

Otra cosa que consideremos muy relevante es el tema..., sé que, bueno, en Cata-
luña tenéis la propia regulación del lobby. Desde Acces Info estamos pidiendo que se 
adopte una regulación a nivel estatal. Se ha empezado, a través de algunas regulacio-
nes de leyes de transparencia o regulaciones propias, como la Comisión Nacional de 
los  Mercados y de la Competencia, a establecer registros de lobby. Son pasos positivos, 
consideramos que muy positivos. Las definiciones que se están estableciendo de qué es 
un lobista son bastante ambiciosas, más, por ejemplo, la que se está dando en el caso 
del Ayuntamiento de Madrid frente a la que tienen en Cataluña, que no incluye, por 
ejemplo, a los abogados, y eso es uno de los principales problemas que estamos viendo. 
Nosotros monitoreamos todo el tema de regulación de lobby a nivel europeo, y eso es 
uno de los problemas que estamos viendo: se quedan fuera de la actividad del escrutinio 
público muchas actividades de lobby por esta definición vaga de lo que..., o no todo lo 
exhaustiva que debiera ser de lo que es un lobista.

Por otro lado, la regulación a nivel de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia..., han copiado un poco el modelo europeo, con lo cual nos pasa un poco 
lo mismo con el tipo de información a la que tenemos acceso. Aparte de que, bueno, 
la regulación debe ser un registro obligatorio, consideramos que debe contener infor-
mación detallada sobre los lobistas y qué actividades están haciendo. Y, aparte de eso, 
transparentar la propia actividad del lobby en sí, no tanto del registro, sino de la activi-
dad del lobby en sí. Está muy relacionado con la toma de decisiones públicas y con la 
agenda pública, por ejemplo.

Algo que no tenemos en la regulación de transparencia es la publicación de las agen-
das, la vaguedad de la información con la que se están publicando las agendas, que 
prácticamente son actos institucionales en ruedas de prensa a las que asisten altos car-
gos, incluso a nivel de ministros o incluso secretarios de estado, pero el resto de altos 
cargos..., no tenemos acceso a esa información. Y eso es imprescindible para trazar 
huella legislativa, influencia en toma de decisiones públicas, cómo se han tomado deter-
minadas decisiones... Por ello animamos a que el tema de las agendas sea algo que se 
aborde y que se incluya, porque es que, además, es vital, la publicación con antelación 
de determinadas reuniones y del contenido concreto que se ha tratado en la reunión, así 
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como de actas, etcétera, o de los documentos que hayan enviado, que hayan remitido o 
que hayan estado tratando que puedan afectar a la propia regulación. Lo consideramos 
imprescindible para garantizar esa transparencia en la toma de decisiones públicas.

Y, finalmente, creo que otro de los puntos que consideramos que pueden abordarse 
es la transparencia de los registros mercantiles, que es algo con lo que también nos... 
Disculpen. No sé si han escuchado el teléfono –perdón. Es algo que consideramos que 
también debe andarse en ello, y que sea un registro mercantil de fácil acceso, gratuito 
y accesible a todo el mundo. Un ejemplo: muchos de los casos de evasión o elusión fis-
cal o lucha contra paraísos fiscales que estamos conociendo, los hemos hecho porque 
en el registro de Reino Unido han decidido que tiene que ser público y hemos conocido 
quiénes están detrás de determinadas empresas que están radicadas en sitios con una 
menor tributación, o que no son prácticas ilegales per se, pero bueno, son elusión fiscal, 
al final, que es algo que nos influye, con lo cual consideramos que la apertura de regis-
tros mercantiles nos ayuda también a saber, a poder cruzar datos, a la sociedad civil, de 
quién se reúne con determinados decisores públicos y cuáles son las empresas que es-
tán detrás, y también la transparencia en los propios procesos de contratación pública, 
en los que se ha avanzado, pero consideramos que no es suficiente, el nivel de detalle, y 
no nos permite poder comparar la información y llegar exactamente a obtener el tipo de 
información que queremos.

Creo que no me he dejado nada, más o menos, de..., un poco la relación entre el de-
recho al acceso a la información y el buen gobierno o prácticas o prevención contra 
corrupción, pero me pongo a su disposición por si quieren tratar cualquier aspecto con 
mayor profundidad.

Gracias.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Pues, muchas gracias por las aportaciones. Vamos a pasar a las intervenciones de 
los grupos parlamentarios. Hemos pactado que en primer lugar sea el Grupo Parlamen-
tario del Partido Socialista, y, en su nombre, el diputado David Pérez.

David Pérez Ibáñez

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Gutiérrez. De entrada, 
decirle que, bajo mi punto de vista, el trabajo de su organización tiene que servirnos a 
nosotros, a los políticos, para tomar mejor las decisiones. Y, en ese sentido, no puedo 
más que agradecer todas las iniciativas que están tomando en ese sentido. Yo no voy 
a cuestionar el trabajo que se hace..., determinados lobbies... En el Parlament de Cata-
lunya ya estamos trabajando para crear este registro de lobbies, para tener una agenda 
pública con las relaciones que con ellos tengamos, y sinceramente, desde mi punto de 
vista, agradecer que nosotros podamos tomar las decisiones sin las menores presiones 
posibles. Y seguramente esa posibilidad se debe, también, a personas como usted, que 
están trabajando en esa dirección.

