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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATU-
RA D'UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 88743, 88844) 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatu-
ra d'Unitat Popular - Crida Constituent, d'acord amb el que estableixen els 
articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat sobre la corrupció estructural, sis-
tèmica i institucionalitzada a Catalunya (tram. 255-00019/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

El 9 de desembre de 2015 es va aprovar al Parlament de Catalunya el Pacte 
Social contra la Corrupció, aquest pacte no només el van subscriure tots els 
grups parlamentaris a excepció del Partit Popular, sinó que també el van 
subscriure una trentena d'entitats que representen la societat civil. 

Mitjançant aquest pacte es van aprovar una trentena de mesures i la creació de 
determinats organismes de control per assegurar-ne el seu desenvolupament. 

D'aquests organismes de control, només s'ha creat el que depèn de la ciuta-
dania, l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, en canvi l'organisme d'apli-
cació i control de la transparència i bon govern que el Parlament es va com-
prometre a crear, a dia d'avui segueix sense crear-se. 
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Així mateix a la Comissió d'investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les 
pràctiques de corrupció política duta a terme durant la X legislatura al Par-
lament de Catalunya, es va posar de manifest el caràcter estructural de la 
corrupció i durant la XI legislatura es va donar continuïtat a la tasca realitza-
da per aquesta comissió amb la Comissió d'Estudi de les Mesures de lluita 
contra la Corrupció per la regeneració democràtica. Resultat d'ambdues co-
missions es van aprovar un seguit de recomanacions i moltes d'elles han 
quedat en el terreny de les declaracions benintencionades però no han estat 
materialitzades. 

Finalment, i després de molta insistència per part de l'Observatori Ciutadà 
contra la Corrupció (O3C), el passat mes de juliol es va celebrar la I Cimera 
contra la Corrupció que, de nou, va fer palès la necessitat de prendre mesures 
per seguir lluitant contra la corrupció. 

Centenars són les propostes que s'han votat en seu parlamentària amb la 
finalitat de combatre la corrupció i no creiem que proposar noves mesures 
abans de fer una planificació i complir amb les ja consensuades sigui una 
forma eficient i pràctica de treballar ni d'optimitzar els recursos institucio-
nals i administratius dels que disposem. 

És per tot l'exposat que fem les següents: 

Proposta de resolució 1 

Conclusions de la I Cimera Contra la Corrupció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aplicar tots els 
acords de la I Cimera contra la Corrupció, celebrada el 17 de juliol de 2020, 
durant l'any 2021: 

1. Aprovar nova llei de finançament de partits i reducció de despeses electo-
rals; 

2. Augmentar la transparència i el control ciutadà sobre la contractació pú-
blica; 

3. Revisar el sistema de control previ d'idoneïtat dels càrrecs públics, refor-
çar el règim d'incompatibilitats, establir polítiques sobre regals i preveure 
restriccions post-càrrec (portes giratòries); 

4. Retiment de comptes: publicar informes d'avaluació sobre compliment de 
compromisos (què s'ha promès en campanya i què s'ha promès i fet com a 
govern); control sobre la liquidació dels pressupostos (què s'ha gastat, què no 
i perquè); 

5. Dotar-se del reglament de la Llei de Transparència 

6. Trobar un procediment més clar i imparcial per incoar els procediments 
sancionadors previstos en la llei de Transparència; 

7. Garantir la publicitat activa, conèixer la traçabilitat de les reunions amb 
els grups d'interès: saber què s'ha parlat i quins documents s'han aportat. 
També conèixer reunions sol·licitades i no acceptades; 

8. Que l'Oficina Antifrau assumeixi la tutela i protecció de les persones aler-
tadores i la gestió dels conflictes d'interès; 

9. Revisar els procediments dels nomenaments en ens públics; 

10. Modificar la composició del Comitè Assessor d'Ètica Pública amb per-
sones lliures de filiacions polítiques i de càrrecs en l'administració; 

11. Treballar el disseny i avaluació d'un règim de transparència pel qual pro-
gressivament, tot començant des del sector públic, es vagi a la supressió de 
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l'efectiu i es garanteixi la seguretat i protecció de la intimitat en les diferents 
formes de diner telemàtic; 

14. Prohibir la contractació pública i les ajudes a empreses que directa o 
indirectament tenen relació amb paradisos fiscals o equivalents; 

15. Reduir la quota defraudada, per ser delicte contra Hisenda, a una quantia 
inferior a l'actual de 125.000€, tenint en compte la persona fiscal en conjunt; 

16. Revisar (o, si cal, suprimir) l'estimació objectiva i el règim simplificat; 

17. Incrementar recursos, especialització tecnològica i humana en la lluita 
contra el frau i l'elusió fiscals; 

18. Afavorir la col·laboració i intercanvi d'informació entre administracions 
tributàries.  

Proposta de resolució 2 

Sobre mesures en la contractació pública 

El Parlament de Catalunya expressa la conveniència d'impulsar iniciatives 
legislatives per tal de: 

– Crear un observatori independent de control del compliment dels contrac-
tes per part de les empreses concessionàries que asseguri el correcte desen-
volupament de l'exercici de les potestats de direcció, inspecció i sanció, que 
tenen l'obligació d'exercir els poders adjudicadors. 

– Encarregar a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa els tre-
balls de seguiment i execució dels diferents contractes de quantia superior a 
60.000 euros que durà a terme assistida pel responsable del contracte de l'ens 
administratiu beneficiari dels serveis, subministraments o obres. 

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

– Reforçar els controls en el moment d'assignar aquests contractes. Col·labo-
rar amb els ens locals perquè realitzin processos oberts i totalment transpa-
rents i imparcials. 

– Fixar l'obligació que totes les condicions i modalitats del procediment de 
licitació es formulin de forma clara, precisa i inequívoca a l'anunci de licita-
ció o al plec de condicions. 

– Limitar la potestat per modificar els contractes a través d'una regulació 
específica que contempli la modificació només en casos excepcionals. En 
aquests supòsits, regular la publicitat de les modificacions, així com la pos-
sibilitat d'impugnació. 

– Implementar mesures per fer efectiva, d'una banda, l'exigència de respon-
sabilitats dels servidors públics per infracció o aplicació indeguda de la nor-
mativa de contractació pública, d'acord amb les previsions legals, i de l'altra, 
la comunicació per part dels òrgans de contractació de qualssevol fets dels 
quals tingui coneixement que puguin constituir infraccions a la legislació de 
defensa de la competència. 

