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Sessió 4 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 
Benet Salellas i Vilar, acompanyat del vicepresident, Lluís Guinó i Subirós, i de la secretària, 
María Francisca Valle Fuentes. Assisteix la Mesa el lletrat Xavier Muro i Bas.

Hi són presents els diputats Lluís M. Corominas i Díaz i Gerard Gómez del Moral i Fuster, 
pel G. P. de Junts pel Sí; Matías Alonso Ruiz i Antonio Espinosa Cerrato, pel G. P. de Ciuta-
dans; Rosa M. Ibarra Ollé, David Pérez Ibáñez i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socia-
lista; Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, pel 
G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Eulàlia Reguant i Cura, pel G. P. de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

També hi són presents els membres de la comissió Maite Masià Ayala, Martí Olivella 
Solé, Lourdes Parramon i Bregolat i Francina Planas Vilella. 

Assisteixen a aquesta sessió el secretari de Transparència, Govern Obert i Contractació 
Pública, Jordi Foz Dalmau, i el gerent de recursos i responsable de l’Oficina per a la Transpa-
rència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, Joan Llinares Gómez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença de Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència, Govern Obert i 

Contractació Pública, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Cor-
rupció per a la Regeneració Democràtica (tram. 357-00065/11). Comissió d’Estudi de les 
Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica. Compareixença.

2. Compareixença de Joan Llinares Gómez, gerent de recursos i responsable de l’Ofi-
cina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, davant la 
Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Demo-
cràtica (tram. 357-00066/11). Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció 
per a la Regeneració Democràtica. Compareixença.

El president

Bé; doncs, bona tarda a tothom. Donarem per oberta la quarta sessió d’aquesta co-
missió d’estudi, d’avui, dia 3 de maig. 

Compareixen el senyor Foz, secretari de Transparència, Govern Obert i Contracta-
ció Pública de la Generalitat, i el senyor Joan Llinares, gerent de recursos i responsable 
de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona.

Com sabeu, compareixen també a la comissió representants de l’Oficina Antifrau i 
també del Pacte ciutadà contra la corrupció.

Compareixença de Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència, 
Govern Obert i Contractació Pública

357-00065/11

Senyor Foz, quan vulgueu, fem una primera exposició d’uns vint minuts i després 
obrirem un torn d’intervenció dels membres de la comissió. Sí? (Pausa.)

El secretari de Transparència, Govern Obert i Contractació Pública (Jordi 
Foz i Dalmau)

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Primer de tot els volia agrair haver-me con-
vidat a aquesta sessió, així com l’encert de la iniciativa d’aquesta comissió d’estudi. La 
lluita antifrau és clau, clau per a la qualitat democràtica, per recuperar la confiança en 
les institucions. Tots els indicadors i els estudis recents així ens ho assenyalen. Per tant, 
cal abocar-hi tots els esforços, i totes les aportacions que es puguin fer seran poques.

En el meu cas, com saben, he estat convidat en la meva qualitat de secretari de 
Transparència i Govern Obert. Més concretament, he rebut l’encàrrec de centrar la 
meva intervenció en la transparència, no només sobre la llei i el seu desplegament, sinó 
també sobre aquells àmbits no prou atesos encara i que cal prioritzar, al nostre entendre.

Per això, malgrat que la Secretaria de Transparència i Govern Obert és competent 
en altres àmbits, que poden ser del seu interès, com ara l’establiment de criteris amb re-
lació a la contractació o a la col·laboració publicosocial, cenyiré, en aquest cas, la meva 
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intervenció a la transparència i a aquells aspectes que hi estan estretament relacionats o 
l’afavoreixen, com, per exemple, la participació ciutadana. Més exactament, em centra-
ré en les mesures que des del Govern creiem que cal impulsar a fi i efecte que la trans-
parència sigui el màxim d’eficaç com a instrument de lluita contra el frau.

Prèviament a la meva compareixença, a petició seva, des de la Secretaria de Trans-
parència i Govern Obert ja hem fet arribar a aquesta comissió dos informes sobre me-
sures dutes a terme fins a finals de març; un amb relació a les cinquanta-una propostes 
i reflexions en matèria de transparència i regeneració democràtica, del president Mas, i  
l’altre informe, sobre l’estat legislatiu i reglamentari del desplegament de la  transparència 
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. No entraré en detall en aquests docu-
ments, però sí que, durant la meva intervenció, faré referència als aspectes més relle-
vants que, segons s’hi assenyala, estan en curs d’execució o pendents.

Abans d’exposar els eixos d’actuació, permetin-me, però, una breu reflexió, més ge-
nèrica, sobre la transparència i la lluita antifrau. 

La transparència, sens dubte, és una eina d’una gran eficàcia contra el frau, és oli en 
un llum, i no és un tema que vingui de nou. Ja ho va dir el conseller en la seva compa-
reixença en aquest Parlament, citant un magistrat del tribunal suprem nord-americà, en 
un frase de l’any 1913: «La llum del sol sembla que és el millor desinfectant.» Ho po-
dem dir de moltes altres maneres: posem llum a la foscor, il·luminem els grisos, els ra-
cons foscos; en definitiva, dificultem l’ocultació i el frau.

De fet, les conclusions del Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió i les Pràctiques de Corrupció Política o el Pacte social contra la corrupció fan 
referència a aquest paper cabdal de la transparència. Com saben, un dels punts del de-
càleg de mesures d’aquest últim és assolir la total transparència i el retiment de comptes 
de la gestió pública.

Per aquest motiu, i per molts d’altres, però per aquest motiu també, ens hem dotat 
d’una llei ambiciosa, la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon go-
vern, en molts punts capdavantera. Per exemple, en l’àmbit d’aplicació subjectiva va 
molt més enllà de les administracions públiques i s’aplica també a les entitats privades 
prestadores de serveis públics, a les entitats sense ànim de lucre que reben aportacions 
públiques i a altres actors. És un element diferencial respecte a moltes altres lleis, i in-
novador, que crec que cal remarcar.

No crec que tinguem, per tant, un problema de llei. Podríem ara discutir, i segur que 
tots en trobaríem, punts concrets que no ens acaben de convèncer, però crec que real-
ment on hem de posar la banya, on ens hem de centrar, és a assolir tot el potencial que 
la llei permet, que és molt. 

El realment important ara mateix és assumir que, per assolir els objectius que la llei 
persegueix, cal un profund canvi cultural i organitzatiu, i construir unes administra-
cions públiques transparents i més horitzontals; passar d’un model més basat en l’opaci-
tat i d’un de més basat en la verticalitat a un de més transparent i més horitzontal. I això 
no és una feina fàcil ni que es pugui assolir d’un dia per l’altre.

La transparència és una eina més, dins d’un sistema global d’integritat que hem de 
construir, i perquè desplegui tot el seu potencial ha de venir acompanyada d’un conjunt 
de mesures de govern obert, d’implicació de la ciutadania en les polítiques públiques i 
en el control d’aquestes. I això requereix una estructura institucional i organitzativa i els 
recursos necessaris per garantir aquest canvi de paradigma.

A més, és cabdal associar les polítiques de transparència a les d’apoderament ciuta-
dà. Fer el contrari té un risc, i així ho assenyalen diverses veus crítiques amb relació al 
que s’ha anomenat «la societat de la transparència». Hi ha molts autors que han reflexio-
nat sobre això: Byung-Chul Han recentment, Aaron Swartz... Quin és aquest risc? Que 
hi hagi una aparença d’informació; un gran volum d’informació, molta informació a la 
xarxa, però una informació sense control, sense utilitat.

Moltes d’aquestes veus crítiques, per solucionar precisament aquest risc o per fer 
menys important aquest risc, posen el focus en la importància de la comunitat d’acció 
ciutadana, en la participació ciutadana, a fi i efecte que la transparència sigui realment 
útil com a instrument de control del frau i de transformació. En definitiva, que siguin els 
ciutadans que controlin el rendiment de comptes utilitzant les eines que les administra-
cions públiques posen a les seves mans. 
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Fou Francis Bacon qui assenyalà que el coneixement és en si mateix poder. El fet de 
mantenir informació en secret dóna als governs, no només als governs, sinó a totes les 
organitzacions, un control exclusiu sobre determinades àrees de coneixement i, per tant, 
n’augmenta el poder. Ara bé, aquest augment de poder per part de l’Administració va en 
detriment d’algú altre, va en detriment de la ciutadania, que, pel tema que ens ocupa, es 
troba més indefensa davant de la possible arbitrarietat dels poders públics. 

La transparència ha de servir, ni més ni menys, per fer més horitzontals les políti-
ques públiques. Cal tornar la política a la ciutadania, cal una ciutadania informada per 
poder participar en la presa de decisions, que sigui la veritable protagonista del disseny 
i de la prestació de serveis. I, sobretot, del control de les polítiques públiques. I aquesta 
horitzontalitat, aquest treball en xarxa, en matèria de transparència té un paper clau en 
la lluita contra el frau. 

Cal, a més, que els ciutadans confiïn en les dades subministrades. Si no hi ha con-
fiança en la informació que estem donant, no hi haurà participació. La veracitat de les 
dades i la confiança en aquesta veracitat és un requisit previ perquè es produeixi la par-
ticipació. Per això, cal aprofitar tot el potencial de la interoperabilitat dels sistemes de 
l’Administració electrònica, de les bases de dades, dels gestors documentals corpora-
tius, perquè els ciutadans puguin accedir a les dades de forma automàtica, sense filtres, 
que poden afavorir l’arbitrarietat. 

En definitiva, els sistemes d’integritat que funcionen millor són aquells on la parti-
cipació ciutadana és alta i es faciliten eines potents i fiables d’informació que permetin 
una deliberació sobre les polítiques públiques i sobre els comptes públics.

Per tot plegat, per assolir el màxim potencial de la llei, cal un canvi cultural i orga-
nitzatiu intens i continuat en les nostres administracions públiques que passa, al meu pa-
rer, per quatre eixos d’actuació claus: mesures d’institucionalització, d’organització, per  
garantir el canvi cultural i organitzatiu, per al canvi de paradigma; transformació dels 
portals en una eina integrada d’informació, automatitzada, accessible, entenedora i re-
utilitzable, que garanteixi la fiabilitat i l’actualització de les dades; apoderament de la 
ciutadania perquè participi en el control de les polítiques i del rendiment de comptes, i 
 finalment reforçar la transparència en àmbits clau per a la ciutadania i per minimitzar el 
risc del frau.

Pel que fa al primer eix, les mesures d’institucionalització, organitzatives, de les 
polítiques de transparència i de govern obert, una primera mesura prioritària d’aquest 
Govern ha estat agrupar en un sistema les polítiques de govern obert: transparència, 
dades obertes, rendiment de comptes, participació ciutadana en el disseny de les polí-
tiques públiques i gestió col·laborativa en la prestació dels serveis públics. Així ho hem 
fet creant la Secretaria de Transparència i Govern Obert, on també hem agrupat les po-
lítiques relatives a la supervisió, l’avaluació i la transparència en la contractació pública. 
Un senyal clar de la voluntat política de prioritzar la lluita contra el frau, prioritzant dos 
eixos clau com són la contractació i la transparència.

A més, mitjançant el Decret 233/2016, de 22 de març, hem creat la Comissió In-
terdepartamental de Transparència i Govern Obert, hereva de la Comissió Interdepar-
tamental de Transparència, amb l’objectiu de convertir-la en l’òrgan de coordinació 
de l’activitat dels departaments en matèria de govern obert. Amb aquest decret també 
 garantim estructures departamentals, en els departaments i en tot el sector públic, que 
coordinin i impulsin la publicitat activa i l’accés a la informació a tots els nivells, les 
unitats d’informació.

Altres mesures previstes que cal destacar per garantir la institucionalització de les 
polítiques de govern obert i transparència són: preveure un programa pressupostari pro-
pi de govern obert i transparència, quan tinguem la nova llei de pressupostos; un gestor 
corporatiu únic i amb traçabilitat de totes les sol·licituds d’accés a la informació, és a dir 
que els ciutadans puguin presentar, mitjançant un sistema electrònic i de la forma més 
senzilla possible des del punt de vista de la identificació, davant de qualsevol empresa o de 
qualsevol ens del sector públic o davant de qualsevol departament, les sol·licituds d’accés 
d’informació, i que, a més, aquestes es puguin gestionar electrònicament i amb traçabilitat 
del que s’ha fet amb elles; l’evolució i la consolidació de la xarxa de governs transparents 
–és un instrument de col·laboració entre les diputacions, el món local i la Generalitat per 
garantir l’aplicació de la Llei de transparència i també de la participació ciutadana en el 
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món local–; un pla de gestió del canvi per donar suport a tots els subjectes obligats per 
la llei –formació, difusió, guies, suport tecnològic, etcètera; es tracta d’ajudar les enti-
tats sense ànim de lucre, les entitats privades prestadores de serveis públics a saber què 
han de fer, com ho han de fer i posar-los eines per fer la feina fàcil–, i, d’altra banda, in-
troducció de clàusules de transparència en la contractació i en les convocatòries de sub-
vencions del sector públic aplicables als contractistes i beneficiaris de subvencions per 
assegurar-nos que compleixen amb les seves obligacions de transparència quan la llei 
els és d’aplicació, és a dir, mesures de suport i de control per garantir el compliment de 
la llei per part de tots els subjectes obligats.

Cal també reforçar la independència dels òrgans de control. Per això el Govern tra-
metrà en breu al Parlament el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 
la Informació, en els termes establerts per l’article 41 de la llei, un cop ja ha estat dicta-
minat per la Comissió Jurídica Assessora.

També estem redactant el Reglament de la Llei de transparència, desenvolupant 
aquells aspectes organitzatius que siguin necessaris per garantir el màxim potencial de 
la Llei.

Finalment, en l’aspecte més institucional i organitzatiu, estem avaluant el Pla estra-
tègic de transparència 2015-2017, aprovat per Acord de govern de 9 de juliol de 2015. 
El resultat d’aquesta avaluació es podrà fer públic enguany i servirà, conjuntament 
amb el resultat de l’avaluació del síndic, per assenyalar les línies de millora que hau-
rem d’incorporar en el Pla de govern obert i en el Pla interdepartamental de participa-
ció ciutadana previstos al Pla de govern.

L’avaluació continuada i la publicitat d’aquesta són dos mecanismes de millora que 
garantiran l’èxit..., que crec que poden garantir l’èxit en l’aplicació de la Llei i en el can-
vi cultural i organitzatiu que implica.

El segon eix que abans els avançava és l’apoderament de la ciutadania en les polí-
tiques de transparència i de rendiment de comptes. Per assolir aquest objectiu, ja n’he 
parlat abans, la clau de volta és la participació de la ciutadania. Com diu el professor 
Villoria –ho deia recentment en unes jornades sobre arxivística, i parlant precisament 
de govern obert i de la lluita contra el frau–, un dels objectius ha de ser debilitar o trans-
parentar la posició de l’agent, l’Administració que rep l’encàrrec, l’agent, respecte al 
principal, qui fa el mandat, qui realitza el mandat, el ciutadà, en les polítiques públi-
ques. Ras i curt, cal incrementar el poder dels ciutadans de manera que aquests estiguin 
en condicions d’emprar tot el potencial de la transparència.

Per tot plegat, tenim previstes diferents mesures –seguidament, n’assenyalo algu-
nes–: una campanya de difusió de les eines existents –els portals, el dret d’accés a la 
informació, etcètera–, a on?, a la premsa escrita, a la televisió, mitjançant infografies –ja 
n’hem començat a penjar algunes–, als comptes de Twitter –ja els estem fent servir a 
aquest efecte; un procés específic de participació ciutadana per definir les prioritats en 
matèria de transparència més enllà dels continguts obligatoris de la llei, és a dir pregun-
tar als ciutadans on hem de posar la banya en matèria de transparència, donant per fet 
que hem de complir tot el que diu la llei, els mínims que estableix la llei; actes i jorna-
des de difusió entre la societat civil i els diferents agents, com ara la premsa, com ara el 
periodisme de dades, perquè coneguin millor les eines existents que tenen al seu abast, 
i, finalment, campanyes de suport, subvencions si cal, als que volen construir portals i 
estris de control amb les dades obertes. Ara fa poc s’ha fet públic un bon exemple: In-
termón, en cooperació amb altres entitats, ha posat en marxa una web que es diu «La 
realitat de l’ajut» per controlar les polítiques públiques de cooperació al desenvolupa-
ment utilitzant les dades dels portals dels ajuntaments i de la Generalitat. És a dir, es 
tracta que els ciutadans, el sectors, els diferents sectors socials, controlin les diferents 
polítiques públiques utilitzant les nostres pròpies dades. I la nostra tasca és fer-ho fàcil, 
donar instruments perquè això sigui possible, donar el poder a la ciutadania perquè con-
trolin i treguin tot el màxim rendiment a les dades que hi ha en els portals.