Desde hace muchos años, aproximadamente en el año 81, en este país estamos tra-
bajando para que los ciudadanos puedan participar en la gestión pública, y desde enton-
ces también estamos diciendo que hay tres niveles de participación. El primer nivel es el 
acceso a la información, el segundo nivel es la participación en la toma de decisiones y 
el tercer nivel sería la cogestión en la gestión de determinados servicios, especialmente 
de carácter municipal.

Efectivamente, la información es imprescindible y necesaria, y yo creo que desde 
las administraciones públicas todavía tenemos un largo camino a recorrer en la rapidez 
con la que tenemos que entregar esta información, en que sea veraz y en que pueda ser 
sistemática. A veces la información incluso a los propios diputados nos llega poco siste-
mática, poco tratable, ¿eh?, para aquello que estábamos buscando.

La participación en la toma de decisiones se puede hacer fundamentalmente si te-
nemos buenos mecanismos de información, y por supuesto la cogestión sería el último 
nivel de trabajo de la participación pública, donde los ciudadanos gestionan parte de la 
actividad que sería de la propia Administración pública.

Y acabo con un pequeño matiz, simplemente, Alba, que sería que, en cualquier caso, 
también es verdad que hay determinadas decisiones que se toman desde la Administra-
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ción pública que han de ser tomadas, lógicamente, por las propias administraciones, por 
la propia institución pública.

Pero insisto, ¿eh?, y me quedo con la idea de que le agradezco muchísimo ese trabajo 
que ustedes están haciendo, de insistir ante las instituciones en que los mecanismos de 
información funcionen mejor; dos: de regular las puertas giratorias, de regular el ejer-
cicio de lobby en nuestro país, como se está haciendo ya también en las comunidades 
europeas, porque eso simplemente servirá para que el trabajo desde la Administración 
pública sea más cercano al ciudadano y más cercano a su objetivo, que no tiene que ser 
otro que perseguir el bien común y el interés social.

No sé si me podré quedar hasta el final, a la respuesta –tengo que salir a las seis–; si 
me da tiempo, perfecto, y, si no, disculpe que no pueda estar en su contestación.

Muchas gracias.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gracias, diputado. En nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la pa-
labra el diputado Antonio Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, señor presidente. Señora Alba Gutiérrez, también a usted muchas gracias 
por sus aportaciones, breves, pero yo creo que atajando, digamos, o tocando los puntos 
clave, porque verdaderamente, dentro de lo que es la regeneración que se pretende de 
las instituciones y de la participación en el nuevo sistema..., yo diría que, en el nuevo 
sistema político que tiene que tener el ciudadano, el derecho al acceso a la información 
es el punto clave, ¿no?

Por tanto, compartimos con usted todo el tema de la necesaria sencillez y rapidez de 
acceso, la reducción de plazos, porque el derecho de acceso a la información no puede 
estar..., bueno, hacerse peticiones que necesiten meses y meses para ser resueltas o, en 
algunos casos, incluso desatendidas, ¿no? Es indudable que por aquí hemos de ir.

Me ha llamado la atención –y a mí me gustaría que en su segunda intervención nos 
lo aclarara un poquito más– aquella información que consideran clave para la toma de 
decisiones, o sea, cómo profundizar en esto, y algunas medidas concretas que pudieran 
ir en esta dirección. Yo tomaría nota, buena nota, de ello, ¿no?

Compartimos, como no podía ser de otra manera, la regulación de los lobbies, como 
ya se ha puesto de manifiesto. Aquí en Cataluña, en ese sentido, pues, también yo creo 
que se va un poquito por delante, y, en ese sentido, aquí, en el propio Parlamento, ya te-
nemos todo el tema de la agenda y demás. Se está trabajando y se está concretando. Va 
a ser un ejercicio que va a ser cotidiano, vamos a decirlo así, para los parlamentarios de 
aquí, del Parlament de Cataluña.

Nos hablaba de la transparencia del Registro Mercantil. Pues, sí, sinceramente, cree-
mos que ese acceso a esa información que nos permita saber quién hay detrás de cada 
empresa añadirá un elemento yo creo que fundamental precisamente para poder saber 
qué intereses hay detrás, en muchas ocasiones, de esas empresas, y sobre todo qué in-
tereses..., bueno, a veces no tanto intereses más generales como muchas veces intereses 
particulares disfrazados, ¿no?

Bien, nada más por mi parte. Esperar un poquito o algo más de aclaración, como le 
decía, sobre la información para la toma de decisiones, que me parece un tema también 
muy crucial.

Muchas gracias.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. En nombre del Grupo Parlamentario Catalunya Sí que es Pot, su 
diputado Albano Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Hola, gràcies. Bien, en primer lugar, gracias por empujar. Sé que vuestra organiza-
ción ya ha estado en el Parlament de Catalunya aportando en otras ocasiones para cons-
truir entre todos mecanismos que sin duda son necesarios.