– Incidir en el control de les subcontractacions i incrementar legalment la 
seva limitació, de tal manera que la part essencial del contracte sigui execu-
tat directament per l'adjudicatari, amb l'objectiu de minimitzar la possibilitat 
que els adjudicataris puguin actuar com a mers intermediaris i de reforçar la 
competència i el dret dels treballadors. 
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– Crear per llei un mecanisme d'acció popular en matèria de contractació 
pública que permeti un control ciutadà i un accés àgil, gratuït i garantit als 
tribunals per tal de fiscalitzar les adjudicacions i contractacions de l'adminis-
tració. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

– A ampliar la informació que s'inclou al visor de contractació pública trami-
tada d'emergència durant la pandèmia de la COVID19 amb els contractes 
que s'hagin formalitzat a partir del 12 de març de 2020 (data de publicació 
del RD Llei 7/2020) fins a data d'avui independentment de la seva modalitat 
de tramitació. 

Proposta de resolució 3 

Sobre els alts càrrecs 

El Parlament de Catalunya expressa la conveniència d'impulsar iniciatives 
legislatives per tal de: 

– Sotmetre a un control previ d'idoneïtat tots aquells càrrecs o posicions de 
designació política (directius públics, eventuals, certs alts càrrecs, etc.) que 
no accedeixin mitjançant un procés basat en la igualtat, el mèrit, la capacitat 
i la publicitat, o bé amb mandat representatiu, cosa que permetria detectar 
interessos que puguin originar situacions de conflictes d'interès potencials. 
La fórmula que s'estima més idònia per a aquests supòsits és per mitjà d'una 
compareixença de control d'idoneïtat, ja sigui en seu parlamentària, ple mu-
nicipal o en altres seus que garanteixin la mateixa transparència i pluralitat. 

– Establir, en el cas dels alts càrrecs, una autoritat de control especialitzada 
que faci un escrutini de la trajectòria professional prèvia, amb l'objectiu de 
detectar possibles interessos que afectin el càrrec que han d'ocupar i proposar 
mesures de gestió d'aquells interessos que no es puguin eliminar. 

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

Sobre mesures en els partits polítics 

El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar iniciatives legislatives 
per tal de: 

– Habilitar un espai fix anual dins de la Comissió d'Afers Institucionals del 
Parlament de Catalunya on hagin de comparèixer els gerents i tresorers dels 
partits polítics a retre comptes dels diners públics, dels préstecs, de les dona-
cions de com han gastat les subvencions, etc. 

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

– Establir per les Fundacions les mateixes obligacions i les limitacions que 
tenen els partits. Estarien obligades a aportar la mateixa documentació, i a 
sotmetre's al mateix règim de fiscalització per part de la Sindicatura de 
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Comptes. Igualment estarien obligades a publicar els comptes de manera 
detallada i a sotmetre's a la fiscalització d'un òrgan independent. 

– Imposar un límit màxim de despeses per campanyes electorals. Per erradi-
car aquesta pràctica és necessari delimitar, de manera estricta i inflexible, el 
període de campanya electoral i el volum de despesa màxima, i establir san-
cions pecuniàries lligades a la reducció econòmica de les futures subvenci-
ons electorals. 

– Prohibició de demanar crèdit als bancs. La garantia d'un sistema de finan-
çament públic suficient exclou els partits de la possibilitat de sol·licitar crè-
dits als bancs. 

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

– Prohibir a les fundacions dels partits rebre ajudes o donacions d'aquelles 
persones jurídiques que no poden donar als partits polítics. 

– Prohibició de les portes giratòries. Més enllà del que estableix la llei pel 
que fa als alts càrrecs, és necessari establir la prohibició que membres de 
governs puguin participar, en el grau que sigui, i amb independència del 
tipus d'òrgan, en empreses privades. 

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

– Regulació clara sobre la destinació dels diners i la justificació de les sub-
vencions electorals. Cal regular on es poden destinar les subvencions electo-
rals de manera més exhaustiva. 

– Definir quins criteris determinen que una fundació o associació estan vin-
culades a un partit i crear un registre de fundacions i associacions vincula-
des. Per establir el lligam entre associacions i fundacions i partits serà pre-
ceptiva la inscripció al Registre de Partits. 

– Estendre la llei de transparència i accés a la informació, la llei de finança-
ment dels partits polítics i el sistema de control financer dels partits polítics a 
les fundacions dels partits i a les empreses vinculades. 

Proposta de resolució 4 

Sobre la personació com acusació particular de les administracions 
afectades pels casos de corrupció en els procediments judicials 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 

– Exercir l'acusació particular en tots aquells procediments en que el seu 
patrimoni s'hagi vist perjudicat. 

– Oferir assessorament i recursos a les entitats locals per personar-se com 
acusació particular en aquells procediments en els que el seu patrimoni s'ha-
gi vist perjudicat. 

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020 

Carles Riera Albert 
Representant del SP CUP-CC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS 
PER AVANÇAR (REG. 88744, 88835) 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Jordi Terrades i Santacreu, diputat 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que 
estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre la corrupció 
estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya (tram. 255-00019/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Compliment dels acords del Ple del Parlament per part del Govern 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Donar compliment als acords del Ple del Parlament de Catalunya pel que 
fa a rescindir el contracte amb l'empresa FERROSER pel rastreig de casos i 
contactes de la Covid-19. En cas de no haver-se realitzat, presentar un in-
forme, en un termini de 15 dies, de les causes que no ho han fet possible, 
quines tasques han realitzat, quins imports s'han abonat, i quines previsions 
de realització de tasques hi ha previst fins a 31 de desembre de 2020. 

2. Realitzar una auditoria per part de la Intervenció General de la Generalitat 
de la despesa realitzada per la gestió de la pandèmia i sota els Estats d'alar-
ma. Aquesta auditoria ha de contemplar totes les contractacions realitzades i 
la seva idoneïtat, de tot el sistema de l'ICS i del SISCAT. 

3. Realitzar una auditoria independent sobre les despeses que s'han generat al 
sector privat i la seva relació amb la tarifa establerta, per tal que, si és el cas, 
es pugui retornar als pressupostos públics l'escreix de pagament. 