El tercer eix d’actuació és la transformació del portal en una eina cada vegada més 
integrada d’informació automatitzada, accessible, entenedora i reutilitzable. Aquesta 
transformació és molt important perquè la ciutadania confiï en la informació que hi ha 
en els portals com abans els esmentava.
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També estem treballant en aquesta línia amb diferents mesures. N’apunto quatre se-
guidament: diagramar, clarificar i fer públics els circuits d’actualització de la informa-
ció de publicitat activa i de les dades, que tothom els conegui, que estiguin diagramats 
i que tothom tingui clar quines són les seves obligacions; implantar back offices, trami-
tadors electrònics interoperables que, alhora que permeten la tramitació electrònica, fa-
ciliten la cerca de qualsevol document per part de la ciutadania. La llei és una llei molt 
ambiciosa, però darrere té una administració que de vegades tramita electrònicament i 
de vegades tramita en paper –als ajuntaments petits, com sabem, això és la norma ge-
neral.

Per aconseguir que els ciutadans puguin aconseguir la informació amb dades ober-
tes, reutilitzables i de forma automàtica cal fer una transformació profunda que permeti 
que hi hagin tramitadors electrònics que tramitin tots els documents i totes les dades.

En alguns àmbits ja s’ha avançat molt, com és en la contractació pública. Ara fa poc, 
per exemple, hem iniciat la integració del sector públic en el tramitador electrònic de 
contractes, i molts ajuntaments formen part de la mateixa plataforma. I tenim projectes 
en marxa en àmbits sensibles, seguint la mateixa línia, com ara el de les subvencions.

Una altra línia d’actuació és fer evolucionar els portals de transparència de la Ge-
neralitat i de dades obertes de manera que la informació cada cop es presenti de forma 
més entenedora, que afavoreixi el control ciutadà o la seva reutilització, o, per què no?, 
fins i tot la presentació gràfica alternativa a l’oficial i el debat al seu voltant. És a dir que 
amb les dades que nosaltres subministrem, que han de ser aquelles, es puguin construir 
altres webs, altres gràfics, altres presentacions, altres discursos. Aquest projecte, que 
també està en marxa, s’iniciarà enguany en dos àmbits molt estratègics i sensibles des 
del punt de vista del frau, com són el pressupost i la contractació pública.

I, finalment, en aquest eix, implantar l’estandardització de dades obertes en deter-
minats àmbits, com ara la contractació pública, de manera que es puguin compartir, que 
puguin ser, les dades, compartides i reutilitzades pels diferents operadors públics i per 
la ciutadania.

Pel que fa a l’últim eix, que abans he esmentat, la transparència en àmbits clau per 
a l’ètica pública i la lluita contra el frau, des de la secretaria estem actuant en diferents 
àmbits: volem posar l’accent allà on creiem que hi pot haver més interès ciutadà o més 
interès des del punt de vista de la lluita contra el frau.

Seguidament, remarcaré dos àmbits estratègics que creiem que són prioritaris. En 
primer lloc, els grups d’interès i la influència en la presa de decisions. Mitjançant l’apro-
vació del Codi de conducta dels alts càrrecs i directius de l’Administració pública, que 
està previst en breu, farem transparent la influència dels grups d’interès en la defini-
ció de polítiques públiques. Un cop més, es tracta de reforçar el control ciutadà sobre 
l’agent, sobre el polític. 

El segon àmbit d’actuació del qual faré esment és la contractació pública, que me-
reix una menció a part per la seva incidència en les polítiques antifrau. Cal dir que, 
malgrat que els avenços que s’han dut a terme en aquesta matèria durant els últims anys 
han estat importants, encara existeix una percepció social d’insuficient transparència i 
d’existència de males pràctiques en la contractació, i evidències d’irregularitats en al-
guns casos.

Cal, per tant, també pel que fa a la contractació pública, aplicar estrictament la Llei 
19/2014, aprovada per aquest Parlament, i totes aquelles eines que es troben al nostre 
abast.

L’objectiu final de la Direcció General de Contractació Pública és garantir la mà-
xima transparència en totes les fases de contractació, especialment en aquells aspectes 
més sensibles des del punt de vista del risc de frau en la preparació del contracte, li-
mitant al màxim la influència, sobretot si la influència és per condicionar l’adjudicació 
futura, en la definició del projecte, etcètera; la transparència en la forma d’adjudica-
ció, optant, sempre que sigui possible, pel procediment obert o bé, quan es fa servir el 
negociat, fent servir el negociat amb publicitat, i la transparència en els criteris i en la 
valoració dels criteris.

I, finalment, la transparència en l’última fase, en l’execució, i aquí posant molt la 
banya en els modificats. Els modificats poden estar justificats en alguns casos excepcio-
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nals, però són un factor de risc, sobretot si són arbitraris o l’element de discrecionalitat 
és massa alt, i, per tant, cal controlar-los.

Amb aquesta finalitat hem previst tot un seguit de mesures. Per exemple, ja he par-
lat abans de l’impuls del tramitador electrònic, seguim incorporant gent en el tramita-
dor electrònic, durant aquesta legislatura bona part del sector públic ja en formarà part; 
transformar el portal de la transparència amb les dades de contractació, com ja he as-
senyalat; promoure l’adjudicació dels contractes preferentment pel procediment obert a 
tots els licitadors i incrementar el nivell de publicitat del procediment negociat –la set-
mana passada vam aprovar una instrucció precisament establint els criteris interpreta-
tius per garantir l’aplicació de les directives davant de la manca de transposició per part 
de l’Estat, restringint els negociats sense publicitat als casos excepcionals que les direc-
tives preveuen–; incrementar la publicació d’informes sobre els diferents aspectes de la 
contractació i, a més, fer-ho amb formats de dades reutilitzables, i especialment en les 
zones de risc.

Fa dos dies n’hem fet algun, fa pocs dies n’hem fet públics dos de nous, un sobre els 
estudis i un altre sobre la contractació de tota l’Administració de la Generalitat, amb 
els contractes subscrits amb tots els adjudicataris, el llistat de tots els contractes de la 
Generalitat amb tota la referència a tots els adjudicataris. I estem a punt de publicar-ne 
un tercer, centrat en els modificats, on es constata una disminució d’aquests però enca-
ra insuficient. Cal treballar, com deia abans, per incrementar aquesta tendència.

Finalment, en aquest àmbit tenim previst publicar les dades de la contractació me-
nor de tots els departaments de la Generalitat i de totes les entitats que integren el seu 
sector públic. De fet, avui en dia ja la majoria són accessibles directament des de casa 
per qualsevol ciutadà.

Per concloure, insisteixo un cop més que la Llei de transparència, al meu parer, és 
una eina de gran potència en la lluita contra el frau i encara més si l’emprem amb tot 
el seu abast, apoderant la ciutadania i la societat civil. És una llei ambiciosa i molt po-
tent que produirà un canvi profund –de fet, jo crec que ja l’està començant a produir. 
Ara bé, per assolir el repte que planteja cal garantir el canvi cultural i organitzatiu per 
passar d’un model basat en l’opacitat i la verticalitat a un de més transparent i més 
horitzontal, amb el canvi institucional corresponent i aportant els recursos necessaris; 
aprofitar tot el potencial de la gestió electrònica, de la interoperabilitat, per automatitzar 
l’accés a les dades, i incrementar la confiança en la ciutadania minimitzant els filtres.

I, finalment, el que jo crec que és el moll de l’os del que hem d’impulsar per garantir 
que la transparència sigui una eina potent de la lluita antifrau: apoderar la ciutadania i 
afavorir la construcció d’eines potents de control.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Foz. Ara obrirem un torn d’intervencions per part dels grups 
parlamentaris.

Té la paraula, en primer lloc, el portaveu del Grup de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Molt bé; gràcies. Bona tarda. Moltes gràcies, senyor Foz, per la seva exposició.
Bé, és una qüestió primordial, la de la transparència, en l’àmbit de les administra-

cions públiques, i a nosaltres sí que hi han algunes qüestions que ens preocupen i que no 
del tot han quedat clares en l’exposició, però que per nosaltres són cabdals.

En aquest sentit, he trobat a faltar, o se m’ha escapat, si ho ha esmentat, que dins 
de les polítiques de publicitat activa, doncs, hi hagi una referència clara, explícita, dels 
 interessos en l’àmbit públic que poden tenir les principals empreses contractistes, els prin  - 
cipals proveïdors de la mateixa Administració pública, perquè de vegades se’ns poden 
 escapar detalls o informacions que poden ser molt, molt importants, no?

En aquest sentit també fer incidència en la necessitat d’establir, dins del que seria 
el règim d’incompatibilitats, doncs, una frontera ben delimitada, molt clara, que faci 
 difícil, per no dir impossible, que determinats càrrecs públics que hagin tingut respon-
sabilitat en processos de contractació amb aquests contractistes en un moment donat 
puguin, diguem-ne, fer servir allò que es diu «les portes giratòries», no?, que entrin dins 
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de les estructures de direcció d’aquestes empreses que tenen en el sector públic un dels 
principals clients, no?

Nosaltres també hem trobat a faltar –i això no és directament relacionat amb la seva 
exposició, però sí que amb el dia a dia del tracte de l’Administració pública i del Govern 
de què vostè, doncs, forma part, encara que no sigui en un nivell dins del consell exe-
cutiu..., però sí que ens hem trobat, en l’exercici de la nostra tasca de control en l’àmbit 
parlamentari, doncs, que de vegades demanes informació, informació que no només és 
pública sinó que a més a més hauria de venir perfectament destil·lada, perfectament es-
tructurada per a l’ús de l’oposició en l’àmbit parlamentari, doncs, que o no arriba com 
ha d’arribar, o fins i tot de vegades es nega, no?

Aleshores, dins del que seria aquest dret fonamental dins de l’àmbit de la transpa-
rència, que és el dret d’accés a la informació pública, un dret que jo entenc que la legis-
lació vigent li reconeix al conjunt de la ciutadania, i jo diria que en certa forma la ve 
a reconèixer sense limitacions o amb limitacions, en tot cas, molt minses, limitacions 
que han de venir, doncs, marcades clarament per llei, ens preocupa el fet que hi hagi 
informacions, fins i tot demanades reiteradament en l’àmbit parlamentari, que per part 
del Govern s’arriben a negar, explicant-nos o dient-nos que és que tenen a veure amb la 
presa de decisions, no?, que són informacions que al final el mateix consell executiu del 
Govern mateix en un moment determinat fa servir per a la presa de decisions. 

Jo entenc que és bo que qualsevol que hagi de prendre decisions s’informi i que tin-
gui els informes al més acurats possible. Però fins i tot diria que, un cop que s’hagin pres 
aquestes decisions, aquestes informacions també haurien d’estar a l’abast del públic en 
general i, per suposat, haurien d’estar a l’abast dels representants del conjunt de la ciu-
tadania, que som els parlamentaris. I això ja ens hem trobat, fins i tot en alguna comis-
sió, que ens ho han dit així clarament, no? Aquesta informació seria inaccessible, no?

Per tant, si pensa vostè que aquest tipus de limitacions, doncs, es poden considerar 
adients, es poden considerar convenients per part del Govern de què vostè en certa for-
ma també en forma part?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Alonso. Per part del Grup Socialista...

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies. Un conjunt de... També agrair la presència del senyor Foz i la seva inter-
venció..., amb algunes de les dades que ens ha explicat respecte a una de les qüestions 
que el Govern està treballant, i aprofundiré respecte a alguns temes del que ell ens ha 
plantejat.

Bé, jo sóc de l’opinió que la Llei de la transparència és una llei que tot just porta un 
recorregut petit en el temps, pràcticament no arribem a l’any; per tant, ha d’anar crei-
xent, eh? Ara, sí que és una bona oportunitat perquè, en la combinació de govern obert 
més transparència, més avaluació, aquests tres vectors són absolutament necessaris per 
construir una nova cultura de la governança pública, eh?

Però això no és només una qüestió de confiança ciutadana, només, eh? Jo crec que 
això obliga a..., o introdueix uns paràmetres diferents respecte al retiment de comptes 
de l’Administració pública, dels responsables públics, no?; i, en definitiva, del bon ús 
dels recursos pressupostaris, tant des del punt de vista dels contractes, de la contrac-
tació pública –que després m’hi referiré–..., i també d’un aspecte que a vegades també 
ha estat motiu de controvèrsia a totes les administracions, eh?, que són les subvencions, 
que aquí també teníem, doncs, un cert..., no sé si «forat negre» és la definició exacta, 
però sí un cert desconeixement de quins eren els criteris o de quins són els criteris que 
s’acaben emprant per fer..., per acabar decidint quin tipus de subvencions es dóna a 
deter minades entitats o mitjans de comunicació, etcètera. Per tant, el fet d’implicar i de 
bolcar en el portal de la transparència totes aquestes qüestions implica una modificació 
de la cultura, també, de la governança pública.

Des d’aquest punt de vista, jo li voldria plantejar un seguit de qüestions respecte a 
la contractació. I, per tant, li demano la seva opinió. Vostè creu que amb l’actual Llei  
de contractes públics és possible treballar de manera efectiva per evitar pràctiques no de-
sitjables, és a dir que en algun procés es puguin produir pràctiques corruptes? Dit d’una 
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altra manera, vostè creu que s’ha de modificar la Llei de contractes del sector públic? En 
la línia de modificar la influència..., o com limitaria la influència dels responsables polí-
tics en la decisió final, que s’ha de sotmetre a la mesa de contractació, eh? Perquè sempre 
es fan afirmacions que els processos són absolutament clars i transparents, i després, de 
vegades, ens emportem sorpreses, no?, que els mateixos tècnics que acaben participant en 
determinats processos d’adjudicació diuen: «Home, hi han hagut ingerències.» Com po-
dem fer que es produeixin canvis legislatius a les lleis per tal que això no succeeixi i, efec-
tivament, que els informes tècnics siguin els que prevalguin a l’hora de fer adjudicacions?

Vostè ha parlat que estan preparant instruccions noves respecte als modificats. En 
tot cas, voldríem saber en quina línia s’està treballant aquesta qüestió. 

També m’agradaria conèixer quina és l’opinió del secretari de Transparència respec-
te a una qüestió que ens trobem sovint en informes de la Sindicatura de Comptes, que és 
la pràctica recurrent del fraccionament de contractes, que no és altra cosa que vulnerar, 
doncs, la Llei de contractes del sector públic.

I, finalment, no... Jo també..., a vegades hem demanat informació respecte a algun 
tipus de contractació i, malgrat que hi ha una llei de la transparència, se’ns nega o es 
dificulta la informació fent servir l’argument que hi han limitacions que freguen la con-
fidencialitat d’algunes de les empreses que s’han presentat, segurament no les guanya-
dores, i que poden influir en algunes..., o poden..., si es dóna aquesta informació, podem 
acabar sabent dades de confidencialitat tècnica que van en detriment d’aquesta empresa. 
Nosaltres creiem que això no hauria de ser així, perquè és la manera de configurar la 
contractació o perquè s’ha optat per una alternativa o per una altra.

I en última instància, m’agradaria també conèixer quina és la seva opinió sobre l’ac-
tual règim d’incompatibilitats, si s’ha de modificar o no respecte als responsables del 
Govern, i no estic parlant només dels consellers o conselleres, sinó d’aquest àmbit am-
pli, no?, de responsables del Govern, també d’alts funcionaris, per què no?, i també del 
règim d’incompatibilitats actual dels parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Terrades. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot...

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Agraït al senyor Foz, per les seves explicacions breus, evident-
ment, perquè la cosa donaria molt per parlar del tema de la transparència. 

Coincideixo amb vostè que la llei actual que tenim és una eina de gran potència 
i que és una eina ambiciosa. Com sap vostè hi ha una tradició en aquest país que diu 
«feta la llei, feta la trampa», i probablement hauríem de posar tots fil a l’agulla perquè 
aquesta llei ambiciosa, atès que venim de l’històric que venim i no d’un altre, no venim 
d’un país absolutament net de corrupció, sinó d’un país en què sempre hi han hagut 
tambors de guerra en aquest sentit. Convindria que, totes aquestes mesures que vostè 
ha dit i totes les altres que anessin sortint, fossin capaços d’aquí a poc temps d’ense-
nyar-les i de mostrar-les amb resultats concrets que permetessin tornar una certa con-
fiança, en la ciutadania, d’una, diguem-ne, classe política, que és sobretot a qui fiquen 
el dit a l’ull, que ha estat, diguem..., que ha generat molts de mals pensaments entre la 
ciutadania, no?