Como decían antes, es verdad que en Cataluña se están haciendo algunos avances. 
De hecho, hoy nos informaba la presidenta del Parlament de que tenemos una serie de 
sesiones donde los diputados recibiremos formación para aplicar el uso de la agenda 
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abierta con rigor y con la intención de que sea útil. También hay que decir que no nos 
podemos dejar deslumbrar; hay espacios en la Administración catalana –igual que en 
muchas otras, ¿no?– de opacidad que persisten. Y, bueno, si vamos desarrollando herra-
mientas –que, de hecho, es para lo que en teoría sirve esta comisión–, pues, iremos me-
jorando, iremos poniendo luz allí donde no hay.

Lo que yo quería preguntar, en general, es: viendo que todavía hay un camino a re-
correr, pero que ya se ha recorrido alguno, ¿vosotros habéis detectado, de alguna mane-
ra, aquello de «hecha la ley, hecha la trampa»? Es decir, ¿estamos creando  mecanismos 
de acceso a la información, de transparencia, de rendición de cuentas –en el caso de los 
lobbies–, que en el mismo momento en que se crean, se crean mecanismos para saltár-
selos? ¿Habéis detectado eso mientras vais participando en el desarrollo de estas herra-
mientas?

Y, aparte de eso, muchas gracias por el trabajo.
Gracias.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular, Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bien, señora Gutiérrez. Muchas gracias por su intervención, aun-
que en la distancia, yo creo que suficientemente clara para hacernos entender que, bue-
no, en materia de transparencia, es verdad que hay legislación tanto estatal –Ley de 
transparencia y altos cargos, como usted nos dice– como a nivel autonómico, que por lo 
menos ya han supuesto un paso adelante en lo que era, pues, una práctica democrática 
y política en nuestro país que no era muy avanzada en términos de transparencia, ¿no?

Pero, sin embargo..., yo he visto algunas cuestiones que nos ha aclarado usted, y 
otras que han ido presentando a lo largo del código de buen gobierno, el Plan de ac-
ción para el gobierno abierto en España, que yo creo que sería conveniente y creo que 
muy provechoso para todos si nos pudiera explicitar, ¿no? En el caso de la publicidad, 
 ustedes, pues, parece que defienden una publicidad activa muy concreta respecto de 
contratación, por ejemplo, que yo creo que es uno de los núcleos esenciales donde la 
corrupción parece que se reproduce, y sobre todo en convocatoria no solo de empleo 
público, sino de aquellos cargos de libre designación; en el caso del tratamiento de los 
 datos personales con listas, por ejemplo, de espera, pero con nombres anonimizados, 
con códigos numéricos para que la gente tenga acceso a los servicios públicos y que 
haya un registro, un control y una tarea casi de supervisión y de conocimiento ciudada-
no de cómo está la realidad social en este país, pero con unas ciertas garantías a la pri-
vacidad... Me gustaría que nos explicara en qué, si lo sabe, exactamente, en concreción, 
con respeto a nuestra ley –que es lo que nos va a servir desde aquí para mejorarla, des-
pués de dos años de su entrada en vigor–..., qué es lo que se puede mejorar respecto de 
la Ley de transparencia que tenemos aquí, desde su punto de vista.

Y luego también, si es posible o si ve como una cosa positiva el fijar, por ejemplo, 
unos plazos de cumplimiento para el tema de la transparencia, de la publicación de da-
tos, por ejemplo, ¿no? Porque obligación legal existe, pero, ¿plazos y duración durante 
la cual deben ser expuestos esos datos al alcance de la ciudadanía para hacer su tarea 
de supervisión o simplemente de conocimiento...? Y si se deberían acortar los plazos 
 cuando una institución es requerida para facilitar una serie de datos que no se tienen 
colgados, por ejemplo, en plataformas informáticas, como podía ser en una web insti-
tucional; si los plazos deberían ser más cortos de lo que son ahora, porque, al parecer, 
pues, esa demora en la entrega de documentación a aquel que considera que tiene inte-
rés legítimo, y que, además, está amparado por la Ley de transparencia para pedir esa 
documentación, muchas veces parece que se eterniza y que no llega a buen puerto, sal-
vo que no haya mucha insistencia por parte de ese particular o bien de una asociación 
ciudadana o cívica que se dedique al fomento de la transparencia.

Gracias.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gracias, diputada. En nom del Grup Parlamentari Junts pel Sí, té la paraula el dipu-
tat Gerard Gómez.



DSPC C 226
25 d’octubre de 2016

Sessió 10 de la Cemcord 34

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. Bona tarda, senyora Gutiérrez. Para no ser repetitivo con comen-
tarios o reflexiones que ya han hecho los otros compañeros, solamente un par de cosas. 
Yo creo que todos hemos coincidido –y esto está bien, o como mínimo nos debe dar  
un poco de orgullo, ¿no?–..., todos hemos reconocido que Cataluña, en cierto modo, va un  
poco por delante de las aspiraciones que usted planteaba, y que efectivamente en el Esta-
do español aún no se han dado. O sea, la regulación de los lobbies, que aquí ya se avanzó 
y se empezó a aplicar con la Ley de transparencia, o la agenda pública, ¿no?, que justa-
mente el diputado de Catalunya Sí que es Pot ponía de relieve que justamente ahora se 
están haciendo las primeras reuniones con diputados para tener esto sistematizado a ni-
vel del Parlament. Por lo tanto, yo creo que esto, en fin, nos debe enorgullecer.