Proposta de resolució 2 

Sobre la transparència 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

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

2. Reforçar la claredat i la precisió dels requisits i condicions que configuren 
a la demanda pública, tot garantint la seva publicitat efectiva. 

3. Establir un marc legal clar i precís per als procediments d'encomana o 
delegació de la gestió a particulars dels serveis públics, figura que adquireix 
cada vegada més rellevància en la manera com les administracions públiques 
porten a terme les seves actuacions. En un món en què el subministrament de 
serveis personals i socials esdevé cada cop més important, cal que les admi-
nistracions públiques es dotin dels millors mètodes i procediments per a la 
seva prestació quan aquesta s'encomana a tercers, o es porta a terme de ma-
nera mixta públic-privada. 
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4. Garantir la imparcialitat i la professionalitat en els procediments, mitjan-
çant la disminució dels òrgans que en l'actualitat gestionen la contractació de 
les diferents administracions públiques de Catalunya. 

5. Garantir una major restricció en la utilització de procediments extraordi-
naris com els d'urgència; en aquesta direcció s'hauria d'establir l'obligació de 
publicar l'acord en el qual es raona o justifica la seva necessitat. 

6. Reforçar la transparència mitjançant la publicació de tots els contractes 
formalitzats en temps real, fins i tot en períodes d'alarma o emergència, amb 
tota la memòria econòmica i criteris d'adjudicació, i també publicar qualse-
vol modificació del pressupost inicial, amb l'única excepció d'aquelles parts 
del contracte que puguin incidir sobre dades confidencials de l'empresa ad-
judicatària. 

7. Presentar, en el termini de 15 dies, un informe de la Conselleria de Presi-
dència, on s'especifiqui el contingut de les reunions celebrades pel Sr. Xavier 
Vendrell amb les Conselleries d'Educació, Salut, Territori i Sostenibilitat i la 
de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Proposta de resolució 3 

Sobre la protecció d'alertadores i alertadors 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar figures de protecció a 
aquells treballadors i treballadores de l'administració pública que denunciïn 
casos de corrupció, activant mecanismes de garantia de l'anonimat així com 
de verificació dels fets denunciats. El Parlament de Catalunya expressa la 
conveniència de reprendre els treballs, a la propera legislatura, de la iniciati-
va legislativa sobre la protecció integral dels alertadors en l'àmbit competen-
cial de la Generalitat. 

Proposta de resolució 4 

Sobre la qualitat de l'atenció a les persones grans 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Crear amb la màxima celeritat i urgència la Comissió de Qualitat Assis-
tencial, un organisme públic independent, amb capacitat executiva per actuar 
en els àmbits mèdic, residencial i de serveis d'ajuda i assistència domicilià-
ria, i amb els següents objectius: establir un registre de proveïdors; supervi-
sar, inspeccionar i valorar els serveis; actuar per a protegir a les persones 
usuàries dels serveis; i informar a la societat de manera independent sobre la 
situació dels serveis, establint un sistema d'avaluació contínua que controli i 
actuï de manera transparent per a garantir una adequada qualitat dels serveis. 

2. Iniciar un procés de renovació del mètode d'inspecció dels centres resi-
dencials, enfocant-lo fonamentalment a la millora de la qualitat del servei. I 
efectuar els controls necessaris per a garantir uns nivells adequats de neteja, 
material, qualitat alimentària, atenció mèdica i substitució del personal en 
cas de vacances, absències, etc. 

3. Establir, en el termini d'un mes, un protocol d'obligatori compliment per 
part dels centres residencials que asseguri un correcte i continu mecanisme 
d'informació als familiars dels residents, en relació al seu estat de salut, als 
criteris socials i sanitaris que poden aplicar-se, i faciliti un contacte norma-
litzat sempre respectant els elements de seguretat personal que s'estableixin 
amb motiu de la Covid-19. 
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4. Fer públic, en el termini de 15 dies, un informe de totes les contractacions 
realitzades i la seva idoneïtat, per la supervisió dels centres residencials de 
gent gran des de l'inici de l'any 2020. 

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos Jordi Terrades i Santacreu 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 
88745, 88845) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 154 y 155 del Reglamento del 
Parlamento, presenta las siguientes propuestas de resolución, subsiguientes 
al Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Cata-
lunya (tram. 255-00019/12). 

Propuesta de resolución 1 

Regeneración democrática y compromiso de lucha contra la corrupci-
ón transversal, estructural, sistémica e institucionalizada en Cataluña 

El Parlament de Cataluña: 

1. Insta al Govern de la Generalitat a cumplir con su deber de colaboración 
con la Justicia y los organismos fiscalizadores de la actividad de los Poderes 
Públicos como el Tribunal de Cuentas, la Oficina Antifraude o la Sindicatura 
de Cuentas y a adoptar las recomendaciones y seguir las instrucciones que 
estos organismos les dirijan. 

2. Reprueba al Govern de la Generalitat por haber incumplido con el deber 
de facilitar el acceso a la información y documentación pública a diputados 
de los diversos grupos parlamentarios durante esta legislatura. 

3. Considera una imperiosa necesidad democrática que cualquier alto cargo o 
autoridad pública investigada por delitos de corrupción presente inmediata-
mente su dimisión sin mayor dilación. 

4. Insta al Govern a que cualquier iniciativa legislativa o reglamentaria que 
promueva disponga de un informe de impacto de potenciales riesgos de cor-
rupción o fraude elaborado por la Oficina Antifraude de Cataluña y a revisar 
con, al menos, carácter bienal dicho impacto sobre la normativa legal o re-
glamentaria autonómica vigente. 

5. Se conjura para que la Oficina Antifraude de Cataluña emita un informe 
de impacto de potenciales riesgos de corrupción o fraude relativo a cualquier 
iniciativa legislativa que apruebe el Parlament. 

6. Reconoce la esencial labor de los denunciantes de corrupción y se conjura 
para impulsar y aprobar la normativa necesaria para su efectiva protección 
ante posibles represalias. 

7. Declara que, ante indicios de corrupción públicamente conocidos, las au-
toridades públicas concernidas tienen un deber de dar suficientes explicacio-
nes a la ciudadanía sobre los mismos. 