Una de les coses en què tinc la sensació que potser la llei no va acabar d’aprofundir 
és en el tema de les donacions d’empreses a partits; sí que ho va millorar una mica en 
relació amb la Llei de finançament de partits, però, per exemple, atès que aquí es poden 
continuar finançant partits polítics a partir d’entitats privades i hi ha una certa opacitat 
en el tema encara, com ho podríem fer –és una opinió– perquè finalment es poguessin 
publicar llistes de donants, estrictes, amb noms, cognoms, per saber tothom qui paga 
què i, probablement, intuir per què, eh? És una opinió, evidentment, perquè la llei diu 
el que diu, eh?, però les lleis sempre es poden modificar a partir de propostes concretes.

També ha dit vostè que s’aplica a entitats privades que reben diners públics. M’agra-
daria saber si tenim ja algun rànquing de què hem rebut, què no hem rebut, quantes em-
preses han aportat aquesta informació, i com està, diguem-ne, el tema, perquè podem 
tenir la llei i a l’hora de la veritat potser la informació no ens acaba d’arribar.
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Coincideixo amb vostè en una cosa que crec que ha repetit tres vegades, que és que, 
perquè això sigui efectiu, cal un profund canvi cultural i administratiu, i, per tant, un 
profund canvi a nivell social, com amb la majoria de lleis d’aquestes, no? Aleshores 
també vostè ha dit que s’havia mirat les conclusions de la comissió d’investigació pas-
sada. N’hi havia una de molt senzilla –i la hi recordo–; no sé si al final es va acabar 
aprovant o no, sé que la vam proposar, no? Ho dic per introduir aquest canvi cultural 
que deia. Per exemple, el reconeixement explícit de totes les institucions públiques de 
Catalunya de la voluntat de lluitar contra la corrupció i de denunciar públicament i pe-
nalment, si s’escau, qualsevol persona o entitat que pretengui actuar com a corruptor. 
Aquesta era una conclusió... que és tan senzill com dir: «A totes les portes de qualsevol 
administració pública del país hi haurà un rètol que digui “Aquí es denuncia”», per en-
tendre-ho d’una manera tòpica...

Com creu vostè...? Primer, creu vostè que això seria una mesura interessant? I com 
creu vostè, amb llei o sense llei, que aquest tipus de mesura, que és una mesura molt 
simple per produir aquest canvi cultural, es podria portar a terme?

Igual que n’hi ha una altra, que aquesta sí que afectaria algun canvi sobre..., algun 
canvi legal –però també li demano la seva opinió–, que seria promoure una llei de pro-
tecció jurídica de tots els ciutadans que denunciïn possibles casos de corrupció. Això, 
de fet, la convenció de l’ONU ens ho diu, i per tant... Ho dic perquè, si fos així, potser 
seria un encàrrec a fer a aquest Parlament, que poguéssim intentar portar-ho a terme.

També ha parlat vostè d’incrementar el poder dels ciutadans. Hi estic totalment 
d’acord, penso que aquesta és l’eina bàsica que tenim, i és l’eina que ha de promoure la 
transparència: apoderar els ciutadans per ser capaços de posar el dit a l’ull en allò que 
segurament no funciona prou bé. Tindrem algun tipus de finestreta de denúncia anòni-
ma dels ciutadans o les ciutadanes? –«finestreta» en el sentit, diguem-ne, metafísic, eh?; 
pot ser perfectament una eina informàtica, no?

Quan ha parlat de posar la banya en els modificats, entenc que els modificats proba-
blement són, diguem-ne, una de les causes més comunes dels tres per cents hipotètics, 
per dir-ho així, d’alguna manera, de les més corrents i usuals. M’ho podria concretar 
una mica més? Sé que ha dit algunes mesures concretes. Me podria concretar una mica 
més què vol dir «posar la banya» en aquest sentit?

També, de les mesures de la comissió d’investigació, n’hi havia unes quantes que 
anaven precisament en relació amb el bon govern i la transparència administrativa. Per 
exemple, una era estudiar –no sé si això ho han fet– la incorporació a la Llei de trans-
parència, com una possibilitat, de les conclusions i recomanacions d’un informe que va 
elaborar el grup de treball sobre bon govern i transparència administrativa, que va fer 
el Govern de la Generalitat, el 21 de desembre de 2004 –perquè veig..., clar, vostè ja ho 
deu saber, però és que portem molt de temps parlant d’aquests temes i fent propostes 
concretes; n’hi havia de molt concretes, el 2004, sobre una anàlisi de totes les qüestions 
que s’havien fet en governs anteriors–, i, en pla propositiu, elaborava tota una sèrie de 
conclusions i de recomanacions. N’han tingut en compte alguna per fer propostes con-
cretes, propostes que podrien servir també per modificar la llei?

I per últim, també, d’aquestes conclusions, n’hi havia alguna que parlava, que reco-
manava ampliar i millorar tots els protocols i mesures existents amb relació a la trans-
parència. I demanava uns informes, per exemple, sobre l’estat dels mecanismes exis-
tents, i amb mesures correctores per poder exercir aquest paper de control i correcció 
de les administracions públiques; demanava un informe sobre el compliment dels me-
canismes previstos a la Llei 3/2007, de 4 juliol, d’obra pública, per assegurar que els 
models de contractació pública garantissin..., bé, tot això de què vostè ja ha fet esment, 
no?, i demanava elaborar un altre informe sobre l’estat dels mecanismes existents per 
garantir plenament la transparència de la contractació administrativa com a mitjà per 
aconseguir l’objectivitat en les contractacions administratives. 

N’hi he dit unes quantes, eh?; hi ha més coses, no? Però, per exemple, aquests tres 
informes, vostè es podria comprometre a elaborar-los? Saben l’estat de situació en 
aquests moments d’aquests mecanismes que tenim, i per tant podrien tenir aquests in-
formes d’aquí a un cert temps amb la proposició, les propostes de mesures concretes per 
actualitzar i posar al dia totes les mesures i unificar totes aquestes mesures que fan refe-
rència a la transparència? Seria una pregunta concreta.
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Segur que hi hauria moltes més coses, però en l’àmbit d’aquesta comissió crec que, 
de moment, si em contestés aquestes, em donaria molt per satisfet.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Vidal. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya...

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, senyor Foz, primer, agrair-li que abans de la seva comparei-
xença ens hagués remès, doncs, aquests dos informes, que jo crec que han servit de base 
per preparar-se també la seva compareixença.

Dit això, a mi m’ha sobtat molt vostè perquè a la compareixença ha fet molta inci-
dència en la publicitat, un èmfasi molt important sobre la publicitat sobretot de: u, con-
vocatòria per contractació pública, i, dos, empreses que, al final, han contractat amb 
l’Administració pública i es dóna publicitat al contracte que han signat amb l’Adminis-
tració.

Però jo crec que també és important, potser ho ha dit però a mi m’ha passat total-
ment desapercebut, el fet que, al marge de fer pública la convocatòria de possibles adju-
dicacions de contractes públics en l’Administració, i fins i tot el resultat final d’aquesta 
contractació, és molt important també fixar els criteris a les convocatòries de contrac-
tació pública, els criteris de valoració que es fan servir per tal que hi vagin o hi concor-
rin determinades empreses, que sembla que això és un problema pràcticament crònic a 
l’Administració pública.

Però també una altra cosa: la publicitat dels acords i dels elements que s’ha tingut 
en compte per donar-li l’adjudicació a una empresa o a una altra, que tampoc consten 
publicitats.

Ha fet vostè referència, també, al fet que hi hagi un dret protegit d’accés a la infor-
mació per part de la ciutadania amb un terme, vaja, bastant extens, que s’aplica també 
fins i tot entre les mateixes administracions. I ens ha explicat que estaven vostès pen-
dents d’un informe de la Comissió de Garantia del Dret a l’Accés a la Informació Pú-
blica.

Però, al marge que vostès estiguin a l’espera, vostès tenen ni que sigui constància 
que l’incompliment d’aquest dret a l’accés a la informació, que passa no només entre 
les mateixes administracions sinó també amb les tasques parlamentàries, com ja li han 
comentat la resta de companys d’aquesta comissió..., és a dir que demanes informació 
al Govern i el Govern o fa, diguem-ne, un silenci administratiu negatiu, és a dir que no 
contesta, o, si contesta, contesta de manera incompleta o fins i tot a vegades sense cap 
mena de relació amb la pregunta que se li fa. Hi ha alguna actuació per part de la Co-
missió de Garantia del Dret a l’Accés a la Informació? Ho sap vostè?

Després, jo estic d’acord amb vostè, o sigui: la llei és bona, la de transparència, però 
encara hi han alguns errors en el seu funcionament, i amb un curt termini de temps, que 
és el que portem encara, sí que es podria millorar i veure si vostès ens donen algun con-
sell, no? El fet que hi hagi només, bé, pràcticament dues, tres empreses registrades als 
grups d’interès. Com es pot millorar que hi hagi un accés si no obligatori sí incentivat 
de les empreses per tal que formin part d’aquest registre de grups d’interès? 

Una quarta pregunta que li volia fer és –jo he intentat, eh?, de trobar, però no ho he 
trobat– si es publiquen els criteris d’acord amb els quals es designen alts càrrecs de la 
Generalitat. Jo no els he trobat; si vostè em pot aclarir perquè això no es publica, els cri-
teris d’acord per tal de nomenar alts càrrecs de la Generalitat.

Una cinquena pregunta és amb relació que aquesta llei, al marge del tema de la 
transparència, de la publicitat, del dret a l’accés a la informació, també és de bon go-
vern, no?, i de fet una de les coses que fixa –i jo crec que és molt important de cara a 
la ciutadania– és la fixació d’uns estàndards mínims de qualitat en els serveis públics, 
i fer-ne un seguiment, no?, i això afecta, al final, educació, sanitat, cultura... S’han fixat 
aquests estàndards mínims de qualitat?, s’han publicitat? Dintre de les mesures de bona 
administració, s’ha fet el seguiment i l’establiment d’un sistema d’avaluació permanent 
per tal de saber la qualitat dels serveis públics que es presten des de la Generalitat?
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Jo crec que, amb aquestes preguntes, si més o menys em pot contestar alguna d’elles, 
ja n’hi haurà suficient.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent...

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Jo, com la resta de grups parlamentaris, agrair l’explicació del secre-
tari de Transparència i algunes observacions o preguntes. Hi ha coses que ja han sortit, 
i per tant no em repetiré, però nosaltres compartim la idea que és necessari un canvi 
cultural i organitzatiu, que la Llei de transparència pot ser una bona eina, no?, que és 
entenent la transparència com a eina, no com a objectiu en si mateix, sinó la transparèn-
cia com a eina per generar també canvis i transformacions en la societat.

I parlem d’una llei que fa més d’un any que es va aprovar i que és evident que les 
administracions públiques no estan preparades, a dia d’avui, per complir aquesta llei 
de manera ambiciosa o fent-ne una interpretació ambiciosa, que permeti realment a la 
ciutadania tenir accés, un accés ampli a la informació. I això en el fons és un problema 
i segueix sent un problema, perquè una cosa és el que puguem facilitar o el que pugui 
facilitar l’Administració pública a priori d’informació, però l’altra és també el que ara 
mateix, quan la ciutadania fa una petició d’informació, rep com a resposta, no? És a dir, 
ja no ens posem..., o ja entenem que de manera ambiciosa és complicat i que estan tre-
ballant per facilitar les eines; però l’altra és les respostes que es donen. De la mateixa 
manera que deien que quan des d’aquí els grups parlamentaris fem preguntes normal-
ment rebem les respostes amb retard i parcials, quan les rebem..., això també passa amb 
la ciutadania. I si compartim la idea que la transparència és no només un dret, sinó que 
es tracta d’un signe de qualitat democràtica, vol dir que encara ens falta, no?

És a dir, ens trobem en situacions, igual que els grups parlamentaris, on els terminis 
en les respostes són llargs, on es facilita informació en format no treballable –és a dir, 
demanar informació a través del portal de transparència en relació amb dades econò-
miques i rebre com a resposta un PDF no seria el millor format, quan un demana dades 
econòmiques. I alhora ens trobem amb una sensació que, en certa manera, s’infantilitza 
la població. Estem d’acord que és necessari un treball previ i que està molt bé que un 
dels eixos de treball sigui l’apoderament de la ciutadania, perquè en aquest canvi cultu-
ral i organitzatiu és necessari que les administracions públiques canviïn també la seva 
percepció de la transparència, però que també la ciutadania tingui la iniciativa i la capa-
citat, i per tant conegui les eines i els objectius d’aquestes eines. Però que a aquella ciu-
tadania que ja coneix les eines i que les utilitzi no se la infantilitzi, com deia jo abans, 
amb informacions parcials i amb formats no treballables, no?, i per tant amb dificultat 
per accedir a la informació que ha demanat, perquè això encara genera més desconfian-
ça o la sensació que el que s’està fent és amagar informació.

I m’estic referint, parlo de situacions concretes, amb exemples concrets de fa tres 
setmanes; vull dir no m’estic referint a coses de fa mesos, no?, entenent que és evident 
que s’està desplegant la llei, però que en aquest procés cal treballar-hi de manera..., el 
més ràpid possible per evitar el que es deia abans, no?, que venim d’inèrcies del passat 
que generen desconfiança i que, per tant, cal posar les eines de manera..., el més ràpid 
possible perquè la ciutadania torni o recuperi la confiança en les administracions pú-
bliques i sobretot perquè la ciutadania sigui l’agent actiu necessari per evitar el frau, la 
corrupció i sigui l’actor principal de la transformació per què la transparència ha de ser 
l’eina.

I jo, amb això, ja ho deixo.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Reguant. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí...

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, president. També agrair al senyor Foz la seva intervenció, agrair-li i tam-
bé desitjar-li molts encerts en la seva tasca. Ha estat una intervenció omnicomprensiva.
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En tot cas, també agrair la documentació lliurada. I encara que sigui perquè en 
aquesta mateixa comissió es van donar unes dades diferents de les que aporta l’informe 
sobre el compliment de les cinquanta-una mesures, i no per fer-ne cap altre ús, recoma-
nar a tothom, i especialment als qui van publicar el compliment en un 7 per cent, o un 
10 per cent –depèn de les informacions– el dia següent a la compareixença..., recordar 
que, en aquest mateix informe, d’una manera detallada, es diu que el 73 per cent de les 
mesures que eren directament aplicables pel Govern s’ha complert i el 56 de les que 
havia de complir el Govern d’una manera parcial o en col·laboració amb altres admi-
nistracions, també. Per tant, molt lluny d’aquell 7 o aquell 10 per cent que es va fer ser-
vir en aquesta mateixa comissió ara fa un mes, i en tot cas perquè en quedi constància. 
I agrair-li, ho reitero, la documentació lliurada.

Ens interessa, i molt, el compliment de la llei, perquè tot el que s’ha dit fins ara en 
altres intervencions està molt bé, però fa un any vam fer una llei, fa un any i mig; és una 
llei que hi va poder participar tothom; és una llei que, a més a més, doncs, va ser molt 
celebrada per tots els grups de cara que havia, d’alguna manera, doncs, complert molts 
dels objectius que s’havien fixat inicialment, que ha estat titllada com a pionera, que és 
estructuralment una llei que el que pretén és fer canvis de veritat, d’inèrcies, i per tant el  
que ens interessa és que es compleixi i que aquesta llei es pugui desplegar. I, per tant, 
algunes consideracions.

La primera, demanar al Govern tot el suport que calgui als obligats a complir aques-
ta llei perquè es pugui complir d’una manera efectiva. Evidentment, com que hi havia 
algunes de les disposicions en què el que es feia, doncs, era alhora una llei però també 
un desideràtum de com volíem que fossin les coses, a l’hora del seu compliment ens 
hem adonat que hi ha coses que són més complexes del que ens pensàvem. I el mateix 
senyor Foz ha al·ludit als ajuntaments petits com una de les baules més febles de tota 
aquesta cadena.