Y, aun así, yo creo que usted ha dicho una cosa que seguramente es la tarea o la 
asignatura pendiente que tenemos, que es la sistematización de los sistemas de votación, 
¿no?, de control de asistencias, de resultados, en fin, de los votos en los plenos, comi-
siones, etcétera. Yo creo que esto que usted ha comentado sí es una cuestión importan-
te; que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo esto se da y se da en informes, en cada 
 punto del orden del día, y seguramente esto debería también trasladarse tanto al Con-
greso o al Senado como al Parlament de Cataluña. Por lo tanto, de las cuestiones que 
usted ha ido diciendo, yo me quedaría un poco con esta, ¿no?, como tarea pendiente de 
la que todos debemos tomar nota para intentarlo arreglar.

Y como dos cuestiones relacionadas, aunque no lo ha citado directamente, sí que me 
gustaría saber... No sé si conoce –imagino que sí– la reciente creación de la Comisión 
aquí, en Cataluña, d’Accés a la Informació, ¿no? –la GAIP–, que justamente es una ofi-
cina para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, 
no solamente dirigiéndose a las instituciones en el plazo de treinta días que todos co-
nocemos, sino siendo el recurso para poder poner reclamaciones y agilizar todas estas 
 interferencias que pudieran darse en ese proceso. Por lo tanto, no sé usted cómo valora la 
creación de esta comissió, que es, como mínimo, novedosa en el Estado español, ¿no?, y 
que creo que es una buena manera, justamente, de garantizar eso que ustedes pretenden.

Y, por otra parte, sí que me gustaría preguntarle, aunque no lo ha citado... Ustedes 
presentaron el mes pasado un informe, un documento con diez propuestas justamente 
para avanzar en el gobierno abierto, ¿no? Y la propuesta número 9 justamente hablaba 
de las puertas giratorias y se vinculaba a los registros de los lobbies. Entonces, me gus-
taría preguntar si podría detallar o explicar un poco más en concreto estas reflexiones 
que plasmaban ustedes en este informe.

Muchas gracias.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gracias, diputado. Señora Gutiérrez, en esta comisión, de manera permanente, tam-
bién nos acompañan un representante de la Oficina Antifraude de Cataluña y miembros 
del Pacto social contra la corrupción. En todo caso, les vamos a dar la palabra por si 
quieren hacer alguna aportación o alguna pregunta.

Senyora Lourdes, en nom de l’Oficina Antifrau.

Lourdes Parramon i Bregolat

Moltes gràcies, president. Ninguna pregunta, solo animarlos a seguir con su labor. 
Nosotros, desde la Oficina Antifraude, ya cuando hicimos el informe sobre acceso a la 
información, tuvimos muy presentes sus aportaciones y su trabajo para garantizar el de-
recho de acceso a la información.

Gracias.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

En nombre del pacto social, señor Martí Olivella.

Martí Olivella Solé

Sí. Hola, buenas tardes, y muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo desde 
hace tantos años. Solo dos o tres intentos de clarificación de cosas que igual debería 
contestar el Gobierno catalán o el Parlamento, pero, en este caso, tú, como experta, a 
ver si nos puedes ayudar.

Desde este verano ha habido este acuerdo que implica a los altos cargos, ¿no?, el có-
digo ético, por el cual no pueden recibir, los altos cargos de la Generalitat, a ninguna 
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persona física o jurídica que no esté inscrita en el Registro de grupos de interés, ¿bien? 
(Pausa.) La primera cuestión es que para apuntarse en el Registro de grupos de interés 
hay que tener firma electrónica. Entonces, es una cosa que parecería normal, pero tiene 
ciertas dificultades, igual que las tiene la comisión española, ¿no?, y por eso montasteis 
la maratón esta, desde Civio, con vosotros, para facilitar que la gente al por mayor, con 
vuestra firma electrónica, pudiera formular las preguntas.

Ya sé que en este caso es distinto, pero como estáis proponiendo que se pueda acce-
der incluso por correo electrónico... Ya sé que es distinto a un registro, pero, igualmen-
te, una de las dificultades de acceder al registro es, en estas cosas así, que aún no están 
suficientemente introducidas. Y, por tanto, ¿consideras que habría que evitar la barre-
ra...? ¿O es una barrera, la firma electrónica, para que la gente se apunte a un registro 
sin el cual no se puede acceder a los altos cargos? Primera pregunta.

Segunda. Ahora la ley creo que entiende por altos cargos lo que son secretarios y di-
rectores generales. ¿Tendría que ir bajando a subdirectores? Porque, claro, yo me reúno 
con un subdirector que a lo mejor tiene más influencia de cara a gestionar algún interés 
que el propio director general o el secretario. O sea, ¿hasta dónde tiene que bajar lo que 
sería esta obligatoriedad de estar inscrito en un registro de grupos de interés para poder 
hablar con la Administración?