Propuesta de resolución 2 

Lucha contra la politización de la Justicia y el tratamiento de los polí-
ticos como ciudadanos que viven al margen del principio de igualdad 

El Parlament de Cataluña: 

1. Recuerda que en democracia todos los ciudadanos son iguales ante la Ley 
y no caben privilegios por intereses políticos. 

2. Se conjura para evitar la politización de la Justicia, promoviendo que to-
dos los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean Jueces y Magis-
trados nombrados por Jueces y Magistrados de entre Jueces y Magistrados. 
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3. Considera que la utilización del indulto por la clase política comporta un 
doble e injustificado privilegio tanto para los políticos que lo solicitan como 
para los que se lo conceden, especialmente cuando el indulto alcanza a deli-
tos de corrupción. 

4. Reprueba al Govern por vulnerar el derecho a la igualdad de los ciudada-
nos al favorecer ilegalmente con tratos de favor a los condenados por delitos 
de corrupción y contra el orden público constitucional que pertenecen o 
apoyan a los partidos políticos que dan apoyo al Govern. 

5. Considera una anomalía democrática que el Govern de la Generalitat no 
reclame el dinero público malversado a los responsables de delitos o ilícitos 
de corrupción como la malversación penal o contable por la preparación y 
celebración del ilegal referéndum del 1-O y por el dinero derrochado a través 
de las embajadas y el DIPLOCAT. 

Propuesta de resolución 3 

Rechazo de la corrupción estructural y transversal que viene sufrien-
do Cataluña durante décadas y que se materializa incluso en época 
de pandemia sanitaria 

El Parlament de Cataluña, ante los indicios de fraude y corrupción, incluso 
durante la situación de pandemia sanitaria que venimos sufriendo todos los 
ciudadanos: 

1. Considera necesario que: 

A. La gestión sanitaria de la pandemia sea evaluada por un comité de exper-
tos independientes. 

B. La gestión de los fondos públicos durante la pandemia y los fondos euro-
peos para salir de la crisis generada por la misma sea fiscalizada por el Tri-
bunal de Cuentas. 

2. Condena la violación del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos 
que implica que los más afectados por la pandemia del COVID-19 no dis-
pongan de ayudas públicas suficientes mientras que entidades separatistas 
cuasi gubernamentales como Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del 
País Valencià o Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes se lleven 
cada año millonarias subvenciones públicas a dedo. 

3. Muestra su más firme condena ante el mutismo, pasividad e inacción del 
Govern de la Generalitat ante los indicios de corrupción, incluso durante la 
situación de pandemia sanitaria por el COVID-19, en ámbitos tan esenciales 
para el bienestar de todos los ciudadanos que dependen del Govern como el 
acogimiento y tutela de menores desamparados, la sanidad y la atención a las 
personas mayores y dependencia. 

4. Constata su preocupación por el hecho de que 2 de cada 3 contratos públi-
cos de la Generalitat se otorguen a dedo y manifiesta la necesidad de que la 
contratación pública sea fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas, la Oficina 
Antifraude y el Tribunal de Cuentas por la creciente y preocupante dedocra-
cia con indebido aprovechamiento de los procedimientos simplificados 
aprobados para afrontar con urgencia las necesidades derivadas de la situaci-
ón de pandemia sanitaria. 

5. Insta al Govern a perseguir todos los fraudes, malas prácticas, infracciones 
y sobrecostes que la corrupción ocasiona y que ponen de manifiesto los or-
ganismos fiscalizadores como la Sindicatura de Cuentas, la Oficina Anti-
fraude y el Tribunal de Cuentas, ejerciendo contra sus responsables toda 
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acción penal, administrativa, contable o civil para recuperar los perjuicios 
del patrimonio público que hayan ocasionado y que en último término perju-
dica a todos los ciudadanos. 

Propuesta de resolución 4 

Petición de perdón por la corrupción que ha salpicado al Govern du-
rante la presente legislatura 

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a pedir perdón a 
la ciudadanía de Cataluña por los continuos escándalos de corrupción y frau-
de que durante la presente legislatura le han salpicado. 

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez 
Portavoz del GP Cs 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPU-
LAR DE CATALUNYA (REG. 88748) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat, 
Manuel Reyes López, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subse-
güents al Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada 
a Catalunya (tram. 255-00019/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Mesures en l'àmbit institucional 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Regular l'exercici de l'alt càrrec en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya a 
través de l'elaboració d'un avantprojecte mitjançant el qual es professionalit-
zi l'exercici de les responsabilitats dels alts càrrecs de l'administració, i fixi, 
entre altres, el procediment de nomenament que garanteixi la idoneïtat del 
candidats i permeti un anàlisi prèvia de la possible existència de conflictes 
d'interessos. 

2. Millorar el règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generali-
tat, reforçant la legislació amb la introducció de nous supòsits i incrementar 
els controls sobre els conflictes d'interessos. 

3. Posar en marxa l'oficina de conflictes d'interessos l'administració de la 
Generalitat que actuï amb plena autonomia funcional i tinguin com a missió 
esdevenir un òrgan de vigilància i control de la incompatibilitat dels membre 
del Govern i dels alts càrrecs de l'administració. 

4. Establir, de forma immediata, mecanismes de control i fiscalització del 
patrimoni dels membres del govern, els alts càrrecs de l'administració i els 
directius del sector públic de la Generalitat, per avaluar i detectar possible 
situacions d'enriquiment injustificat durant l'exercici del càrrec. 

5. Incentivar la denúncia de possibles casos de corrupció i frau fiscal esta-
blint protocols i codis de conducta entre els diferents organismes i departa-
ments de l'administració, per posar en coneixement de la justícia o dels seus 
superiors aquelles irregularitats o actes que es poguessin considerar delictius, 
tot protegint els denunciants. 

6. En l'àmbit de la legislació de transparència i bon govern: 

a) Adoptar, en el termini de sis mesos, el reglament de desplegament de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

b) Impulsar la modificació de la Llei 19/2014 per a ampliar les funcions de 
la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) i 
dotar-la amb els mitjans necessaris per a garantir el correcte compliment de 
la seva tasca. 

c) Implementar, a través del web de transparència, un registre dels càrrecs 
públics i electes a Catalunya que estan obligats a presentar declaracions de 
béns, activitats i interessos per accedir al càrrec i a les diverses institucions 
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que les que formen part, i així facilitar la consulta ciutadana de les declaraci-
ons presentades. 