I, segurament, haver fet una llei, doncs, sobretot des d’un punt de vista del ciutadà, i 
per garantir que a qualsevol lloc del territori, siguin ajuntaments petits o grans, tots els 
ciutadans tinguin els mateixos drets a l’hora de la transparència, pel mig hi quedaven 
els que estan obligats a complir-ho, que són els ajuntaments, i que hi hem d’estar molt a 
sobre, i que sobretot des del Govern s’hi ha de donar suport.

Un oferiment, i crec que ens anirà bé a tots. És bàsica l’avaluació del compliment de 
la llei en tots els seus aspectes. Inicialment, aquest primer any el Síndic de Greuges, que 
és l’obligat a fer l’avaluació, ha fet, doncs, una petició externalitzada, primer a una fun-
dació i després a tres persones, per tal que, des del punt de vista de la publicitat activa, 
els primers, i, des d’un punt de vista global de la llei, els segons, fessin aquesta avaluació.

La mateixa llei establia que els indicadors poden ser determinats també conjunta-
ment amb el Parlament de Catalunya. Per tant, també un oferiment que, des del Govern, 
a l’hora de fer en aquest primer any d’avaluació –que aquest ja està; vull dir, per tant, 
doncs, el que farem és veure d’alguna manera quins indicadors s’han fet servir i si ens 
serveixen o no–, que de cara al segon any també des del mateix Parlament i des del Go-
vern d’alguna manera enriquim el criteri que pugui tenir la mateixa sindicatura de greu-
ges a l’hora de fer aquesta avaluació.

També demanar –que ja s’ha dit una mica amb alguns exemples que s’han citat– 
molt diàleg amb la resta d’agents obligats: les dues sindicatures –especialment també la 
de comptes, per tot el que ens està sortint, any rere any, a tots els informes de manera 
recurrent i que sembla que no es pugui canviar–, la mateixa Oficina Antifrau, la Comis-
sió de Garantia del Dret d’Accés i les entitats municipalistes, entre altres. 

De la Comissió de Garantia del Dret d’Accés, president de la comissió, m’atreveixo 
a demanar, potser, que fóra un dels possibles a convidar també arran de tot el que està 
sortint a les comissions, aquesta primera experiència d’aquests primers mesos, i de les 
peticions d’alguns grups, de les garanties de compliment en cas de les denegacions o de 
les atribucions parcials d’informació, com deia ara la companya Eulàlia Reguant, tam-
bé. Per tant, fóra bo que sabéssim de l’experiència d’aquests primers mesos de funcio-
nament.

També esperant el reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés i de la 
Llei de transparència, que també hauran de passar per aquest Parlament, i per tant que 
també ens servirà una miqueta de guia, alhora que els codis de conducta que s’estan 
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duent a terme en aquest moment, que s’estan fent per part de moltes administracions, 
ens han de servir per anar perfeccionant, també, aquesta part més preventiva i més de 
canvi de cultura de les administracions que el mateix Parlament també està elaborant, i 
que també ens ha de servir, entre tots plegats, per acabar fent uns codis de conducta que 
realment siguin útils i que siguin complibles.

I, finalment, també com a comentari, en tot el tema dels grups d’interès, dels lobbys, 
que ja ho hem parlat a nivell de les dues institucions, però m’atreveixo també a posar 
sobre la taula avui, aquí, a la comissió, la necessitat que s’harmonitzin els criteris per 
als registres de lobbys que puguin existir. La llei preveu que el Parlament de Catalunya 
pugui fer un registre de lobbys i grups d’interès, amb tot el que comporta també de codi 
de conducta, de sancions en cas d’incompliment, però també de les administracions en 
general que poden ser aixoplugades per la Generalitat de Catalunya. Hi ha algun ajunta-
ment que ha començat a fer registres de lobbys i de grups d’interès; la mateixa Genera-
litat el té obert, però de moment, doncs, amb poques empreses, amb pocs grups que s’hi 
hagin inscrit. I la dinàmica que hi ha al voltant del registre de lobbys i grups d’interès 
ens interessa que s’harmonitzi al màxim per facilitar que sigui una eina que aporti valor 
a les empreses, als lobbys que s’hi adhereixin, que s’hi inscriguin, i que, alhora, també, a  
l’hora de, d’alguna manera, fer el circuit de les agendes públiques dels alts càrrecs, dels 
electes, etcètera, sigui una eina incorporada culturalment i no una obligació amb una 
possibilitat de sanció.

I, per tant, jo crec que en aquesta primera etapa de tirar endavant la llei el que ens 
interessa a tots és que d’alguna manera els criteris metodològics coincideixin i no vagi 
cadascú a la seva, perquè és que, en tot cas, anirà en detriment d’un compliment per 
part de tota la societat d’una llei que entenem que és bona.

Res més. I moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Corominas. Per part del Pacte social contra la corrupció...

Martí Olivella Solé

Bona tarda. Gràcies. Bé, ens ha interessat molt l’exposició; esperem tenir accés als 
documents aquests famosos que ens ajudaran a aprofundir més sobre el tema, i també 
ens ha sorprès molt positivament aquesta aposta pel rol clau de la ciutadania, del seu 
apoderament i com a element de control, no?

En aquest sentit, com que tots sabem que el pressupost és un indicador del grau 
d’importància i de prioritat que té una política pública, heu plantejat que hi ha una 
 proposta pressupostària que està pendent d’aprovació, i ens agradaria saber de quina 
quantitat estem parlant i quin tipus de percentatge correspon a les mesures d’apodera-
ment, si és que es pot saber ara, o, si encara està sub iudice, doncs, això ja ho direu vos-
altres. Això seria un tema.

El segon és sobre el tema dels grups d’interès. Ja se sap que n’hi han pocs, en el de 
la Generalitat. Quants se n’esperarien? És a dir, ja s’ha fet un càlcul de, comptant el que 
diu la llei, tots els subjectes afectats, quant seria òptim? 

Una mesura per incentivar... Plantejàvem l’altre dia, en una de les reunions de l’Ob-
servatori contra la Corrupció –això no estava inclòs en el pacte, però ho suggerim–, si 
no caldria que en un termini no gaire llunyà fos imprescindible estar en el registre per 
gaudir dels drets que es plantegen aquí de..., vull dir, aquí diu que «tens el dret de po-
der accedir a entrevistes, a uns correus electrònics, a unes consultes», i possiblement es 
continuen fent pràctiques i entrevistes amb responsables polítics i de l’Administració 
sense que això sigui així, diguem-ne, no? Llavors, comptant que més val sempre la pas-
tanaga que el bastó, potser una forma d’incentivar-ho seria aquesta, no?, de dir: «Miri, a 
partir de tal data, si vostè no hi està inscrit, no podrà fer aquestes funcions que per això 
és el registre», no?

I, per últim, es pot conèixer en algun lloc, de forma centralitzada, el grau d’implan-
tació, de compliment en l’àmbit dels governs locals? És a dir, ara mateix has d’anar bus-
cant ajuntament per ajuntament a veure qui té portal, qui no en té, qui té codi i qui no 
en té, etcètera, no?, i potser seria un bon servei que des del portal de la Generalitat hi 
hagués algun tipus de seguiment, d’indicador, que visualitzés quins progressos hi estan 
havent i com està funcionant al conjunt del país.

Gràcies.



DSPC C 111
3 de maig de 2016

Sessió 4 de la Cemcord 16

El president

Gràcies, senyor Olivella. Per part de les representants de l’Oficina Antifrau...

Lourdes Parramon i Bregolat

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Foz, per la seva intervenció. Des de 
l’Oficina Antifrau, i en consonància amb el nostre paper d’observadors i de seguiment 
d’aquesta comissió no farem cap pregunta concreta, però sí que farem un cert recorda-
tori. 

A nosaltres, evidentment, no ens competeix l’avaluació de la implementació de la 
Llei de transparència, però sí que tenim assignada una funció genèrica de seguiment 
dels compromisos dels poders públics en aquesta matèria, no només pel que fa a la im-
plementació concreta de la Llei de transparència..., però sí en les seves obligacions de 
ser transparents i en matèries molt vinculades a la transparència que també han anat 
fent degoteig en les intervencions dels qui m’han precedit, com és el cas dels conflic-
tes d’interès –en aquest cas, estem elaborant un informe monogràfic, que posarem a 
disposició d’aquesta comissió i a disposició del Parlament, que, a més a més, respon 
a un encàrrec concret d’aquesta cambra–, i en altres matèries també lligades al tema 
de la transparència, com és el cas del finançament dels partits polítics, o el que també 
s’ha citat aquí, la protecció dels alertadors –en aquest punt, l’Oficina Antifrau, quan es 
tramitava la Llei de transparència va demanar que s’inclogués aquesta demanda en la 
mateixa llei, cosa que finalment no va ser atesa, i per tant queda una qüestió pendent, 
encara per ser afrontada des d’un punt de vista legislatiu i amb altres derivades no nor-
matives–, i també en el cas d’algunes matèries, alguns àmbits de risc específic, com són 
la contractació pública o les subvencions. 

No obstant, no és només la nostra funció una funció de control, de recordatori o 
de seguiment, sinó també una funció de foment i de promoció de la transparència; en 
aquest cas, màxima col·laboració, com bé sap el secretari de Transparència i Govern 
Obert, amb la seva secretaria i amb tot l’executiu. I també des de la nostra funció de fer 
una potestat indicativa, i per tant, en últim terme, fer recomanacions o suggeriments de 
millora als poders públics, que de ben segur que tindrem ocasió de fer en aquesta matei-
xa comissió i en tot moment.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Parramon. Senyor Foz, té ara un torn de deu minuts. Sé que és poc 
temps per a totes les observacions que li han fet. Gràcies.

El secretari de Transparència, Govern Obert i Contractació Pública 

Gràcies a tots, pels seus comentaris, preguntes, suggeriments, totes elles molt inte-
ressants; en deu minuts, encara que volgués, no les podria respondre totes. En qualsevol 
cas, em centraré sobretot en aquelles relacionades amb el meu àmbit de competències i 
especialment amb transparència.

S’han fet bastants comentaris sobre contractació pública, més enllà de la transparèn-
cia; faré algun apunt, però sàpiguen que la directora general de Contractació Pública, 
que depèn de la secretaria i que avui ens acompanya, és una de les persones potencial-
ment convidades a comparèixer aquí, que, per tant, en el seu moment, també podrà 
aprofundir en algun d’aquests temes.

Alguns temes que s’han comentat pertanyen a la competència de la Generalitat, però 
no a la meva secretaria. Per exemple, tot el que són instruments de qualitat, més enllà 
de la transparència d’aquests, pertany a un altre departament. O bé el tema d’incompa-
tibilitats; tampoc pertany directament a les nostres competències i per tant tampoc vull 
aquí pronunciar-me sobre un tema que és competència d’un altre departament, però 
quan pugui, si s’escau, faré algun apunt.

En primer lloc, així, de forma molt general, s’han fet bastantes reflexions sobre el 
tema del dret d’accés a la informació, sobretot amb relació a les peticions parlamentà-
ries, però també en algun cas, molt concretament, al dret d’accés per part de ciutadans. 
Aquí, diguem-ne, nosaltres hem publicat un informe, com a Secretaria de Transparèn-
cia, fa poc, farà un parell de mesos –està publicat al portal de la transparència–, sobre 
com ha funcionat el dret d’accés a la informació en el cas de la Generalitat, on es veuen 
les peticions que hi ha hagut, quan hi ha hagut silenci, quan no hi ha hagut silenci, si 
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s’han complert o no els terminis, terminis que poden ser llargs o curts, però que són els 
que diu la llei, la llei dóna un marge per respondre. I allà està tot, jo crec que força ben 
explicat.

Com, si s’hi fixen, si hi presten atenció, veuran que la majoria, la immensa majoria 
s’han respost; hi han hagut algunes denegacions, molt poques, i algunes denegacions 
parcials. Totes les denegacions parcials s’han fet públiques en el portal de la transparèn-
cia, també recentment, diria que el mes passat.

A banda, saben que tenim un mecanisme de control, que és a la Comissió de Ga-
rantia. I hi han hagut reclamacions davant de la Comissió de Garantia. I la Comissió de 
Garantia, per la via de la mediació, que es preveu, o per la via de sense mediació, ho ha 
resolt; en alguns casos ha donat suport als departaments de la Generalitat, en altres no. 
Per tant algú em comentava: «Hi ha hagut reclamacions? Hi ha hagut control?» Sí, i està 
publicat i és transparent. 

Nosaltres no plantejarem recursos contra la Comissió de Garantia. El que digui la 
Comissió de Garantia, doncs, ho assumim, i per tant no sempre és així. Per tant, quan 
hi ha hagut un dictamen de la Comissió de Garantia que no ha estat..., que no coincidia 
amb la del departament, doncs, el que ha dit la Comissió de Garantia s’ha fet i ja està.

Quan el criteri que ha interpretat la Comissió de Garantia –normalment són temes 
de matisos– ha estat diferent del d’un departament, doncs, s’ha sotmès al nou criteri. 
Malgrat això, jo crec que, si miren les dades, la posició general i la resposta general és 
sempre donar la informació i donar-la en un termini breu.

Evidentment, tot el que impliqui millorar els circuits i millorar els sistemes d’in-
formació –com els he dit, estem muntant, organitzant un sistema de tramitació del dret 
d’accés– afavorirà que això sigui molt més ràpid. El fet de tenir sistemes de tramitació 
electrònica –però això no és una cosa que es pugui fer d’un dia per l’altre; en contracta-
ció ho tenim molt avançat, amb altres àmbits no– et permet tenir la documentació molt 
més accessible i molt més ràpid. En altres, no.

El tema dels formats dels drets d’accés. Quan tu presentes la sol·licitud pots dir en 
quin format ho tens. El problema pot ser, en molts casos, que els expedients, ens agradi 
o no, encara estan en format paper. Aquest és el format que hi ha. I que, per tant, con-
vertir paper en format de dades obertes requereix una transformació. Aquesta transfor-
mació jo..., potser en algun cas serveix d’excusa per no fer el que s’ha de fer, això no 
dic que no sigui així, però en qualsevol cas la manera que això no passi, i per això hi he 
fet molt incidència en la meva intervenció, és construir circuits electrònics, automàtics, 
en els quals ja no hi hagi marge; és a dir que funcioni com funciona el registre de con-
tractes, que tu poses contractes de l’empresa ics i allà et surten els contractes de l’em-
presa ics, no? No hi ha filtre, diguem-ne, no? Per tant, ara surt una feina de fons que s’ha 
d’anar fent. Era una primera reflexió genèrica sobre el dret d’accés. 

Després hi ha el tema de les peticions parlamentàries. Evidentment, els principis 
de la llei..., jo no puc ara entrar a analitzar-ho cas a cas. El que sí que puc dir és com 
els entenc jo, els principis de la llei, i com crec que els entén tothom o els hauria d’en-
tendre tothom a la Generalitat: com ho diu la llei. És a dir, hi ha uns principis, uns 
 límits, que permeten, de forma restrictiva, i explicant-ho de forma justificada, amb pas-
sos puntuals, denegar determinada informació o anonimitzar determinada informació. 
Aquests principis s’han d’interpretar restrictivament i de forma motivada, i la nostra 
feina és que sempre sigui així. Si en algun cas no és així, doncs, per això hi ha els me-
canismes de control, per corregir aquestes incorreccions. Però ara mateix, no puc pro-
nunciar-me sense conèixer cada cas, no?

La meva experiència personal és que la voluntat sempre és donar la informació tan 
ràpid com sigui possible. De vegades també és veritat que es demana informació que 
són, no sé si tones, però són quilos i quilos de molta informació, molts expedients, per-
què es demanen espais temporals molt grans i de molta gent, i això, realment, si no ho 
tens en un sistema informatitzat i molt potent, implica un temps; és així.

Què més? S’ha parlat bastant –jo crec que el senyor Matías Alonso ja ho ha anun-
ciat– del tema de la influencia, no?; influència de les empreses sobre els contractes, so-
bre les polítiques públiques. La influència, com a tal, no té per què ser il·legítima; la 
influencia pot ser legitima, però la influencia legitima ha de ser transparent. La nostra 
feina és que la influència sigui transparent. I, per això, doncs, estem prenent determina-
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des mesures. També és cert que quan la influència és il·legítima o irregular serà difícil  
que sigui detectable, encara que vulguem. Però, en qualsevol cas, posem-ho difícil fent que  
la influència sempre hagi de ser transparent. 