Tercero. ¿Qué estudios hay, comparados, sobre los beneficios de la agenda pública de 
los políticos? O sea, has dicho: «Esto nos ayuda mucho a seguir el rastro de cómo des-
pués funciona determinada ley o cualquier...» ¿Es cierto? ¿No habrá siempre una agenda 
oculta? O sea, ¿no estaremos construyendo una...? Igual que antes se ha hablado de parti-
cipación ficticia, ¿no estaremos hablando de un sistema de publicación ficticia que cubre 
las espaldas, pero que al final tú te vas a cenar con no sé quién y hablas de lo que quie-
res? Lo pregunto, ¿eh?

Y, por último, aunque la Ley de transparencia obliga a la publicidad activa y el nue-
vo portal de la Generalitat es superexhaustivo, con todos los ayuntamientos y todos los 
entes públicos, cuando tú vas a una determinada administración pública y no hay cosas 
que la ley contempla que debería tener en publicidad activa, no sabemos a quién recu-
rrir, porque la GAIP está hecha para..., tú has pedido una información, no te la dan, pasa 
un mes y la pides, ¿no?, que te ayuden. Pero cuando te encuentras con que no está la 
información que debería estar, entonces ¿adónde hay que dirigirse? Si alguien lo sabe, 
fantástico.

Y, por último, hay..., a ver... Bueno, ya saldrá. Ya está.
Gracias.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gracias, señor Olivella. En todo caso, para responder a estas cuestiones, Alba 
 Gutiérrez, cuando quieras.

Alba Gutiérrez

Muchas gracias. Intentaré responder más o menos a todo o aportar el punto de vista 
sobre... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.) ...porque han sido bastantes puntos los que han tocado, todos muy intere-
santes, y la mayoría de ellos son temas en los que estamos trabajando y precisamente, 
pues, por falta de tiempo o por intentar agilizar la intervención, muchas de ellos no los 
he comentado. Voy a intentar unir diferentes cosas que han ido saliendo, y voy a empe-
zar casi por el final.

No he abordado el tema de los requisitos de identificación para solicitar acceso a in-
formación porque, pues, no sé, la verdad es que no sé por qué; en todas las intervencio-
nes solemos empezar con ello. Las trabas que se han establecido a nivel estatal, y ahora 
con la reforma de la Ley de procedimiento administrativo, que acaba de entrar en vigor 
el pasado mes de octubre..., están suponiendo una traba muy grande al ejercicio del de-
recho de acceso por parte de las personas, porque tengamos en cuenta que es que ni si-
quiera son los propios ciudadanos que tienen su DNI –tienes una propia identificación 
para la que el sistema de certificación electrónica está preparado, en teoría–..., ni siquie-
ra somos ciudadanos, sino las propias personas.

Entonces, alguien que viva en España que no tenga un DNI como tal..., el sistema 
da fallos a la hora de identificarte para pedir esa información. Alguien que esté fuera de 
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España, físicamente fuera de España, también lo tiene muy complejo, para pedir esa in-
formación. Yo misma..., bueno, nosotros, como Acces Info, a nivel estatal, no tenemos 
todavía el certificado electrónico para poder solicitar información. La organización que 
comentábamos, Civio, creo que llevan dos semanas para renovarse el certificado, tiempo 
durante el cual no pueden solicitar información pública –alguien que trabaja constante-
mente con ello–; pero es que las solicitudes que realizamos, pues, las hacemos conmigo 
como persona física, hasta que tengamos el certificado digital. Y para poder realizar so-
licitudes de acceso a información he tenido que dar mi número de cuenta con hacienda, 
simplemente para solicitar información a las administraciones públicas. Esto desincen-
tiva muchísimo el uso y el ejercicio del derecho de acceso. En muchos países de nuestro 
entorno se pide exclusivamente a través de correo electrónico, la información.

Tengamos en cuenta que es algo nuevo; conlleva cambio en la cultura, cambio en la 
forma en la que los ciudadanos y las administraciones se relacionan. Y el ejercicio del 
derecho de acceso tiene que ser algo mucho menos concebido desde el punto de vista 
de relación entre administrado y administración, sino relación de fluidez, de interactua-
ción, como funciona en otros países.

A nivel de Unión Europea, pedimos información por un correo electrónico, nos con-
testan e incluso tenemos interactuación para clarificar: «Ah, no, no, disculpe», porque es 
que a lo mejor la información que estoy pidiendo no la tienen en este formato; «Necesita-
mos que sea de otra manera», necesito acotar más, porque soy consciente de que a ustedes 
les supone tiempo, procesar toda esa información. Hay un diálogo, cosa que pasa en Ita-
lia, cosa que nos pasa en muchos países de Europa del Este, cosa que pasa en Finlandia, 
en fin, en países nórdicos, en Alemania. Es algo..., España es lo raro; España y, por tema 
competencial, al final, todas las regiones, comunidades autónomas, entidades locales.

Y lo que nos está pasando el día del maratón de preguntas es que tenemos en la ac-
tualidad, pues, imagínense cuantísimos sistemas de certificados, que no todos funcio-
nan igual, con los mismos requisitos técnicos –en el mismo ordenador no puedes enviar 
una solicitud que envías a Málaga, no se puede a través del portal de transparencia... En 
fin, es algo que nos está suponiendo mucho problema, y es una prioridad, para nosotros, 
que se cambie.