7. Donar compliment a les vint-i-cinc actuacions contemplades a l'Estratègia 
de lluita contra la corrupció i l'enfortiment de la integritat pública, aprovada 
pel Govern al gener de 2020. 

Proposta de resolució 2 

Mesures en l'àmbit del òrgans de control 

1. El Parlament de Catalunya: 

a) Considera urgent redefinir l'Oficina Antifrau de Catalunya amb l'aprova-
ció d'una modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina 
Antifrau de Catalunya per aprofundir en les competències assumides per 
aquesta institució sense que això, impedeixi el control d'altres institucions. 

b) Aposta per considerar com a obligatori que l'Oficina Antifrau de Catalu-
nya estigui subjecte al control fiscalitzador de la Sindicatura de Comptes. 

c) Manifesta la necessitat que les administracions responsables reforcin i 
millorin els mitjans materials i humans dels òrgans i organismes fiscalitza-
dors per a que la manca de mitjans no sigui un motiu per a no controlar pràc-
tiques que poden esdevenir corruptes. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Impulsar el reforç i la signatura de convenis de col·laboració entre els 
òrgans de fiscalització i control de les diverses administracions públiques 
catalanes. 

b) Fomentar l'establiment de mecanismes de col·laboració entre la Sindicatu-
ra de Comptes i l'Oficina Antifrau de Catalunya amb altres organismes com 
l'Agència Tributària de Catalunya i Agència Estatal d'Administració Tributà-
ria i les entitats gestores de la Seguretat Social, entre altres, per a facilitar 
l'accés a la informació en poder d'aquestes entitats i que sigui d'interès en les 
seves actuacions de control. 

Proposta de resolució 3 

Mesures en l'àmbit del control de la despesa i la contractació pública 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Oferir al conjunt de la ciutadania de forma accessible i transparent infor-
mació sobre l'estat d'execució dels pressupostos de la Generalitat, el nivell de 
despesa executada i el seu pagament, així com el volum de deute financer i 
les seves condicions i el deute que la Generalitat manté amb la resta d'admi-
nistracions públiques. 

2. Encarregar a la Intervenció General de la Generalitat una auditoria, amb 
una periodicitat anual, sobre l'eficiència, l'eficàcia i l'equitat dels diversos 
programes de despesa pública. 

3. Introduir als plecs contractuals la valoració, com a criteris subjectes a 
puntuació, mesures en transparència i accés a la informació de les empreses 
concurrents. 

4. Dissociar les funcions de detecció, definició i ràtio de la necessitat pública 
de contractació de les funcions de licitació-adjudicació-avaluació de l'execu-
ció del contracte públic. 
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5. Fixar en els contractes públics estàndards mínims de qualitat i la obligato-
rietat de realitzar una avaluació dels costos i resultats dels serveis públics 
concessionats. 

6. Establir estàndards mínims de transparència durant l'adjudicació i execu-
ció de contractes públics. 

7. Reduir la contractació pública que es tramita a través de procediments 
oberts, ja que actualment encara representa el 50% de la contractació. 

8. Prohibir la utilització de convenis de col·laboració administració pública-
empreses privades, donat que la seva utilització esquiva els controls propis i 
necessaris que requereix l'ús dels recursos públics per adjudicar serveis o 
prestacions públiques a empreses privades. 

9. Limitar les modificacions dels contractes públics per noves necessitats a 
menys del trenta per cent del valor d'adjudicació. 

10. Utilitzar el procediment d'urgència en la contractació pública només a la 
contractació directament derivada o vinculada a la gestió de la pandèmia 
generada por la Covid-19. 

Proposta de resolució 4 

L'actuació de la Generalitat davant els procediments que investiguen 
pràctiques de corrupció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Comparèixer com a acusació particular en tots els procediments judicials 
vinculats a delictes de corrupció i frau fiscal en què el patrimoni i els recur-
sos públics de la Generalitat apareguin indiciàriament com a perjudicats, 
incloent en aquest concepte el frau a qualsevol tribut sobre el qual tingui 
capacitat de decisió la Generalitat. 

2. Donant compliment a la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels 
serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat i del Decret 57/2002, de 
19 de febrer, de Reglament dels Serveis Jurídics de la Generalitat de Catalu-
nya, mitjançant l'ordre de compareixença a la causa del membre del Govern 
que correspongui en funció de l'àmbit material del departament afectat. 

3. Realitzar una auditoria interna i externa de la gestió de les residències 
durant la primera onada de la pandèmia generada per la Covid-19 per a de-
tectar possibles disfuncions, així com decisions i els seus responsables que 
poden estar estretament vinculades amb presumptes pràctiques corruptes. 

4. Deixar sense efecte la modificació de la llei dels serveis jurídics aprovada 
a la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2020 per evitar que aquests 
representin a alts càrrecs i membres del Govern en cas de presumptes delic-
tes contra l'administració. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Santi Rodríguez i Serra 
Representant del SP PPC Diputat del SP PPC 

Manuel Reyes López 
Diputat del SP PPC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN 
COMÚ PODEM (REG. 88749, 88838, 88925) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputa-
da del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que 
estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre la corrupció 
estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya (tram. 255-00019/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Per una gestió de la pandèmia ètica i transparent 

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de constituir una comis-
sió d'estudi específica en la propera legislatura, que incorpori especialistes en 
les matèries objecte d'actuació pública, per analitzar i fer un seguiment de la 
gestió política de la crisi duta a terme pel Govern de la Generalitat durant la 
pandèmia de COVID-19. 

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que la Sindicatura de 
Comptes faci un auditoria específica, àmplia i completa dels recursos desti-
nats a respondre a la crisi sanitària, social i econòmica, amb especial prioritat 
als àmbits de salut, contractació pública, activitat de foment i infraestructu-
res. 

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que la pròxima legislatu-
ra es creï una comissió específica per al seguiment, fiscalització i control de 
la despesa vinculada a la contingència de la crisi de la COVID-19. De com-
posició col·legiada per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, 
el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local, la 
Sindicatura de Comptes, l'Autoritat Catalana de la Competència i l'Oficina 
Antifrau i els grups parlamentaris. 