Una de les mesures que estem fent..., i això té molt a veure amb els grups d’interès, 
que, com s’ha dit, encara no n’hi ha prou, n’hi ha una mica més dels que..., ja n’hi han 
dotze, i n’hi ha uns quants que s’estan a punt d’inscriure, ja s’està tramitant. Jo, perso-
nalment, a tothom que ve, que es reuneix amb mi, que vol influir, doncs, sobre la Llei de 
transparència o sobre la Llei de contractes, li dic que se’n vagi al registre a inscriure’s, 
si vol, perquè ara no el puc obligar. Però, amb el codi de conducta que estem tramitant i 
que s’aprovarà en breu, i no som els únics, hi ha altres administracions que estan treballant 
en aquesta línia, i aquest mateix Parlament també, una de les mesures que  preveiem és que 
quan hi hagi influència sobre un alt càrrec, o sigui, algú que es vulgui reunir per modificar 
una política pública o una llei o un reglament, ho podrà fer, però s’haurà d’anar a inscriure 
al registre. Jo crec que aquesta mesura serà una mesura potent perquè la gent s’inscrigui al 
registre.

No hem fet el càlcul de quants són els que s’hi inscriuran, que comentava el Martí 
Olivella, però són molts, no ens enganyem, són molts; molts perquè, clar, la definició 
que fa de «grup d’interès» aquesta llei és molt àmplia; és «qualsevol persona física o 
jurídica que per compte propi o per compte de tercers, de forma remunerada o no remu-
nerada, vulgui influir sobre qualsevol..., sobre el poder públic». Clar, això és qualsevol 
persona física que un dia vulgui reunir-se amb algú i influir. Per tant, potencialment, 
podria ser tothom. 

Amb relació al senyor Terrades. Ha parlat del forat negre a les... –veig que ara no hi 
és...–, del forat negre a les subvencions i altres. Bé, això té a veure amb el que he dit. Tot 
el que sigui avançar cap a tramitadors electrònics, com en l’àmbit de la contractació, i 
automatitzar la informació i la gestió d’aquests serveix per minimitzar aquest risc.

Cal una nova llei de contractes per minimitzar el frau. Bé, segur que hi ha temes 
puntuals que a nivell legal podem millorar, segur, però jo crec que el problema en el 
frau no està en la llei. De fet, si anem mirant les successives modificacions dels últims 
quinze anys, i no exagero, perquè jo aquesta tasca l’he fet en els últims quinze anys 
–i n’hi ha hagut moltes de modificacions de la Llei de contractes–, a banda de citar, dir 
que és per complir les directives comunitàries, i després, a la següent, tornar a dir que 
és per complir les directives comunitàries perquè no les hem acabat de complir, i així 
successivament, a banda d’això..., sempre està en el preàmbul és per incloure mesures 
antifrau, etcètera. Se n’han fet moltes, de modificacions. I jo crec que hi han hagut can-
vis molt importants –ara no els repassaré–: el nombre de meses, la publicitat de totes les 
meses..., vull dir, hi han hagut molts canvis per minimitzar el frau.

Jo crec que on cal posar la banya és en altres temes, no?; és en els llocs, que cada ve-
gada són menys, a les zones de risc, treballar aquestes. Per exemple, ja ha sortit aquí tot 
el tema de la transparència dels criteris. Que sí que es fan públics els criteris; els criteris 
d’adjudicació dels contractes es fan públics, i les meses de contractació en el moment de la 
va loració també es fan públiques. Serà més fàcil de trobar o més difícil, però són públics. 
Una altra cosa és si hi han patologies, si algú des del poder polític... Algú, em sembla que ha  
estat el senyor Vidal, ha dit: «Com controlar les influències de determinats polítics que 
es puguin produir sobre...?» Clar, és que aquí estem parlant de temes molt gruixuts. Com 
controlar-ho? Doncs, fent-ho difícil, de manera que hi hagi el  màxim de transparència, 
que els procediments siguin molt clars, que siguin electrònics, que hi hagi traçabilitat, que 
quan un paper es mou d’aquí cap allà això quedi documentat, i com més públic sigui, més 
transparent, més documentat i amb més traçabilitat, més difícil és que hi hagi una influèn-
cia no legítima per part d’algú, no?

Sobre el règim d’incompatibilitats i les portes giratòries, la meva funció és fer-ho el 
màxim de transparent tot; per exemple: qui és alt càrrec, a partir de quin moment, les 
declaracions d’incompatibilitat... Per què es nomenen els alts càrrecs? Els alts càrrecs 
són càrrecs de designació política, però de tots els alts càrrecs que hi ha se’n publica al 
portal de la transparència el currículum, i es publica el currículum perquè la gent vegi 
si hi han motius o no perquè aquella persona sigui alt càrrec, tot i que no oblidem que 
són càrrecs de designació política, no?, en els quals els mèrits professionals influeixen, 
entre altres factors.
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M’han passat un paperet perquè vagi plegant. No voldria deixar ningú sense respon-
dre, però vaja.

La senyora García González. Publicitat de criteris, publicitat d’acord de la mesa, una 
mica ja ho he comentat. La GAIP; bé, una mica ja ho he explicat, no?, vull dir, les res-
postes de la GAIP en casos de reclamacions són públiques i estan penjades en aquests 
moments. De com incrementar els grups d’interès, una mica ja n’he parlat. I de la publi-
cació dels criteris de designació dels alts càrrecs també n’he fet cinc cèntims.

La senyora Eulàlia Reguant. Els terminis, llargs; en alguns casos, sí, però, si mirem 
els informes que hem fet públics, en la majoria de casos, en la immensa majoria dels ca-
sos, ens hem ajustat als terminis previstos per la llei; potser són massa llargs –això no 
entro a discutir-ho–, però hem intentat sempre seguir-los, i en els casos que no ha estat 
així hem explicat el perquè.

I em sembla que més o menys... Algú em deia –sí– què vol dir posar la banya en els 
modificats. Això té a veure..., algú ha entès que jo havia dit que havíem fet una instruc-
ció sobre modificats. No; el que hem fet..., el que he dit és que publicarem un informe 
sobre els modificats d’aquí a poc, com n’estem publicant molts altres; molts dels que 
sortien en el comitè aquest de l’any 2004 ja s’estan publicant, i se’n van publicar l’any 
passat, i se’n continuen publicant, i es publiquen en format de dades obertes.

Què vol dir posar la banya en els modificats? Els modificats, d’entrada, poden ser 
legítims i poden estar justificats; el que cal garantir és que n’hi hagi els mínims i que 
siguin en casos excepcionals. Cal formar la gent perquè els projectes estiguin molt ben 
fets –molt ben fets–, i per tant que no hi hagi excusa per després modificar els projectes 
o les bases reguladores, no?; per tant, que les empreses no es presentin ja preveient una 
possible modificació, i això es fa fent molt bé les bases reguladores, formant molt bé la 
gent, i els preprojectes o els plecs de clàusules tècniques que estiguin molt ben fets. Per 
a això hi ha metodologies que estem treballant per intentar millorar aquesta fase, no?

Que tots els possibles canvis..., o sigui, el que genera els modificats sempre és per-
què algú diu, molts cops, a banda de causes imprevistes, tècniques, perquè forades i et 
trobes aigua, per molts motius..., és perquè algú diu que s’ha de fer això perquè no esta-
va previst, «hem de fer això més»... Doncs, això, que quedi traçat, que es vegi, que esti-
gui escrit, que la gent ho pugui veure i consultar, i entendre que respon a una necessitat 
legítima. Per tant, que hi hagi traçabilitat de qualsevol canvi.

I després avaluació ex post: control, informes; mirar, analitzar, veure quin canvi hi 
ha hagut, si està justificat..., i això és una feina que es fa des de la Direcció General de 
Contractació Pública, per exemple amb aquest informe que d’aquí a poc farem públic.

I bé, espero haver contestat més o menys tot el que m’han dit.
I moltes gràcies, un cop més, per la seva atenció.

El president

Moltes gràcies, senyor Foz.

Compareixença de Joan Llinares Gómez, gerent de recursos  
i responsable de l’Oficina per a la Transparència i les Bones  
Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona

357-00066/11

Ara farem la compareixença del senyor Llinares, en el mateixos termes de tempo  
i forma que l’anterior.

Senyor Llinares, quan vulgui.

El gerent de recursos i responsable de l’Oficina per a la Transparència  
i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona (Joan Llinares Gómez)

Moltes gràcies per la invitació que hem rebut, i un plaer estar aquí entre vostès.
L’Ajuntament de Barcelona, i en concret la seva Comissió de Govern del 16 de se-

tembre del 2016, que després va ser ratificada en el plenari del mes de desembre, va 
aprovar la creació de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques, dintre i 
pràcticament en el context del que està treballant aquesta comissió.

I el text justificatiu de la creació de l’oficina va ser el de preocupats per la gravetat 
dels casos de corrupció que esquitxen molts àmbits de la vida pública i que amenacen 
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l’estabilitat de la societat al soscavar els valors de la democràcia, l’ètica i la justícia, així 
com dels principis bàsics de la igualtat i del dret dels ciutadans al bon govern, i conven-
çuts que el mal de la corrupció afecta més fàcilment aquelles administracions que no 
estan dotades d’eines especialitzades i estables per a fer front a aquest fenomen, i que el 
compromís amb l’honestedat, el bon govern, la transparència i el principi de prevenció 
aconsellen establir en un ajuntament de les magnituds del de Barcelona una estructura 
de control de la gestió, d’anàlisi multidisciplinari, que, sent compatible amb els serveis 
fiscalitzadors ordinaris del mateix ajuntament ja existents, els completi, els reafirme, i 
que tots els serveis i servidors municipals actuen sota els principis de legalitat, honeste-
dat i transparència. Considerant que aquesta eina ha de ser una estructura àgil i eficient, 
organitzada, amb recursos materials i personal suficients i proporcionals a l’escala de 
l’Administració municipal, és per què l’Ajuntament de Barcelona va acordar crear l’Ofi-
cina per a la Transparència i les Bones Pràctiques, amb les següents característiques.

Es basa en la normativa, la primera, la mateixa carta municipal, la Llei de 1998, que 
li dóna una especial estructura i autonomia a l’Ajuntament de Barcelona; es basa, evi-
dentment, en la Llei 19 del 2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern; es fonamenta també en les 
directives europees que des de principis del 2000 han anat recomanant i exigint la in-
troducció de mesures de transparència a les administracions públiques; es basa també 
en la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció feta a Nova York en 2003. 

I el plantejament de la posada en marxa de l’oficina es va començar a treballar en 
l’últim trimestre del mateix 2016, a la vegada que s’anava completant, creant una sèrie 
de normes reguladores internes de caràcter reglamentari del mateix ajuntament, com ha 
estat la de la Bústia Ètica, la del Codi ètic de conducta de càrrecs electes, alts càrrecs 
i personal directiu de l’Ajuntament de Barcelona, que en aquests moments està seguint 
el tràmit normatiu; el registre de grups d’interès, que també està en marxa i seguint un 
tràmit normatiu intern del mateix ajuntament, però també en col·laboració amb la Ge-
neralitat, partint del fet que hi han elements comuns, com seria arribar a un gran acord 
en què les dades identificatives dels inscrits fossin homogènies i que poguessin servir 
per a tots els registres de grups d’interès que es creïn en el territori; el catàleg de serveis, 
acompanyats de les seves corresponents cartes de drets dels ciutadans, que també s’està 
treballant.

La finalitat de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques és essencial-
ment la de salvaguardar i enfortir la integritat de l’Administració de l’Ajuntament de 
Barcelona, del seu sector públic, així com del personal que el serveix, fomentant una 
cultura que rebutge la corrupció i que promogui la transparència en la gestió pública.

L’Oficina per a la Transparència neix com una eina per a garantir que la gestió de 
l’Administració municipal i les seves entitats vinculades i participades es regeixen sota 
els principis de transparència, codis de bon govern i compliment de la legalitat en matè-
ria de transparència, contractació pública, i la resta de l’ordenament jurídic. També per 
a prevenir situacions de risc, assegurant la formació necessària per als empleats públics.

També l’oficina s’encarrega d’analitzar internament possibles casos d’ús fraudulent, 
de malbaratament de recursos, així com qualsevol aprofitament o enriquiment il·lícit 
derivat del conflicte d’interessos, desviació de poder, tràfic d’influències, incompatibi-
litats o de l’ús particular d’informació obtinguda per raó de les funcions exercides en 
l’Administració municipal o en el seu sector públic i empresarial.

A l’oficina també li correspon supervisar la transparència i el bon ús i correcta apli-
cació de les seves finalitats, dels ajuts i subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelo-
na a tercers, tant si són entitats públiques com si són entitats privades. Aquesta facultat i 
aquests requisits ja han estat incorporats a la convocatòria del 2016.

L’acció de l’oficina podrà estendre’s a les persones físiques i jurídiques de naturalesa 
privada o pública que desenvolupen funcions o gestionen serveis públics per concessió, 
delegació o encomana municipal o per qualsevol altre títol, en virtut del qual actuen en 
nom o per compte de l’Ajuntament de Barcelona. A tal fi, aquesta facultat s’incorporarà 
als plecs de condicions administratives de les futures concessions i contractes.

Els objectius de l’oficina..., entre ells i essencialment està trobar i generar un capital 
social de manera que augmenti el grau de confiança de la ciutadania en la seva Admi-
nistració municipal i llurs servidors, fent de l’Ajuntament de Barcelona un referent d’in-
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tegritat institucional en la gestió de la despesa i paradigma d’equanimitat en la presa de 
decisions, replantejant aquells models d’actuació que no estiguin compromesos amb la 
transparència i els principis d’igualtat i solidaritat.

Es pretén, en definitiva, ser un exemple d’innovació organitzativa i reforç democrà-
tic a nivell municipal. I, així mateix, els canals de participació ciutadana es veuran re-
forçats mitjançant vincles de comunicació i coresponsabilitat, que s’establiran a través 
del Consell Assessor per a la Transparència, que d’una forma estable..., a través del qual 
es podrà accedir a la informació fiscalitzadora de la mateixa Oficina per a la Transpa-
rència.

Quant a l’adscripció, l’oficina ha estat adscrita a la tercera tinència, de Drets de la 
Ciutadania, Participació i Transparència, i està sota la direcció de la gerència de recur-
sos que em correspon.

Quant a l’estructura, funcions i metodologia, s’ha buscat una estructura simplificada 
al màxim possible, però amb recursos especialitzats que considerem necessaris i sufi-
cients. Aquesta estructura és la de tres àrees, tres departaments: la Direcció de Control 
de la Gestió, amb unes funcions consistents a controlar la bona gestió dels àmbits i ser-
veis de l’Administració municipal i del seu sector públic, a través de seguiment, control 
i metodologia d’auditoria; realitzar el control econòmic i operatiu de funcionament i de 
legalitat dels serveis municipals i del seu sector públic que es determinen; establir i fer 
el seguiment dels plans d’actuació proposats per a abordar les mancances i riscos detec-
tats en les auditories realitzades, especialment les realitzades per la mateixa interven-
ció municipal; rendir comptes semestralment i anualment dels informes de gestió i del 
compliment de les recomanacions per a millorar la gestió i funcionament municipal,  
i proposar a la gerència del sector que correspongui l’adopció d’acords en les matèries 
pròpies de les seves competències.

Una altra de les àrees és la Direcció d’Anàlisi, amb funcions com la d’analitzar pos-
sibles males pràctiques i conductes irregulars que es puguin donar en l’àmbit de l’Ad-
ministració municipal o del seu sector públic; analitzar possibles casos d’ús fraudulent 
o malbaratament de recursos; analitzar internament qualsevol aprofitament o enriqui-
ment il·lícit derivat de conflictes d’interessos, desviació de poder, tràfic d’influències, 
etcètera; facilitar la recepció de denúncies i la informació relativa a males pràctiques i 
conductes irregulars, i garantir la preservació de la identitat de les persones que hi col-
laboren. A tal fi es va crear la Bústia Ètica, que es troba en un procés final de concreció 
i de posada en funcionament. L’eina de la Bústia Ètica contempla la possibilitat de la 
denúncia anònima.

També a aquesta direcció correspon posar en coneixement de les autoritats judicials, 
cessant en la seva acció i posant a disposició d’aquestes autoritats, tota la informació i 
documentació, si resultaren, de les anàlisis, possibles connotacions delictives. Es plan-
teja garantir el ple respecte pels drets dels ciutadans i assegurar el principi de propor-
cionalitat en aquestes anàlisis. I per a facilitar la recepció d’aquesta informació, l’eina 
que els he comentat, eh?, que es considera a l’abast no sols dels ciutadans, sinó també 
dels mateixos funcionaris i empleats públics, seria la Bústia Ètica. 