Continúo yo creo con el tema de transparencia en la toma de decisiones, que se 
ha comentado, y esto está relacionado con varios puntos que se han ido comentando. 
 Nosotros acabamos de realizar un estudio, que recientemente lo estamos publicando y 
del que todavía no hemos realizado toda la difusión que nos gustaría, que ha sido sobre 
el monitoreo de diferentes procesos de toma de decisión pública en once países..., no, 
diez países más la propia Unión Europea, y los resultados han sido muy sorprendentes. 
Incluso nosotros, como Acces Info, estamos liderando este proyecto como una red de 
organizaciones, pues, en diferentes países. Y la escasez de la información que había 
disponible sobre la toma de decisiones públicas nos ha sorprendido a nosotros mismos.

O sea, de hecho, nosotros hemos tenido que hacer toda la investigación, pararnos a 
pensar y ver un poco cómo nos movíamos de cara a comunicar estos resultados, porque 
es bastante más desolador, el panorama, no solo por países, sino en general, en toda la 
región, con lo que nos hemos encontrado. O sea, prácticamente solo el 20 por ciento de 
la información que analizamos, muy poca información –ahora les matizo exactamente 
qué es lo que teníamos identificado que sí o sí, como un mínimo, tendría que estar dis-
ponible para poder participar y dar seguimiento a una toma de decisión pública–..., pero 
solo el 20 por ciento de esa información estaba publicada de forma proactiva, que tam-
bién hemos aludido a la publicación proactiva.

Les digo: lo que nosotros hemos investigado en esta investigación han sido desde lis-
tados de reuniones que se han mantenido conforme a un proceso de toma de decisión, 
proceso que puede ser la adopción de un plan. No estamos hablando solo de procesos 
legislativos, es algo que se está empezando a desarrollar más: qué tipo de informes, por 
ejemplo, se tienen que publicar, o cuáles... Es más fácil de identificar, porque son pro-
cesos más formales, pero tengamos en cuenta que muchas de las decisiones se toman 
prácticamente a diario y no son procesos tan formales. Lo que tenemos que intentar es 
buscar una fórmula para que quede, pues, de alguna manera, documentado, ese proce-
dimiento, o generar unos mínimos que permitan luego la rendición de cuentas o incluso 
la participación de los ciudadanos.
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Estamos hablando del listado de reuniones, de agendas. Una agenda es algo más 
completo que un propio listado de reuniones, que está asociado a un proceso de toma de 
decisión, a qué tipo de reuniones se han mantenido, e independientemente..., o sea, pue-
de ser por persona, o sea, puede haber varias personas en ese listado de reuniones, pero 
nos proporciona una imagen de conjunto.

Las actas de las reuniones. También han comentado que qué pasa cuando se pregun-
ta por determinada información que no existe. Pues, uno de los resultados que nos ha 
sorprendido muchísimo es que, en la mayoría de los casos, no solo en listado de reunio-
nes, que eso nos está pasando, por ejemplo, a nivel de España bastante, sino en las actas: 
no hay actas sobre cómo se han tomado las decisiones, no hay actas disponibles. No es 
que se deniegue el acceso a esa información porque se necesita, en determinados casos, 
el espacio para debatir y decidir sobre esas decisiones, sino que directamente es que no 
se toman actas.

Y eso es algo en lo que nos estamos moviendo, también con otras organizaciones a 
nivel europeo, para intentar establecer recomendaciones sobre qué tipo de información 
necesitamos crear para que la gente pueda participar en esas decisiones públicas, y parti-
cipar desde un punto de vista de –que también lo han ido comentando–.... La transparen-
cia o el derecho de acceso a la información es una herramienta que nos ayuda a  generar 
unos mínimos para participar. No son la herramienta de participación ciudadana, los 
mecanismos de participación; pero, desde luego, si hablamos de tomar decisiones, nece-
sitamos unos mínimos de información: listados de reuniones, actas; los documentos que 
se han debatido: informes técnicos, informes de determinados expertos; las memorias de 
por qué se ha tomado una determinada decisión. Ahora mismo se hace, en algunos casos, 
con..., bueno, se publican, desde la adopción de la Ley de transparencia, algunas memo-
rias de impacto normativo o algunas justificaciones.

Pero también nos dimos cuenta de que de forma proactiva, por ejemplo, se publica-
ba muy poco. Proactivo había muy poco, pero cuando íbamos a preguntar, en muchos 
casos..., siempre había excepciones, que han aplicado desde la privacidad hasta el secre-
to requerido en la toma de decisiones; o la información directamente no existía, con lo 
cual, en la práctica, de ochentaiún procesos de toma de decisiones que hemos analizado 
en diez países, más a nivel de la Unión Europea, es muy poco, el proceso del que hemos 
tenido información lo suficientemente completa como para permitir participar, también 
en el tiempo y los plazos que ahora comento en los que se aporta esa información, si se 
publica de forma proactiva, o la rendición de cuentas, que es a posteriori.