El Parlament insta al Govern de la Generalitat: 

4. A publicar tota la contractació i despesa realitzada de manera urgent du-
rant la crisi de la COVID-19 a cadascun dels Departaments de la Generalitat 
mitjançant un banner a les pàgines web corresponents. 

5. A donar compte de la contractació realitzada durant la crisi de la pandè-
mia en seu parlamentària 

Proposta de resolució 2 

Per un sistema de partits transparent i ètic 

1. El Parlament de Catalunya considera necessari impulsar en la propera 
legislatura la tramitació de la llei reguladora del règim electoral i una nova 
llei de finançament dels partits polítics. 

2. El Parlament de Catalunya reprova la direcció de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió de Catalunya per no haver emès cap documental d'in-
vestigació sobre l'herència de la família Pujol i manifesta la conveniència 
que s'emetin programes d'investigació al respecte. 
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir més transparència i 
limitar l'endeutament dels partits polítics i les despeses electorals. Establir un 
sistema de finançament basat en les aportacions públiques i les aportacions 
limitades de persones militants o simpatitzants. Tot això en coordinació amb 
el Govern de l'Estat. 

4. Reduir la despesa electoral impulsant un mailing únic de totes les candida-
tures que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya. 

5. Promoure la regulació a les webs dels partits polítics dels deutes totals 
amb entitats bancàries i forma de retorn. 

6. Establir i impulsar un codi ètic dels càrrecs electes obligatori, amb un 
òrgan supervisor i règim sancionador en cas d'incompliment. 

7. Aplicar i complir l'acord sobre un codi de conducta política en relació amb 
el transfuguisme. 

Proposta de resolució 3 

Per una contractació pública i atorgament de subvencions fora de 
sospita 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Excloure de les contractacions públiques de forma cautelar, mentre no hi 
hagi sentència ferma, a empreses implicades en casos de corrupció. 

2. Vetllar per garantir que no hi hagi fragmentació de contractes de forma 
regular en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic i fer concur-
sos de lliure concurrència de forma reglamentària, complint amb la Llei de 
contractes. 

3. Garantir que la publicació de la informació relativa als contractes de ser-
veis, es fa de forma ràpida i de fàcil accés, en compliment de la Llei de de 
transparència. 

4. Fer públics i transparents els criteris de contractació de la publicitat insti-
tucional i les subscripcions amb mitjans de comunicació de tot el sector pú-
blic de la Generalitat. 

5. Establir que les subvencions públiques no estiguin subjectes a valoració 
subjectiva en la seva baremació tècnica. I alhora, avançar en la regulació de 
la concertació pública de serveis i programes amb les entitats sense afany de 
lucre, així com garantir que les administracions públiques elaboren proces-
sos de concessió de les subvencions a través de la concurrència competitiva, 
deixant enrere les subvencions nominatives. 

6. Motivar i justificar de forma clara les subvencions excloses de concurrèn-
cia competitiva. 

7. Controlar la justificació de les subvencions i activar automàticament, si 
s'escau, el reintegrament i la sanció. 

El Parlament de Catalunya: 

8. Expressa el seu rebuig per la situació patida per la Institució de les Lletres 
Catalanes en veure’s afectada per presumptes greus irregularitat en 
l’adjudicació de contractes entre 2013 i 2017 i manifesta la necessitat que 
s’assumeixin responsabilitat polítiques i d’una ràpida actuació de la justícia.   

9. Manifesta la seva preocupació davant les informacions de presumptes 
irregularitats al Consell Esportiu de L’Hospitalet i reclama que s’actuï amb 
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la màxima transparència i celeritat per aclarir els fets, fer net i si es confir-
men les irregularitats assumir les corresponents responsabilitats polítiques. 

Proposta de resolució 4 

Per acabar amb la corrupció de la monarquia 

El Parlament de Catalunya: 

1. Censura l'actuació de Joan Carles de Borbó per la seva implicació en pre-
sumptes casos de corrupció com les comissions il·legals per la construcció 
de l'AVE de la Meca, per disposar de societats en paradisos fiscals o per frau 
fiscal per l'ús de targetes black confirmada amb la regularització realitzada a 
l'Agència Tributària, per no retre comptes sobre la seva actuació i per la 
fugida de l'Estat espanyol. 

2. Manifesta la necessitat de realitzar els canvis legislatius necessaris per 
regular l'exercici de les funcions del Cap de l'Estat i de la seva família, ga-
rantir la plena transparència en la seva actuació i la rendició de comptes, 
prohibir la realització de qualsevol activitat econòmica o d'intermediació per 
empreses i l'obertura de comptes a l'estranger, limitar la inviolabilitat del cap 
de l'Estat per evitar la impunitat davant fets delictius i garantir la igualtat 
efectiva davant la llei. 

3. Afirma que l'actuació del Cap de l'Estat i la seva família ha d'estar sotme-
sa a control públic i Parlamentari, ha de donar compte de la seva actuació i 
s'ha de sotmetre a auditories periòdiques dels seus comptes. En concret es 
constata la necessitat d'investigar en seu parlamentària del Congrés dels Di-
putats l'ús de targetes de crèdit opaques per part de Joan Carles de Borbó i de 
membres de la seva família. 

4. Manifesta la necessitat de reformar la Constitució Espanyola per tal que la 
forma política de l'Estat espanyol sigui la d'una República. 

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez Concepción Abellán Carretero 
Portaveu del GP CatECP Diputada del GP CatECP 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 88783) 

A la Mesa del Parlament 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat 
sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya 
(tram. 255-00019/12). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

El Parlament de Catalunya constata que la corrupció es basa en l'abús de 
poder, el qual es pot manifestar de diferents maneres. Si és amb afany lucra-
tiu parlarem de corrupció econòmica. Si és abusant del poder que donen les 
institucions, ens referirem a corrupció institucional. 

Per tot això, el Parlament de Catalunya manifesta: 

1. El seu rebuig a qualsevol forma de corrupció econòmica com la que en 
aquests moments es viu per part dels representants de la monarquia. 