A aquesta direcció li correspon també la coordinació en tots els altres serveis fisca-
litzadors del mateix ajuntament, especialment la intervenció municipal o aquells que 
desenvolupen control de legalitat, com la secretaria o els mateixos serveis jurídics.

I, per últim, la tercera unitat és la del Departament de Transparència, amb funcions 
basades essencialment en la implementació i desenvolupament de la Llei 19 del 2014. 
Per tant, impulsa i coordina la transparència municipal, fent seguiment del control de 
compliment de la Llei de transparència i gestionant el portal de transparència munici-
pal, que des de finals del mes de desembre es troba ja operatiu i funcionant. És l’inter-
locutor amb la resta dels departaments municipals i ens instrumentals per tal d’establir 
criteris generals de compliment de la transparència i de les bones pràctiques. Aquest 
departament lidera i coordina nous projectes per a la implantació i millora de la trans-
parència municipal i del dret d’accés a la informació. Es proposen accions i activitats 
de formació i de sensibilització en temes de transparència i bones pràctiques, una bona 
part d’elles fetes en col·laboració amb l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Quant al compliment de les normes de transparència, s’ha considerat, a l’hora de 
crear l’oficina, que la transparència és un antídot de la corrupció, encara que no la vacu-
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na, i és, per tant, una condició necessària per a prevenir-la dificultant la seva presència i 
arrelament al si de les estructures públiques.

Les recents lleis promulgades sobre transparència i bon govern, així com els conve-
nis internacionals ratificats, estableixen uns requisits mínims que s’han de complir i as-
segurar a través d’una bona gestió pública, honesta i evidentment transparent. 

La implementació i manteniment de les mesures derivades de l’aplicació de la llei, 
més les que el mateix ajuntament desenvolupa, és el motiu i la justificació de la creació 
de l’oficina.

Quant a la formació del personal al servei de l’Administració pública i el seu sector 
públic, per a la l’oficina és un objectiu de primer ordre, i d’ahí que s’estiguin promovent 
programes de formació i capacitació destinats al personal al servei de l’Administració 
municipal per tal de, no sols il·lustrar, sinó també ensenyar a eludir qualsevol situació de  
risc.

El personal de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques podrà proce-
dir..., procedeix, de fet, en els processos que ja s’han fet de selecció, procedeix de l’àm-
bit funcionarial de carrera del mateix Ajuntament de Barcelona; en el seu defecte, estan 
previstos concursos interadministracions. S’exigeix, per a formar part de l’oficina, tenir 
un currículum professional adient i impecable en les funcions descrites, amb un full de 
serveis en la vida professional que no tingui cap reserva. 

La coordinació amb altres serveis i institucions públiques és una de les coordenades de 
treball de l’Oficina per a la Transparència. Per al desplegament de les seves funcions, el 
plantejament és comptar amb la col·laboració i coordinació d’altres serveis de l’ajuntament, 
especialment, com ja he dit, la intervenció municipal, per tal que en la seva  especialitat 
puguin aportar els seus recursos, experiència i coneixements. També la col·laboració està 
prevista, i de fet s’està fent, amb l’Oficina Antifrau de la Generalitat i amb la fiscalia anti-
corrupció. 

El compliment de les funcions de l’oficina s’entén sense perjudici de les que puguin 
correspondre a altres òrgans, als quals complementarà actuant en estadis operatius que 
li siguin propis, tals com són la sindicatura de greuges o la Sindicatura de Comptes.

Quan es detectin conductes que puguen tenir naturalesa penal, l’oficina té l’obliga-
ció, i així ho ha de fer, de traslladar-les als serveis jurídics municipals perquè, a través 
d’ells, es facin arribar al Ministeri Fiscal o al jutjat.

La rendició de comptes de l’Oficina per a la Transparència, a part dels òrgans de go-
vern del mateix ajuntament, se farà a través d’una memòria anual on s’inclourà tota l’ac-
tivitat desenvolupada, els seus resultats, conclusions i les recomanacions per a millorar 
la gestió i el funcionament municipal.

Quant a la col·laboració ciutadana, imprescindible per poder eradicar un fenomen 
com és el de les males pràctiques i el de la corrupció, en el si de la mateixa oficina s’ha 
proposat una sèrie d’accions dirigides a la conscienciació social i sensibilització ciuta-
dana en matèria d’ètica i de la gestió pública. Està previst i està formant-se el que serà 
el Consell Assessor per a la Transparència, en què participaran entitats ciutadanes que 
se caracteritzen per la seva lluita tant per la transparència com contra la corrupció, així 
com persones que en la seva vida professional han destacat en aquests àmbits.

El pressupost de l’oficina està dintre de la gerència de recursos. En principi hem de 
dir que, excepte les inversions realitzades en eines informàtiques i tecnològiques, com 
l’adaptació de la web de l’ajuntament al portal de transparència, l’oficina no ha generat 
pràcticament despeses pressupostàries, atès que essencialment la seva configuració és 
de recursos humans, i aquests estan sortint de la mateixa plantilla municipal.

Quant al calendari, ja els he dit que va començar a funcionar en l’últim trimestre 
del 2016; s’està encara completant determinades posicions dintre de la mateixa oficina a 
través dels concursos corresponents, i des d’allí s’estan impulsant, a part de les normes 
que hem comentat de la Bústia Ètica, eines com és la del codi de conducta del mateix 
ajuntament i l’assessorament a tota l’estructura municipal.

Dintre del Departament de Transparència, cal considerar la xarxa de referents de 
transparència que s’ha creat en tot l’ajuntament i el seu sector públic, coordinant i con-
solidant que en cada àrea, en cada gerència, en cada empresa, en cada una de les entitats 
públiques que formen el sector municipal, que són més de quaranta, hi hagi responsa-
bles en cada una d’elles, que estan coordinats pel Departament de Transparència i que 



DSPC C 111
3 de maig de 2016

Sessió 4 de la Cemcord 23 

s’encarreguen de mantenir al dia la informació que ha d’estar en el portal, d’atendre 
aquelles peticions d’informació sobre documentació pública i de garantir, en definitiva, 
que s’actue d’una forma cohesionada i estructurada dintre de l’ajuntament.

Per la meva part, atendre les preguntes que vulguen fer-me. 

El president

Moltes gràcies, senyor Llinares. Comencem, doncs, el torn d’intervenció dels grups 
parlamentaris per part del portaveu del Grup de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Llinares, per la seva intervenció, per la seva 
informació. Jo tinc entès que aquesta oficina es va presentar en públic el novembre de 
2015, ara ens deia que, definitivament, sembla que la posada en funcionament s’ha ini-
ciat ara al primer trimestre d’enguany, no?, és el que m’ha semblat entendre, que era el 
primer trimestre de 2016.

Jo crec que les línies previstes d’actuació d’aquesta oficina són adients pel que té a 
veure amb una administració concreta, però una administració molt gran, com és la de 
l’Ajuntament de Barcelona; les àrees previstes per al funcionament de l’oficina, doncs, 
crec que són adients, i els objectius principals que marca, doncs, sobretot el fet de voler 
salvaguardar i enfortir l’Administració municipal i tots els que hi participen directa-
ment amb la seva actuació diària i al llarg de l’any contra la xacra de la corrupció, són 
molt importants. El concepte de la formació, la necessitat de formar també els funcio-
naris; la fiscalització dels ajuts –de vegades hi han desviacions en determinats ajuts i 
fiscalitzar els ajuts, doncs, és molt important.

Però jo, en certa forma, veig que, en bona part, estaríem davant d’un mecanisme, 
potser, d’auditoria interna, un mecanisme adreçat precisament al control de la mateixa 
Administració. El que no m’ha quedat del tot clar és si dins d’aquests controls, doncs, 
també es fa un control específic, específic també, del que és el mateix govern muni-
cipal; és a dir que si fa també un seguiment, doncs, d’aquelles decisions que s’estan 
 prenent en plens, d’aquelles decisions que tenen una afectació per al conjunt de la ciuta-
dania, doncs, si s’estan seguint conforme a les regles de joc del que és una administra-
ció municipal i el que és un funcionament democràtic d’un ajuntament.

Ens ha explicat l’existència d’aquest Consell Assessor per la Transparència; ens ha 
dit que s’està posant en marxa. Jo crec que en el moment que es va presentar ja hi ha-
via almenys un embrió; no sé si aquest embrió ha anat a més o no: quina previsió tenen, 
doncs, de constituir aquest Consell per la Transparència, aquest Consell Assessor per la 
Transparència. 

I, bé, deia, doncs, això, que l’objectiu principal, potser, i en això coincidim, ha de ser 
millorar, millorar la confiança dels ciutadans en les seves administracions  públiques, 
en aquest cas en l’Administració pública municipal i en el govern municipal; el que 
passa, que, també li ho he de dir, jo no sé, en aquest control –per això li ho deia, hi 
feia incidència–, si també tenen algun tipus, doncs, de control directe sobre l’actuació 
dels equips de govern municipal, perquè, malauradament, també, en els darrers mesos 
l’Ajuntament de Barcelona..., i no em pertoca a mi, eh?, perquè estem al Parlament de 
Catalunya, vull dir, no estic fent-li oposició en aquest moment al govern de l’Ajunta-
ment de Barcelona, però, en tot cas, sí que ha estat notícia en alguns mitjans de comu-
nicació alguna pràctica que potser va en detriment de la confiança que haurien de tenir 
el conjunt dels ciutadans en un govern tan important com és el govern de la capital de 
Catalunya, no?, de la principal ciutat de Catalunya. 

I, en aquest sentit, jo no sé si vostès tenen previst, doncs, algun tipus de recomanació dins  
d’aquests informes anuals, no sé si tenen previst també algun altre tipus d’informe, no 
només la memòria anual, sinó si tenen previst també fer algun tipus de memòria. 

I, bé, fins ara..., li voldria preguntar –pocs mesos hi ha encara, de funcionament, 
perquè, si em diu que s’ha posat en marxa al llarg del primer trimestre, el primer tri-
mestre gairebé fa un mes que ha acabat, poc més–, doncs, quina avaluació inicial pot fer 
del funcionament, del grau d’acceptació, de la interacció amb el conjunt de la ciutada-
nia, aquesta oficina, diguem-ne, o aquesta Bústia Ètica, si té, o no, una bona recepció.

I, bé, res més, perquè la veritat és que és molt aviat encara per entrar a fons, però 
tornar-li a agrair la informació que ens ha donat.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Alonso. Per part del Grup Parlamentari dels Socialistes...

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí; moltes gràcies. Donar-li les gràcies, evidentment, al senyor Llinares per la seva 
compareixença.

Bona part de la tasca que avui ens ha explicat de l’Oficina per a la Transparència i 
les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona és una tasca totalment innovadora. 
Per tant, possiblement haurem de veure com es va desenvolupant al llarg del temps, com 
s’implementa. És un projecte, entenem, que molt ambiciós, i de ben segur que molts 
ajuntaments estaran a l’expectativa i estaran..., diguem-ne, o ho hauran posat..., el tin-
dran com a referent per saber com finalment es desenvolupa, no?

Temes importants, com el de la Bústia Ètica, que abans ens deia. O el tema de la 
denúncia anònima. Entenc que amb el pas del temps s’haurà de veure com aquestes de-
núncies s’acaben resolent o quin percentatge d’aquestes denúncies, diguem-ne, arriben 
a bon port, eh?, en el sentit de la seva veracitat o no, atès l’anonimat o la..., diguem-ne, 
bé, el mateix anonimat, no?, les garanties que dóna, no? Per tant, entenem que és una 
bona eina, que és innovadora i que, per tant, molts ajuntaments hi poden tenir les seves 
expectatives o poden esperar a veure com això s’acaba desenvolupant.

En aquest sentit, voldríem saber quina coordinació amb altres ajuntaments, sobretot 
de l’àrea geogràfica comuna que es té, a l’àrea metropolitana, si és que han tingut algun 
tipus de contacte o han creat alguna sinergia. Ja sabem que és molt inicial, i, per tant, 
suposo que primer es deuran voler implementar i consolidar-se dins del mateix Ajunta-
ment de Barcelona, però volíem saber si tenien alguna connexió.

També ens ha dit..., s’ha dit que ja es col·labora amb la Secretaria de Transparència 
de la Generalitat, si no recordo malament, pels criteris del registre d’interessos; també 
ha esmentat, doncs, la sindicatura de greuges, la de comptes o l’Oficina Antifrau. En-
tenc, doncs, que aquí es fa una xarxa a nivell de transparència amb altres organismes 
d’altres administracions. I, per tant, entenc que això s’anirà desenvolupant, i, com dic, 
s’haurà d’anar veient com es fa la implantació i com es va desenvolupant en el temps 
aquesta Oficina per a la Transparència.

Per tant, per la meva banda res més, tornar-li a reiterar les gràcies per la seva com-
pareixença.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Catalunya Sí que es Pot...

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Agrair-li al senyor Llinares la seva explicació, igual que 
abans amb el senyor Foz. Això..., de fet, això és una comissió d’estudi, com vostès sa-
ben i per tant totes les persones que compareixen aquí vénen gairebé en qualitat d’ex-
perts, per dir-ho d’alguna manera, i el nostre objectiu com a diputats i diputades és 
treure’n el màxim d’informació per fer recomanacions al Govern, en el seu cas, o per 
fer-nos recomanacions a nosaltres mateixos com a parlament, per intentar modificar 
aquelles qüestions legislatives que potser no són encara prou acurades. Per tant, no és 
d’estranyar que els demanem opinions respecte de qüestions que estan en funciona-
ment.

En qualsevol cas, no només agrair-li la compareixença, sinó agrair-li, com s’ha dit 
per aquí, que s’hagin atrevit, com a ajuntament, a prendre una mesura d’aquestes ca-
racterístiques. No és qualsevol ajuntament, efectivament; és l’ajuntament que, gairebé, 
darrere de la Generalitat, tindria la mateixa capacitat o importància quant a nombre de 
persones contractades i de possibilitats de tenir determinades àrees d’influència en allò 
que en diem «la corrupció». I, per tant, entenem que és una iniciativa molt interessant.

Precisament per això, com que és una iniciativa interessant, però és molt nova, vos-
tè..., de fet, em sembla que ha dit que es va crear l’últim trimestre del 2016, suposo que 
voldria dir del 2015, perquè, si no, seria tan nova que encara no s’hauria creat.

En qualsevol cas, la pregunta seria, més que què s’han trobat, què han fet, és què 
n’esperen, diguem-ne, d’aquesta eina, què és el que n’esperen, i quins serien els meca-
nismes de coordinació que es tenen previstos de posar en marxa, a més a més dels que 
ja ha dit, sobretot amb la Generalitat i amb la Llei de transparència, que també vostè ho 
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ha esmentat, i si es van creant algunes d’aquestes oficines en alguns altres municipis, o 
si hi ha algun municipi en el qual..., què podríem veure, diguem-ho així, d’això que vos-
tès han començat a crear.

També, en aquest sentit, si aquesta eina que tenim, que abans n’hem estat parlant, 
que és la Llei de transparència, consideren vostès, en aquests moments, en la primera 
anàlisi, que és suficient o si hi hauria algunes qüestions que potser s’haurien de comen-
çar a plantejar, ampliar o millorar, no només en la Llei de transparència, sinó en les 
eines col·lectives que tenim, legislatives, en tots els temes de frau, corrupció i transpa-
rència que tenim en aquests moments, en què li sembla a vostè, hi insisteixo, eh?, en la 
primera impressió que s’han trobat, que valdria la pena que incidíssim o que poguéssim 
posar-nos en marxa per poder modificar; és a dir, quines eines més necessitaríem.

Quan creu vostè que li podem demanar resultats indicatius d’aquesta experiència in-
novadora a Barcelona?

He trobat molt interessant el tema de la Bústia Ètica. De fet, una mica és el que li 
demanava abans al senyor Foz quan parlava d’una oficina de denúncies..., eh?; bé, en el 
fons estava parlant d’això, està bé i fóra bo que també d’aquí a un temps sabéssim quin 
tipus de resultats té, perquè penso que seria una qüestió jo crec que necessàriament am-
pliable a d’altres àmbits.

O allò de la memòria anual. Penso que és un compromís que caldria tenir a totes les 
administracions que fan processos de transparència, en què la memòria anual amb els 
ets i uts és un element més de la transparència.