Reducción de plazos, que creo que también lo hemos hablado. Todo el tema de trans-
parencia en la toma de decisiones o la información mínima que necesitamos..., yo les he 
comentado algunos tipos de documentos, porque nos permitían también hacer un poco 
el análisis comparado en diferentes países. Cada proceso es diferente, y es complejo es-
tablecer esa información que tiene que estar de forma proactiva, y nosotros hemos iden-
tificado esos como unos mínimos a partir de los cuales se puede empezar a construir.

Cuanta más información podamos tener disponible y que sea también eficaz en la 
propia gestión de la información, mejor. Cuanta más haya publicada de forma proacti-
va..., se está viendo que los regímenes no son sostenibles en base a solicitudes de acceso 
a la información. La gente quiere tener esa información, quiere conocerlo. Si lo hacemos 
y publicamos la mayoría de la información de forma proactiva, lo que nos está permi-
tiendo es ahorrar costes por la propia gestión de solicitudes de acceso a la información, 
y está permitiendo, por otro lado, desde nuestro punto de vista, lo más importante: la 
participación ciudadana.

Es decir, vamos a establecer publicar listado de reuniones, agendas, etcétera, mí-
nimo con cinco días de antelación; imaginémoslo, mínimo, con cinco días. Cuando no 
sea posible, pues, lo haremos en los cinco días posteriores a la reunión, porque eso te 
permite, como actor externo a esa reunión, el decir: «Uy, ha habido una reunión sobre 
este tema en el que yo tengo que aportar; voy a contactar con determinada persona.» 
Pero si lo tenemos que pedir por vía derecho de acceso, que efectivamente se tardan 
muchos días, es complejo.

¿Los días? Se pueden establecer..., la media a nivel de las regulaciones a nivel in-
ternacional está en torno a quince días hábiles. Lo que pasa es que varía más y tiene 
que ver más con práctica cultural y con cómo se organiza la gestión interna que con 
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la propia regulación. Para participar en una toma de decisiones, los quince días no nos 
van a valer, y nosotros estamos pidiendo que, si son determinados procesos de toma de 
decisión, que se intente dar lo antes posible o se intenten establecer marcos muchísimo 
menores para obtener esa información, por lo menos con el plazo que nos garantice que 
vamos a poder intentar influir en ese proceso, si queremos, de toma de decisión.

Y como ejemplo, por ejemplo, nosotros ahora estamos..., con una compañera de 
aquí, de la organización, estábamos monitoreando un poco y siguiendo el acuerdo que 
hubo en marzo de la Unión Europea con Turquía respecto a los refugiados. Y vimos..., 
mi compañera vio por Twitter que el primer ministro de Finlandia tenía un documento 
hecho a mano en el que estaba explicando el posicionamiento de Finlandia a los dife-
rentes jefes de estado o diferentes líderes que estaban reunidos allí, en esa cumbre. Bue-
no, pues, es que ese mismo día lanzó una solicitud de información y es que no tardaron 
ni veinticuatro horas en darnos acceso al documentito que había compartido, y lo tenía 
publicado de forma proactiva. Ese es el tipo de cambio que necesitamos tener y que ne-
cesitamos incorporar en nuestro día a día.

Aquí, si nos atenemos a la legislación a nivel nacional, de mucha de esta informa-
ción se nos hubiese dicho que es información interna, porque son notas, borradores, et-
cétera. Entonces, ese es un poco el cambio que pedimos respecto a plazos. Es complejo, 
se tarda, pero hay que intentar buscar la fórmula de tener el mínimo posible para parti-
cipar, que, depende del proceso, cambiará.

¿Agendas ficticias, regulación del lobby, etcétera? Pues, sí, nos podemos meter; o 
«hecha la ley, hecha la trampa», que también han comentado... Nosotros no queremos 
ser especialmente catastrofistas, y es verdad que el derecho de acceso a la información, 
en estos años en los que tenemos Ley de transparencia, sobre todo ahora que se está re-
gulando a nivel autonómico y local, se está mejorando bastante la propia regulación es-
tatal, pero nunca nos gustó la frase: «Mejor tener Ley de transparencia que no tenerla», 
porque muchas veces una mala ley te impide tener acceso a información que antes po-
días obtener o, por ejemplo..., y con esto no estoy diciendo que sea peor tener la Ley de 
transparencia que no tenerla, pero junto con la organización, la Fundación Civio, noso-
tros gestionábamos la plataforma «Tu derecho a saber». Existe en más de cincuenta paí-
ses, y es..., trámite de envío de solicitudes de acceso a información de los ciudadanos a 
las instituciones, y queda reflejado en la propia plataforma pública, con lo cual también, 
si un ciudadano está interesado en preguntar información, lo mira en la plataforma y a 
lo mejor alguien más ha preguntado por esa información, y entonces ya no tiene que so-
licitar dicha información –se hace ya a través de correo electrónico.