2. El seu rebuig a qualsevol forma de corrupció institucional, com la que es 
viu i s'ha viscut a nivell d'Estat quan es vol donar resposta judicial a proble-
mes polítics, com el que planteja el reconeixement nacional de Catalunya. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras 
Portaveu del GP JxCat 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PAR-
LAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 88791, 88843) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Gemma 
Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d'a-
cord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya 
(tram. 255-00019/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Reglament de desplegament de la Llei 19/2014 

Per tal de complir amb el desplegament efectiu de la Llei de la transparència 
i després de la nombrosa i positiva participació en els tràmits d'audiència i 
informació pública, el Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el 
projecte de decret del Reglament de desplegament de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Proposta de resolució 2 

Estratègia de lluita contra la corrupció 

En el marc de desplegament de l'Estratègia de lluita contra la corrupció i 
l'enfortiment de la integritat pública, aprovada el 15 de gener de 2020 en 
acord de Govern, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Seguir treballant en els propers dos anys per a implementar les 25 actuaci-
ons incloses a l'Estratègia de lluita contra la corrupció. 

b) D'acord al model de governança ètica que ja impulsa el Govern de Cata-
lunya, fer efectiva l'anonimització de la bústia ètica, un canal facilitador de 
la comunicació de conductes de l'administració en l'ús correcte dels recursos 
públics, la resolució de conflictes d'interès i l'objectivitat i la neutralitat de la 
gestió pública. 

Concretament anonimitzar les bústies del Codi de Conducta dels alts càrrecs 
i del personal directiu; la bústia ètica del Codi de principis i conductes reco-
manables en contractació pública i; la bústia de la Inspecció General de Ser-
veis de Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic, tal com va aprovar el Govern el 21 de juliol de 2020. 

c) Donar publicitat als informes d'avenços i retiment de comptes de l'Espai 
de participació ciutadana i de seguiment l'Estratègia de lluita contra la cor-
rupció, constituït el 15 de juliol de 2020. 

Proposta de resolució 3 

Reforç de les polítiques de govern obert 

Durant els darrers deu anys la Generalitat de Catalunya ha estat una adminis-
tració pionera en matèria de transparència, gràcies al seu model de co-
governança amb la ciutadania i col·laboració interinstitucional, destacant la 
publicació de la informació pública en format entenedor i reutilitzable. 
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Per això el Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir impulsant les 
polítiques de govern obert que afavoreixen la gestió pública eficient, ètica i 
propera a la ciutadania i que ha portat a la Generalitat a ser membre de reco-
negudes organitzacions internacionals líders en la matèria. 

Proposta de resolució 4 

Protecció dels alertadors 

Per tal de consolidar un sistema de control i denúncia d'irregularitats en el 
sector públic dins l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya i dels 
ens locals, i també en el sector privat, cal regular la protecció integral dels 
alertadors i garantir uns canals interns i externs de denúncia. 

Durant la XII Legislatura s'han iniciat els treballs de dues proposicions de 
llei sobre la protecció integral dels alertadors sense que s'hagin pogut finalit-
zar. És per aquest motiu que el Parlament de Catalunya expressa la necessitat 
de tramitar i aprovar durant la propera legislatura una llei de protecció inte-
gral dels alertadors. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

Les propostes de resolució amb numeració senar s'han d'assignar al Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i les propostes de resolució amb nume-
ració parell s'han d'assignar al Grup Parlamentari Republicà. 

Anna Caula i Paretas Gemma Geis i Carreras 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 88820) 

A la Mesa del Parlament 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat 
sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya 
(tram. 255-00019/12). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 2 

El Parlament de Catalunya: 

1. Recorda que el dret d'accés a la informació pública i la transparència són 
un element essencial de qualsevol democràcia, permeten el control als go-
verns i faciliten la lluita contra el frau i la corrupció. 

2. Denuncia la gestió negligent de la gestió de casos d'assetjament sexual en 
les administracions públiques que suposen un encobriment i per tant corrup-
ció institucional, en la qual s'hauria d'haver seguit escrupolosament els pro-
tocols establerts del govern de la Generalitat contra l'assetjament de forma 
estricta. La gravetat s'accentua quan la no obertura de l'expedient sanciona-
dor ni l'activació del protocol, genera un missatge nociu per les víctimes, 
d'indefensió i un total desemparament de les possibles altres víctimes 

3. Constata la conveniència d'implementar al Parlament un sistema de for-
mació continuada en matèria d'ètica i bones pràctiques, conflictes d'interès, 
bon govern, codis ètics, infraccions, sancions, obligacions i incompatibilitats 

4. Constata que el bon funcionament de les institucions són el millor sistema 
de prevenció, persecució i eradicació de la corrupció i que per perseguir 
aquest objectiu Catalunya adoptarà els estàndards internacionals més avan-
çats per garantir en tot moment la proscripció de la corrupció en tots els seu 
àmbits. Un nou país passa per aplicar investigacions d'ofici i tolerància zero 
a la corrupció. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras 
Portaveu del GP JxCat 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 
88821) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d'acord 
amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre la 
corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya (tram. 255-
00019/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Per unes institucions transparents, exemplars i lliures de qualsevol 
tipus de corrupció 

El Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta que les institucions públiques del país han de mantenir-se sem-
pre netes de qualsevol indici de corrupció i considera necessari el reforç de 
la lluita contra la mateixa i la defensa de la integritat de les administracions 
generant aliances entre els agents públics, privats i socials. 

a. Fomentar la compra pública socialment responsable, incrementant el per-
centatge de contractes públics que incorporen clàusules socials en els seus 
plecs, per tal d'integrar-hi aspectes socials, ètics i ambientals com la igualtat 
de gènere, la inserció laboral, les condicions laborals, la transparència fiscal, 
l'accessibilitat o el foment de la petita i mitjana empresa. 

b. Presentar els seus mecanismes i protocols per a garantir un comportament 
ètic dels seus representants a les institucions, prevenir la corrupció i protegir 
els alertadors a la oficina antifrau de Catalunya, per a tal que aquesta pugui 
efectuar-ne un anàlisi i recomanacions posteriors. 

2. Fa una crida a les forces polítiques del Parlament a adoptar un compromís 
ferm contra la corrupció, a favor de la transparència i la democràcia com-
prometent-se a adoptar una política de tolerància zero i a impulsar canals de 
denúncia segura dintre de les organitzacions per a protegir els alertadors. 