I molt, per mi molt important, el tema que serveixi d’assessorament de tota l’estruc-
tura municipal i, per tant, de totes les empreses relacionades amb el municipi, que són 
moltes. Crec que això és importantíssim. Sumat al tema de la formació per als empleats 
públics. És a dir, quan estem parlant de formació, estem parlant, també, en el fons d’allò 
que deia abans, que, davant d’una finestreta, quan ve algú, es troba un paper virtual que 
li diu: «Escolti’m, vostè aquí no pot intentar corrompre perquè el denunciarem.»

I penso que aquesta formació ètica l’hauríem d’intentar traslladar a tots els àmbits 
perquè, al cap i a la fi, estem posant molt d’èmfasi en la corrupció en el país i de vega-
des ens oblidem que la corrupció no és possible si no hi ha corruptors. I, per tant, potser 
probablement hauríem de ser capaços de posar aquells mecanismes que fessin la vida 
impossible o la vida difícil –impossible, si pot ser– als corruptors, diguem-ne, no? Evi-
dentment, la transparència n’és un, però no l’únic –no l’únic–; la denúncia també n’és un 
altre, i posar el dit a l’ull també n’és un altre, diguem-ne, d’alguna manera. El dit a l’ull 
també en sentit virtual, eh?, que ningú es pensi que estem aquí fent apologia de l’agressió.

I, per últim, m’ha semblat que parlava vostè que havien detectat mancances i riscos, 
fets, per les auditories, i que havien posat l’oficina en marxa preocupats pels casos de 
corrupció. Es referia a casos de corrupció a Barcelona? Es referia a casos de corrupció 
en general? És que s’han trobat algunes coses sota les catifes? Això és una pregunta in-
discreta, eh?; vull dir, si no me la vol contestar vostè mateix.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Vidal. Per part de la representant de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar... (Veus de fons.) Ai, disculpi, senyora García. Per part del Partit Popular...

Esperanza García González

No passa res. Gràcies, president. Bé, senyor Llinares, l’agraïment de cortesia que 
fem a tots els compareixents, jo crec que també se li ha de fer extensiu a vostè. Però 
a vegades... Jo li faré preguntes reflexions, perquè de tot el que ens ha estat explicant, 
és veritat que la manca pràcticament de recorregut de l’oficina, doncs, no permet treu-
re conclusions; però sí, el mode de funcionament i com s’ha dissenyat el funcionament 
d’aquesta oficina, jo crec que sí que ens podia ajudar una mica, no?

En quin sentit? Vostè ens deia que no hi havia afectació pressupostària del que era 
al final la creació d’un organisme més, dintre de l’Ajuntament de Barcelona, per tal 
de controlar la corrupció, possibles casos de corrupció, no?, m’imagino, perquè els 
cinquanta-cinc funcionaris ja ho eren, de l’ajuntament, i potser estan en comissió de 
serveis. Però la realitat, també, és que nosaltres també hem de fer que els ciutadans i 
aquells que vulguin denunciar de manera anònima una pràctica corrupta tinguin les 
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màximes facilitats possibles. I això també vol dir que administrativament sigui simple, 
directe, només una finestreta, potser una única administració i no a totes les administra-
cions, penso en tots els ajuntaments que hi ha a Catalunya.

I li volia preguntar: vostè no creu que la mateixa tasca de la síndica de greuges de 
Barcelona ja porta implícita en el seu càrrec això, controlar les denúncies sobre corrup-
ció o pràctiques, doncs, poc assenyades de l’Administració pública?

Dos. Vostès fan un disseny o fan un esquema clàssic d’un codi ètic, no?, on diuen 
una norma expressa que diu: «Qualsevol membre que està afectat pel codi ètic no podrà 
participar en cap procés de selecció de cap persona que tingui un vincle familiar fins al 
quart grau.» Però vostès fan una excepció a aquells membres i aquells càrrecs de con-
fiança que, doncs, designi l’Ajuntament de Barcelona, amb la qual cosa ens trobem amb 
notícies de premsa sobre la dona del primer tinent d’alcalde, el marit de l’alcaldessa... 
Això dóna confiança a la ciutadania, al marge de la creació d’aquesta oficina, el fet que 
hi hagi una part de l’Administració que pertany a l’Ajuntament de Barcelona que  quedi 
absolutament exclosa d’aquest control i d’aquest límit del quart grau de familiaritat?

Una altra pregunta era sobre el consell d’assessors, no? El consell d’assessors està 
format, doncs, per persones de prestigi; ens ho ha estat explicant vostè, també. Però 
m’agradaria que ens fes una mica de llum sobre com s’escull aquest consell assessor, si 
és directament tasca del govern de l’Ajuntament de Barcelona o s’escull al plenari, és 
a dir que és una forma el més objectiva possible de designar aquells experts que, per la 
seva trajectòria o els seus coneixements jurídics poden ajudar a aquesta tasca.

I res més, només això.
Gràcies.

El president

Gràcies, senyora García. Ara sí; senyora Reguant...

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Jo crec que, com s’ha dit, és molt prematur poder avaluar l’oficina de 
l’Ajuntament de Barcelona. Jo crec que és una bona eina; que un, passejant per la pàgi-
na web, troba més o menys fàcilment..., és evident que l’organització de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb totes les empreses i instituts municipals que en pengen, és complicada 
i complexa –de fet, més complicada i complexa que la de la Generalitat de Catalunya–, 
per tant, que ubicar-se allà és complicat, però hi ha informació, i cadascú té les seves 
pròpies neures, no?, i als que ens agrada la fiscalització econòmica tenim la neura de 
trobar la informació econòmica en format accessible i treballable, i hi és. Per tant, això 
és un bon senyal.

Jo, hi ha dues coses; d’una, no me’n puc estar, perquè barrejar pomes amb peres, se-
nyora García, no..., ja ho sé, és l’oportunitat d’intentar posar en qüestió certes coses, però 
barrejar això del quart nivell amb certes contractacions que no tenen res a veure amb 
l’ajuntament i que les persones no estaven en els processos de selecció, etcètera, és voler 
posar en dubte certes coses que crec que vostè, precisament, no és exemple..., o el seu 
partit no és exemple d’això. Per tant, no fem judicis aquí ara en això.

Però jo sí que li volia preguntar al senyor Llinares quina és la relació que la seva 
oficina té amb TMB, amb Transports Metropolitans de Barcelona, ja que la presidència 
està en mans d’una regidora de l’Ajuntament de Barcelona. TMB..., o sigui, l’ajuntament 
forma part de TMB, i, per tant, és una empresa llargament discutida per la seva falta de 
transparència i per la dificultat d’accedir a certa informació, malgrat que ara tingui un 
portal de transparència, que encara li falta, no?, que és evident que quan s’obren portals 
de transparència cal millorar-los i cal aprofundir-los, però que, en aquest cas, tarda. I, o 
sigui, em costa de veure, no? Jo crec que l’eina de l’Oficina per a la Transparència..., i 
la pàgina web és una pàgina web accessible, amb molta informació, on fàcilment trobar 
coses, i, en canvi, la de Transports Metropolitans de Barcelona és menys accessible, té 
menys informació, no?

I, per tant, quina és la relació, si existeix, entre la seva oficina i aquest inici de treball 
en la transparència de TMB, i si, des de la seva oficina, que ha treballat millor aquesta 
informació, pot incidir d’alguna manera en la de TMB perquè finalment la informació 
dels pressupostos i dels salaris, dels sous dels directius, sigui pública, tal com, a més a 
més, en aquest Parlament es va aprovar ja fa un mes i mig o dos. Res més.

Moltes gràcies.
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El president

Em demanava la paraula, senyora García?

Esperanza García González

No em queda un altre remei; per contradiccions. (Pausa.) A veure, estem en una co-
missió... –a la senyora Reguant potser li ho haig de recordar–, estem en una comissió de 
treball, d’estudi, és veritat, amb relació a la transparència i la corrupció. Que hi ha algu-
na cosa més greu –més greu– que l’arbitrarietat de l’Administració per donar manca de 
confiança als ciutadans sobre la transparència, la corrupció, l’objectivitat, la imparciali-
tat i el bon govern de les nostres administracions? Jo crec que no.

I en el tema de la designació de persones que són familiars o companys sentimen-
tals, doncs, hi ha una certa mancança, òbviament, de confiança per part de la ciutadania 
en aquestes pràctiques. I el fet que s’obrin oficines, que vol dir obrir les portes i donar 
més transparència, més facilitat, més informació, més capacitat de denúncia, al marge 
dels jutjats que són més lents, doncs, també hauria de tenir aquell bon intent de confian-
ça de fer servir tots els instruments sense excloure ningú d’aplicació d’un codi ètic.

Només això.

El president

Gràcies. Per part de Junts pel Sí...

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, agrair-li la intervenció al senyor Llinares, no? 
Ho dic pel to, potser, de les últimes intervencions: tampoc nosaltres no farem aquí una 
fiscalització de la tasca política de l’ajuntament, diguéssim, perquè crec que no corres-
pon a aquest Parlament. Segurament el que correspon és saber, no?, d’iniciatives que 
poden ser innovadores; tenir les experiències del que és la capital de Catalunya i una 
administració, ho deia abans, em sembla, que el diputat Vidal, no?, que, darrere de la 
Generalitat, segurament és qui té més recursos o més administrats, no?, i, per tant, les 
experiències que pugui haver-hi en aquest context, no?

Per tant, algunes preguntes potser concretes, no? Vostè s’ha referit també al codi 
ètic, que es va impulsar, com deia, a finals de l’any 2015, no? Aleshores, pel que fa se-
gurament al gestor tècnic o al comitè d’ètica, quin creu vostè que seria la millor mane-
ra d’escollir-los, no?, perquè sí que hi ha hagut una certa controvèrsia en això i sí que 
l’Oficina Antifrau, etcètera, són per majores qualificades, no? Aquí hi havia controvèr-
sia perquè fos designat per l’alcaldia o fos la direcció de serveis, no?, directament. Per 
tant, quina és la seva opinió al respecte o què creu que és..., quin és el millor procedi-
ment, no?, per fer-ho.

Respecte a la Bústia Ètica, també sumar-me –em sembla que és– a les felicitacions 
que algú li feia; és una bona, efectivament, iniciativa. I vostè ha dit una cosa important, 
no?, que és que es contemplaven les denúncies anònimes. I això és important. I, per 
tant, saber també una mica quin procediment es segueix en aquest tipus de denúncia, si 
és el mateix, si hi han alguns procediments diferents per vetllar tant pel denunciant com 
pel denunciat, o..., una mica quin és el camí, el recorregut, que segueixen aquest tipus 
de denúncies en aquesta bústia, no?

Potser aquesta és un punt més genèrica, però s’hi ha referit..., de fet, el senyor Foz 
abans també s’hi ha referit, no?, que era entorn de fomentar la cultura contra la corrup-
ció i la confiança vers l’Administració. La confiança vers l’Administració és evident 
que es fa, es demostra caminant, no?, i es demostra quan la mateixa Administració és 
transparent i és exemplar. Però sí –i ja li he dit que potser és difícil concretar, no?, però– 
quins mecanismes concrets, no?, es plantegen entorn de fomentar aquesta cultura, que 
sovint en..., no en la ciutat de Barcelona, segurament en el país, no?, és una de les qües-
tions que també ens preocupa i ens ocupa.

I, per últim, dues qüestions potser un pèl més concretes. Vostè s’hi ha referit, no?, 
que era important homogeneïtzar les dades sobretot pel que feia al registre de grups 
d’interès, no?; saber si hi ha algun tipus de previsió, de calendarització, d’idea, de co-
mençar, d’avançar en aquesta línia que vostè comentava.

I, per últim –i aquesta sí que és per fer-nos autoexamen, no?, diguéssim, com  
a Parla ment de Catalunya–, vostè, com a responsable de l’ajuntament, no?, del principal 
ajuntament de Catalunya, quines mancances troba que hi ha, o què creu que convindria 
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fer en aquest Parlament, o si convé que aquest Parlament impulsés algun tipus de qües-
tió legislativa o el que fos, no?, entorn de les tasques que a vostè li toca desenvolupar, en 
aquest cas, des de l’Administració local.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Gómez. Per part dels representants del Pacte social contra la cor-
rupció...

Martí Olivella Solé

Molt bé; moltes gràcies. Agrair molt tota aquesta informació condensada d’una ini-
ciativa tan recent i de la qual esperem, doncs, veure un bon recorregut.

I precisament sobre això és el que..., quin tipus de pràctiques s’esperaria reduir o 
eradicar amb tot aquest conjunt d’operacions, no? És a dir, tenint en compte que l’Ajun-
tament de Barcelona no ha destacat per grans casos de corrupció, almenys que jo tingui 
present, almenys mediàtics, diguem-ne, no?, d’una forma molt rellevant, vol dir que tot 
aquest conjunt de mesures pretenen..., què? O sigui, què veuríem d’aquí a cinc anys, si 
totes aquestes mesures funcionen, coses que passen avui i que possiblement s’espera 
que no passin?

El segon tema és: han sortit algunes entrevistes sobre el famós codi ètic, que en-
cara està en tramitació, però que us heu permès, doncs, de treure’n alguns temes, no 
sé si com a globus sonda o com a què. Quines són aquelles innovacions d’aquest codi 
ètic que inclús van més enllà de la llei i que poden ajudar a enfortir aquesta política de 
transparència?

I després, bé, des d’una perspectiva diferent, la composició del consell assessor, com 
està previst que es decideixi?

I per últim, i ja no és una cosa adreçada a vostè, sinó en general, per donar segui-
ment al Pacte social contra la corrupció, que onze forces polítiques d’aquest Parlament 
vau signar el 9 de desembre, menys una, i tenint en compte que avui s’ha obert un nou 
procés electoral a l’Estat espanyol, us farem arribar –només és a títol informatiu, perquè 
no és el lloc adequat–, us farem arribar una invitació.

Tenint en compte també les mesures del sistema de finançament de partits, del dic-
tamen de la comissió anterior, que hi ha un conjunt de temes molt interessants, us de-
manarem tres coses: una és concretar mesures urgents sobre els dos primers punts del 
decàleg, que era reduir dràsticament les despeses electorals, que és un clam que està 
sortint a tot arreu; evitar que el finançament dels partits i les candidatures electorals 
 puguin tenir dependències indesitjables, i, en concret, acordar voluntàriament, si és pos-
sible, un pacte urgent entre formacions polítiques per a una reducció de les despeses 
electorals, i, en això, si podem ajudar en alguna cosa, estaríem encantats.

I per últim, us convidarem a un debat electoral organitzat per l’Observatori contra 
la Corrupció perquè les diferentes candidatures, en aquest cas les que es presenten a les 
eleccions espanyoles, doncs, exposin els seus compromisos electorals i aquestes mesu-
res que hagin pres, si arriba el cas, perquè tot aquest tipus de coses, doncs, avancin amb 
la nova legislatura.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Olivella. No sé si per part de les representants de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya...

Lourdes Parramon i Bregolat

Sí; molt breument... (Pausa.) Gràcies, president. Gràcies, senyor Llinares, per la 
seva intervenció. I bé, des de l’Oficina Antifrau saludem tota iniciativa que enforteixi 
el sistema d’integritat de qualsevol organització. I en aquest cas es tracta d’una inicia-
tiva  interessant, sobretot pel que té de dual, que combina el control i, per tant, tant el 
control intern com l’anàlisi, la detecció i la investigació, i la prevenció.

Des d’aquest doble punt de vista, doncs, emfatitzar o subratllar la necessària col-
laboració amb l’Oficina Antifrau, que, des del punt de vista de prevenció, en matèria 
de formació, ja, com ha assenyalat el senyor Llinares, hem iniciat i, de fet, continuat. 
I també en matèria de recepció de totes les denúncies que es puguin derivar de la seva 
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tasca, perquè l’Oficina Antifrau no només és un canalitzador de denúncies, un denun-
ciant qualificat davant de la fiscalia i el jutjat, sinó que també té aquesta funció de mi-
llora de la pràctica administrativa. I, per tant, màxima disponibilitat a rebre les seves 
comunicacions i a treballar conjuntament.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Parramon. Ara sí, senyor Llinares, que té un torn de deu mi-
nuts per respondre.

El gerent de recursos i responsable de l’Oficina per a la Transparència  
i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona

Bé, algunes preguntes penso que se poden respondre conjuntament. Per tant, discul-
pen si no em dirigeixo específicament a cada u de vostès.