Con la entrada en vigor de la Ley de transparencia, especialmente a nivel autonómi-
co y local, no somos capaces de gestionar esa plataforma por los requisitos de certifica-
ción, con lo cual, pues, antes a nosotros, por lo menos, nos resultaba más fácil solicitar 
información, sin duda. Y tenemos identificados muchos aspectos de la regulación en los 
que... Por ejemplo, el hecho de que los asesores no estén incluidos en la Ley de trans-
parencia ni en definición de alto cargo, el hecho de la disposición adicional 1.2 de la 
propia ley, que dice que esta ley regirá con carácter supletorio a cualquier otra ley que 
tenga propia regulación de derecho al acceso a la información..., eso es un coladero por 
el cual no podemos tener... O sea, hay muchísimas leyes en base a las cuales, si la trans-
parencia rige en modo supletorio, porque tienen su propio régimen de acceso a informa-
ción, pues..., es complicado.

De hecho, no se sabe ni siquiera cuáles son esas posibles regulaciones. Hablando 
con el Consejo de Transparencia, se tiene idea de algunas –por ejemplo, temas de tribu-
tación, temas de estadísticas y datos de criminalidad y tal–, pero seguimos descubrien-
do cosas conforme va avanzando la puesta en práctica de la ley.

¿Agendas ficticias? No podemos nunca evitar, yo creo, o sea..., y de hecho os vuelvo 
a poner el ejemplo del acuerdo con la Unión Europea y Turquía: una de las respuestas 
que se nos dio a nivel de la Unión Europea es que fue abortado durante la cena; o sea, 
sabemos que estos espacios van a seguir existiendo. Lo que se puede aportar o se puede 
intentar es intentar transparentarlos y regularlos lo máximo posible para dejar el míni-
mo espacio a la arbitrariedad y al ejercicio de esta actividad de forma opaca, y luego in-
tentar, mediante la transparencia, ver si se está fomentando una participación igualitaria 
o no en los procesos de toma de decisiones.
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Y aquí vengo un poco con el ejemplo de para qué nos vale. A nosotros...., en la cam-
paña que tenemos a nivel de la Unión Europea, simplemente tener acceso a las reuniones 
y ver que muchísimos comisarios, o sea, personas de la Comisión Europea, tenían el 70 
por ciento de reuniones con grandes firmas y solo un 20 o un 30 por ciento de reuniones 
con ONG..., eso nos sirve para intentar reivindicar una mayor participación en la toma 
de decisiones públicas o para intentar hacer campaña en cuanto a la adopción de toma de 
decisiones, si realmente se defiende o no el interés general, dependiendo de la represen-
tación o el tipo de sociedad civil con el que te estés reuniendo.

Si no tuviésemos esa agenda publicada, que seguro que no es completa, porque tam-
bién nos damos cuenta en Europa de reuniones que no están publicadas dentro de las 
agendas..., pero, bueno, ese mínimo nos permite ir avanzando. Ahora, con las redes so-
ciales, nos damos cuenta de muchas reuniones que no están registradas en agenda, pero 
eso no se permite reclamarlo. Ahora mismo, como no tenemos regulación a nivel estatal 
–en Cataluña han comentado aquí que sí–, pues, nos está costando.

Y no sé muy bien..., porque les he hablado también de la creación o no creación de la 
información, que es uno de los problemas que estamos teniendo. (Pausa.)

Valoraciones sobre la propia ley catalana o de la comisión u oficina de acceso a la 
información, que me han comentado. La verdad es que no puedo..., lamentablemente 
no tengo el conocimiento concreto del funcionamiento a nivel de la oficina para co-
mentarles cuál es mi valoración, y si ese es un órgano..., es el equivalente al Consejo de 
Transparencia a nivel estatal, o sea, el organismo de supervisión es independiente o es 
un organismo que va dentro de lo que se concibe como poder ejecutivo para fomentar 
el derecho de acceso. En todo caso, creo que todo lo que sea para facilitar, explicar al 
ciudadano cómo ejercer ese derecho..., me parece que podemos tirar en esa dirección.

Y, respecto a regulación, lo mismo, les comento: hicimos en su día, y sé que desde 
la organización Acces Info se ha estado bastante en contacto con ustedes y trabajando 
mano a mano con temas de la propia aprobación de la Ley de transparencia... Tengo que 
decirles que, a nivel personal, no he tenido tiempo para ver el análisis pormenorizado 
de la regulación. Lo que he podido ver o lo que sí que conozco es el tema de la regula-
ción de lobbies, que considero que es muy positivo; sí que les invito a intentar buscar so-
luciones para el tema de que se incluyan los abogados, porque es que, si no, es un poco... 
Hablábamos de «hecha la ley, hecha la trampa»; por ahí se va muchísima actividad de 
lobby encubierta bajo el interés abogado-cliente.

Creo que he contestado más o menos a todo, pero, si no..., a su disposición para... Si 
me he dejado algo, díganme.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

¿Alguna repregunta, alguna consideración? (Pausa.) ¿No? (Pausa.) Pues, nada, 
Alba, te agradecemos mucho la comparecencia y que nos hayas ayudado a debatir un 
poco más sobre el tema de acceso y sobre todo lo que habías trabajado. Como has di-
cho, ya has trabajado también con nosotros anteriormente, y, por tanto, te lo agradece-
mos también. Y nada más. Gracias y hasta la próxima.

Donem per tancada la compareixença i també la comissió d’avui.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i tretze minuts.
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