3. Manifesta la seva preocupació per la gestió del presumpte cas de corrup-
ció al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat, en el que la dimissió de 
l'alertador genera un missatge nociu per a possibles alertadores i alertadors 
que vulguin denunciar irregularitats i opacitats. En aquest cas la gravetat 
s'accentua atès que, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Nuria Marín, investigada en 
el cas, és també la màxima responsable de la tercera institució de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona. Una institució que en legislatures passades, sota 
governs d'una composició similar a l'actual, ja ha estat esquitxada per casos 
de corrupció. 

4. Manifesta la necessitat de que la Presidenta de la Diputació de Barcelona, 
així com alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, sigui radical-
ment transparent davant les últimes informacions sobre els presumptes delic-
tes de malversació i omissió del deure de perseguir un delicte per la seva 
implicació en el cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet i que emprengui les 
mesures necessàries per aclarir els fets i preservar l'honorabilitat d'aquestes 
institucions, assumint les responsabilitats que siguin necessàries. 
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5. En aquesta línia, i en virtut de la necessitat de màxima exemplaritat que 
han d'assumir els càrrecs públics, insta les formacions catalanes a incloure la 
lluita contra la corrupció com una de les prioritats a l'hora de construir 
acords polítics a les institucions. 

6. Treballar sempre des de les formacions polítiques per excel·lir en l'exem-
plaritat i assumir responsabilitats polítiques per garantir un comportament 
exemplar i l'ètica pública, també els casos que derivin de casos d'assetja-
ment. En aquest sentit, reprova que es recol·loquin en institucions públiques 
persones denunciades en aquests casos. 

7. En coherència amb l'exemplaritat que s'exigeix a les institucions i tenint 
en compte que hi ha diferents investigacions en curs, demana una auditoria 
interna per tal d'esclarir les sospites provocades per les successives detenci-
ons del Secretari General de l'Esport per casos judicials oberts de presumpta 
corrupció i exigeix l'assumpció de responsabilitats. 

Proposta de resolució 2 

Sobre la Monarquia 

Les institucions i els actors polítics que hi participen han de perseguir l'inte-
rès general sobre de l'individual, quan no és així es genera una desconfiança 
per part de la ciutadania cap al sistema polític i es lesiona la democràcia i la 
seva legitimitat. Per aquesta raó la corrupció és una de les majors amenaces 
de les societats democràtiques. L'abús d'una posició de poder per a l'obtenció 
d'un benefici privat, sigui per mitjà de conductes legals o il·legals, s'ha de 
condemnar sempre i vingui d'on vingui. 

El Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta el seu rebuig i condemna els constants intents i estratègies per 
part de Joan Carles de Borbó de defugir de les seves obligacions davant la 
justícia per presumptes delictes de corrupció i reprova la inacció per part del 
govern espanyol. 

2. Manifesta que l'intent de regularització fiscal realitzada per part del cap 
d'estat emèrit amb l'abonament de 678.393 euros a Hisenda comporta implí-
citament una assumpció de culpabilitat i que aquesta ha estat realitzada de 
manera reactiva davant la notificació de la Fiscalia Anticorrupció per l'inici 
d'una investigació per corrupció i irregularitats fiscals. L'objectiu en darrer 
terme seria evitar ser jutjat per la utilització de targetes bancàries amb fons 
opacs per part del mateix Joan Carles de Borbó i de la seva família, tot i que 
aquesta és, tan sols, una de les operacions del rei emèrit investigades per la 
fiscalia suïssa i la fiscalia anticorrupció. 

3. Manifesta que la presumpta corrupció no recau únicament en una respon-
sabilitat individual del cap d'estat emèrit, sinó que aquesta ha estat possible 
amb la connivència de les principals institucions de l'Estat. 

Constata l'obstruccionisme del govern de l'estat, i els partits que en formen 
part, la resta de partits monàrquics i l'activisme judicial a permetre la inves-
tigació en seu parlamentària de les pràctiques fiscals o qualsevol presumpta 
irregularitat de la casa reial. 

Aquest obstruccionisme genera opacitat i contribueix a una manca d'exem-
plaritat i transparència bàsiques en tota institució democràtica, i demana als 
grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats que atenguin 
la nova petició de diferents grups per la creació d'una Comissió d'Investiga-
ció sobre la trama vinculada a les presumptes il·legalitats i irregularitats co-
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meses per membres de la Casa Reial i les influències polítiques, diplomàti-
ques i comercials amb Aràbia Saudita. 

4. Denuncia que aquesta inacció i la nul·la voluntat d'establir eines de control 
democràtic per part del govern espanyol que ve acompanyada per la compli-
citat i connivència dels partits monàrquics, el poder judicial i l'aparell mili-
tar, com va quedar demostrat en el manifest signat per més de 70 exministres 
i alts càrrecs del PP i del PSOE recolzant la figura de Joan Carles I en el 
moment de la seva fugida a l'estranger, la manca de neutralitat demostrada 
en la campanya de les altes instàncies judicials criticant la decisió per la qual 
Felip VI no va assistir a l'entrega de despatxos a Barcelona, i la carta dirigida 
al Cap d'Estat de 73 comandaments retirats de l'exèrcit atacant a l'actual go-
vern i mostrant la seva lleialtat i recolzament a la monarquia, afermant així 
la impunitat de la institució i la manca d'eines de fiscalització i control im-
pròpies d'estats democràtics. 

5. Insta al Govern de la Generalitat a: 

a. Exigir al Govern de l'Estat a impulsar les modificacions legals oportunes 
per retirar l'aforament i la condició de «Rei emèrit» a Juan Carlos I, així com 
la retirada de tots els títols, honors i les prerrogatives, drets i privilegis de 
caràcter institucional, protocol·lari i econòmic. 

b. Exigir al govern espanyol a impulsar les mesures necessàries per derogar 
el delicte d'injúries contra la Corona i la Llei orgànica 4/2015, sobre la pro-
tecció de la seguretat ciutadana coneguda com a «Llei Mordassa», perquè 
són lleis que limiten l'exercici dels drets fonamentals i estan sent sistemàti-
cament utilitzades per censurar la llibertat d'expressió, coartant la crítica cap 
a la impunitat de la institució i cap a la connivència dels poders de l'estat. 

c. Reclamar al govern espanyol que apliqui el màxim control financer, per 
tal de garantir que els fons emprats per a la regularització fiscal efectuada pel 
rei emèrit no tenen, a més d'origen il·lícit, origen en partides públiques dels 
pressupostos de l'estat. 

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP ERC 

 

  