Evidentment, l’estructura que hem començat a crear en el últim trimestre del 2015, 
eh?, ho rectifico, i que ha entrat en funcionament pràcticament ara, en aquest primer tri-
mestre del 2016, ens ha comportat també estar en contacte amb altres administracions 
en la mesura que compartíem obligacions derivades de la Llei 19 del 2014 i el com esta-
va fent-ho cada u era molt important.

O sia que aquest intercanvi entre ajuntaments, eh?..., de totes les mides, a més a més; 
ens vénen consultes que atenem i anem consultant. I nosaltres també preguntem, eh? 
Hi han ajuntaments del territori que estan més avançats que l’Ajuntament de Barce-
lona en matèria com, per exemple, la licitació electrònica, eh?, o en matèria com la de 
l’expe dient electrònic, on nosaltres ens hem trobat que continuem funcionant amb to-
nes i tones de paper, generant tota la inseguretat que això suposa, de vegades, sobretot 
en  estructures molt descentralitzades, com en el cas de l’ajuntament..., doncs, la manca 
d’una agilitat a l’hora d’obtenir la informació.

Una de les primeres mesures i recomanacions que s’ha plantejat des de l’oficina és 
iniciar el procés cap a l’administració electrònica i l’expedient electrònic. Aquí s’hi des-
tinen molts recursos, a través de l’Institut Municipal d’Informàtica, que ja ho ha posat 
dintre del seu pla estratègic perquè en dos anys l’expedient electrònic, és a dir l’elimina-
ció del paper en l’ajuntament, pugui ser una realitat, si no en tot el seu conjunt, almenys 
en les grans àrees més sensibles.

I aquesta relació amb les institucions, eh?, ha anat acompanyada, evidentment, de la 
Generalitat. En la Generalitat hem pensat que hi han sinergies importantíssimes per a 
aprofitar. I el mateix ajuntament bolcarà, a partir del mes que ve, tot el seu portal, tot el 
seu perfil del contractant, atès que per poder complir la llei amb tots els requeriments 
que s’exigeixen en la vida d’un contracte, la plataforma actual de l’Ajuntament de Bar-
celona és prou antiga i no estava preparada. Entre fer-ne una de nova, que podíem tri-
gar un any, i a més a més gastar molts diners..., hem preferit aprofitar la plataforma de 
la mateixa Generalitat, que permet perfectament el compliment dels requeriments que, 
com saben, sobretot, és el seguiment de la vida del contracte: fins ara publicàvem les 
adjudicacions i aquí s’acabava tot, eh?, i ara, amb la llei, s’haurà de publicar modificats, 
reformats, canvis, liquidacions, que és on veritablement se perdia el control en l’aspecte 
de la contractació.

I aquí és on s’ha començat a aplicar una de les primeres recomanacions de l’oficina 
en matèria de contractació. I, amb les dades que la intervenció municipal ens va donar, 
el nombre de contractes menors que podien portar afegit, eh?, el caràcter de fraccionats, 
consideràvem que se sortia de les bones pràctiques. I la pràctica, també, del contracte 
negociat sense publicitat, que saben que se resol, doncs, amb tres pressupostos i ja està, i 
que en l’àmbit d’obres pot arribar a ser de quantitats importants, també ens preocupava.

I a partir d’ahí, les bases d’execució del pressupost del 2016, eh?, que estan en tràmit 
de ser aprovades, introduiran, i a proposta de l’Oficina per a la Transparència de l’ajun-
tament i en col·laboració amb la intervenció, unes modificacions que considerem molt 
importants.

I la primera és que ninguna empresa en tot l’àmbit municipal, no sols ajuntament, 
sinó tot el seu sector públic, no podrà tenir més de tres contractes que no hagin estat 
sotmesos a publicitat al llarg d’un exercici. És a dir, els contractes menors, eh?, aquells 
en què els serveis són fins a divuit mil euros, en obres són fins a seixanta mil euros o 
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cinquanta mil euros, eh?, en aquests contractes menors, ninguna empresa podrà acumu-
lar més de tres contractes.

I s’està fent el sistema informàtic per detectar via NIF el bloqueig de qualsevol cas. 
Com he dit abans, l’estructura municipal és molt descentralitzada, se funciona en l’àm-
bit dels districtes, en un àmbit de competències molt amples. Bé, doncs, pel sistema in-
formàtic se podran detectar aquests casos.

I l’altre element que hem introduït en les bases d’execució del pressupost del 2016 és 
que no hi haurà procediment negociat sense publicitat. És a dir, anem més enllà de la 
Llei de contractes del sector públic, que sí que ho permet, eh? I el que la Llei de contrac-
tes diu que «procediment negociat sense publicitat», hi afegirem un període de publici-
tat obligatòria mínima, en el perfil del contractant de l’ajuntament, de com a mínim cinc 
dies, eh? De tal forma que desapareixerà aquest concepte de la contractació pública en 
l’Ajuntament de Barcelona.

Aquestes qüestions s’han anat desenvolupant, igual que també, doncs, s’han detectat 
determinats plecs que es publiquen, i considerem que aquests elements que introduei-
xen característiques que claríssimament es veu que van dirigides cap a un tipus de pos-
sible licitador..., també els hem arribat a aturar, quan ja estaven publicats en el butlletí 
oficial, eh?, i els hem tirat enrere, fins que s’hi introduïssin els barems i els sistemes de 
selecció més objectius.

Evidentment, no arribem encara a tot, és un inici. Per ahí és per on van les qües-
tions. Ens arriben, com a qualsevol lloc, denúncies dels ciutadans, avisos dels mateixos 
treballadors, que l’oficina, doncs, els està atenent, eh?

En l’àmbit de quan arriben per via anònima, que és una de les qüestions; una de les 
grans preocupacions dintre de l’staff funcionarial del mateix ajuntament era la gran pre-
ocupació de la Bústia Ètica, que permetia la denúncia anònima. Això genera un..., els 
que portem en la funció pública més de trenta anys i hem gestionat pràcticament tota la 
vida sabem que en multitud d’ocasions som als que ens toca signar o als que ens toca 
decidir denegacions a ciutadans, a empreses que se consideren que estan en el seu dret 
i que moltes vegades les reaccions no són les de recórrer als tribunals, que és la forma 
habitual quan estàs en disconformitat amb un acte administratiu, sinó que..., amb caràc-
ter afortunadament molt minoritari, molt residual, però s’han donat casos de veritables 
denúncies falses contra funcionaris honestos. Això forma part, eh?, de l’element que 
configura la Direcció d’Anàlisi, que és la responsable d’atendre la Bústia Ètica i les de-
núncies de tot tipus, les que porten nom i cognom i les que no en porten; del principi de 
cautela, de prevenció, que darrere hi pot haver no una acció de lluita contra la corrup-
ció, sinó també una acció de possible venjança o de possible fer mal.

Per tant, és l’equilibri necessari per a sospesar aquesta dimensió d’una cosa tan 
delicada com la denúncia anònima. Ens hem basat en la jurisprudència; com saben, 
la Inspecció de Treball ja fa molt de temps que l’ha acceptat dintre dels seus circuits 
de funcionament; Hisenda ha acabat acceptant-la també, eh?; encara hi han àmbits de 
l’Administració on la denúncia anònima no s’accepta, però considerem que, amb totes 
aquestes cauteles, és una eina que és molt important de comptar-hi.

El codi de conducta. El codi de conducta està en un procés d’aprovació per via nor-
mativa, que, com saben, la via normativa és relativament curta, però molt estabulada, en 
el sentit que la Comissió de Govern, l’òrgan de govern, aprova un projecte que, després 
de les corresponents al·legacions, va al plenari i en el plenari s’aprova o no s’aprova.

Nosaltres, el projecte de codi de conducta, hem preferit començar-lo de molt més 
abans, eh?, de plantejar una proposta d’esborrany que ha vingut dels serveis jurídics 
consistorials, que han utilitzat i s’han basat, a part de en el seu treball, en els casos que 
ja existeixen en altres àmbits de la nostra cultura europea. I aquest esborrany ha sigut 
posat a disposició dels grups municipals, eh? D’ahí que a molts de vostès els hagi po-
gut arribar aquest avantprojecte, eh?, de codi ètic que ha estat discutit.

S’ha enviat, a més a més, a òrgans com la sindicatura de greuges del mateix 
 ajuntament, la sindicatura de greuges de la Generalitat, s’ha enviat també a l’Oficina 
Antifrau, s’ha enviat als sindicats, s’ha enviat a entitats cíviques que pensem que les 
seves aportacions en aquesta fase, encara, en què tot està obert, podien servir. I, de fet, 
s’han modificat prou coses, eh?, s’han modificat prou coses, entre elles el concepte de 
comitè ètic. Al comitè ètic que apareixia, en principi, amb un nomenament via decret 
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d’alcaldia, s’han assumit perfectament els suggeriments, eh?, o crítiques fetes pels grups 
i per les persones que han participat en aquest procés, i, tal com apareixerà en el pro-
jecte que seguirà aquest camí normatiu, el comitè ètic se planteja que sigui seleccio-
nat, que sigui decidit pel plenari municipal per majoria qualificada, tant el nomenament 
com la destitució, i que, a més a més, la figura de l’agent ètic, que és aquell que es farà 
càrrec de la gestió de la Bústia Ètica, sigui nomenada per aquest comitè ètic, eh?, entre 
funcionaris de carrera, que tinguin, que compleixin els requisits.

Per tant, sí que hem anat introduint molts aspectes, eh?, que han vingut d’aquest de-
bat i en què pràcticament els set grups municipals han fet aportacions importants, que 
pràcticament la majoria d’elles han sigut incorporades.

El plantejament de la comissió assessora en matèria de transparència és una altra 
qüestió. És cert que des del principi ens hem assistit de persones que, o bé ens aporta-
ven coneixements tecnològics, ens aportaven experiència en l’àmbit de la lluita contra la 
corrupció, com pot ser Xnet i persones com la Simona Levi, persones individuals, a títol 
individual, que consideràvem que tenen molt a aportar, com la senyora Itziar González 
o el mateix senyor José María Mena, a qui hem demanat assistència i assessorament. El 
consell assessor no té funcions executives, a diferència del mateix comitè ètic, que sí 
que en tindrà, perquè a través d’ell se canalitzaran aspectes com és el capítol sanciona-
dor, que la llei i el mateix codi estableixen.

El comitè assessor en matèria de transparència és un òrgan consultiu i purament de ca-
ràcter d’intercanvi d’impressions. En aquest cas, aquesta comissió assessora sí que es plan-
teja que cada alcalde, cada alcaldessa que tingui l’ajuntament pugui rodejar-se d’aquells 
assessors que considere en aquesta matèria, a través del decret d’alcaldia que formalitze 
aquesta participació. No té retribució; o sia, són càrrecs que no tenen ningun tipus de retri-
bució, i el seu vincle amb l’ajuntament és estrictament d’assessorament.

Hem tingut també una pregunta de quina és la relació de l’oficina amb TMB, eh?, 
amb TMB i altres empreses. Una de les qüestions que jo, d’alguna manera, penso que 
la Llei 19 del 2014 podria desenvolupar o tractar millor..., que ens vénen, precisament, 
de l’experiència i també de recomanacions fetes per aquestes persones en qui ens estem 
recolzant. Nosaltres ens podem trobar en aquests moments que un servei públic, el pres-
tat de forma directa pel sistema de gestió directa pel mateix ajuntament, entra de ple en 
la Llei 19. Per tant, tota la informació s’ha de bolcar al portal de transparència.

En el moment que aquest servei municipal públic en comptes d’estar gestionat de 
forma directa passes a gestionar-lo de forma indirecta a través d’una empresa s’inicia un 
procés d’obscuritat en què, amb la llei en la mà, no acabem de tenir-ho molt clar, eh?; es 
diu que podrem demanar informació a aquestes empreses i que la responsabilitat serà 
de la mateixa Administració, que haurà de posar-ho en pràctica.

Pensem que seria molt més senzill dir que estan íntegrament obligades, aquestes 
empreses, a mostrar exactament la mateixa transparència que si fossin administra-
ció, perquè en definitiva estan gestionant serveis públics, serveis municipals, en el cas 
 nostre. I aquí on anem ja és a on ja s’allarga encara més aquesta ambigüitat quan parla: 
«I aquelles empreses que gestionen serveis públics essencials», empreses, persones físi-
ques o persones jurídiques que gestionen serveis essencials, eh? La definició de servei 
essencial és conforme deia l’altre dia el fiscal jubilat senyor Mena; em deia: «La llei està 
plena de tipus en blanc que s’ha de farcir, perquè, si no, estem generant la dificultat de 
 poder-la aplicar en el seu moment i especialment en l’àmbit sancionador», eh? Valgui per  
ahí.

Anant a TMB, i el conflicte que ens ha portat, eh?, i que està encara en conflicte. 
Nosaltres vam ser molt clars, eh? I la recomanació cap als representants de l’ajuntament 
en una empresa que té la seva pròpia dinàmica i la seva pròpia organització indepen-
dent, amb participació d’altres administracions..., també apliquem un principi de molta 
prudència; és a dir, assessorem els nostres responsables públics del mateix ajuntament 
perquè exigeixen, en aquells llocs on estan, siguin consorcis, siguin empreses públi-
ques, el compliment estricte de la llei.

Després, aquestes empreses tenen les seves resistències i les seves pròpies dinàmi-
ques. Estem en aquesta tasca d’intentar vèncer moltes resistències, perquè molts s’han 
pensat que la Llei de transparència era una llei més d’aquestes que se promulguen, eh?, 
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i que no..., i que, bé, ja passaria la moda, no? Pensem que no, pensem que ha vingut per  
a quedar-se; és una llei importantíssima i imprescindible.

I bé, acabo. Quan fem referència a la corrupció en el preàmbul de l’exposició públi-
ca, i de la informació pública, de la creació de l’oficina, estàvem parlant, evidentment, 
en un ambient que es respira, eh?; els casos de corrupció surten en els diaris d’una 
forma continuada. Com deia un escriptor, que ara no recordo el seu nom, de vegades 
 sembla una llista de delinqüents llegir el diari cada dia, eh? És a dir, és un ambient que 
hi ha.

En l’ajuntament ens hem trobat coses? Doncs, ja ho hem comentat. Hem estat cor-
regint i ens hem trobat coses que estan seguint la via de la investigació, que on arriben 
ho dirà, eh?, l’anàlisi, i, en tot cas, en el cas que hagi d’anar a la fiscalia o a l’Oficina 
Antifrau, des d’ahí s’acabarà de fer les investigacions. Però, sobretot, la tasca immensa 
que està tenint l’oficina és en la modificació de pautes, la modificació de costums que 
habitualment se donaven per normals i que hem volgut transmetre. Entre ells, els que en 
ninguna mesa de contractació, en ninguna comissió d’avaluació, en ningun tribunal que 
seleccione personal, hi hagi ninguna polític ni ninguna persona vinculada a l’estructura 
política, eh? En aquest sentit, també nosaltres hem transmès l’opinió de l’oficina, i, de 
fet, s’estan fent concursos en àmbits que, doncs, fins ara, són els nivells 28 i els nivells 
30, que eren de lliure designació, que no hi havia ningun tipus de procés de selecció i 
que ara hi ha comissions avaluadores formades per professionals almenys del mateix ni-
vell o de nivell superior.

Crec que se m’ha acabat el temps, no sé si he pogut contestar a tot. En qualsevol cas, 
podem seguir en contacte, eh?, i intercanviar les seves opinions. 

El president

Moltes gràcies, senyor Llinares. Jo sí que, igualment, en nom de la Mesa, els volia 
agrair que hagin comparegut. Evidentment, bé, vostès formen part de dues administra-
cions molt properes. Per tant, tenia una certa lògica que compareguessin, però com que 
no tothom compareix quan així li ho demanem, doncs, jo sí que els he d’agrair aquest 
esforç.

I aprofitant, diguem-ne, aquest últim moment, poso en coneixement a tots els grups 
parlamentaris que el compareixent que havíem acordat per a la darrera sessió d’aquest 
període de sessions, la sessió del mes de juliol, el jutge José Castro, ha rebutjat compa-
rèixer. I, per tant, doncs, jo els emplaço perquè busquem un substitut o substituta que 
pertanyi a l’àmbit judicial per fer tàndem, diguem-ne, en aquella sessió de comparei-
xença en què hi haurà també el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
i que, per tant, doncs, seria interessant centrar-la en aquesta qüestió.

Per tant, si els sembla, en els propers dies buscarem una solució consensuada.
Moltes gràcies.
Tanquem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i dos minuts.
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