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Sessió 4 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a les tres de la tarda i qua-

tre minuts. Presideix Ramon Espadaler i Parcerisas, acompanyat de la vicepresidenta, Ma-

ría Francisca Valle Fuentes, i de la secretària, Eva Baró Ramos. Assisteix la Mesa el lletrat 

Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Carmen de Rivera i Pla, Munia Fernández-Jordán Celorio, 

María Luz Guilarte Sánchez, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois i Elisabeth Valencia 

Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Anna Geli i España, Lluís Guinó i Subirós, Aurora Madau-

la i Giménez, Antoni Morral i Berenguer i Eduard Pujol i Bonell, pel G. P. de Junts per Ca-

talunya; Magda Casamitjana i Aguilà, Antoni Castellà i Clavé, Najat Driouech Ben Moussa 

i Gemma Espigares Tribó, pel G.P. Republicà; Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i 

Units per Avançar; Joan Josep Nuet i Pujals i pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Car-

les Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 

l’adjunt general, Jaume Saura i Estapà.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de 

Greuges perquè informi sobre el fet de no iniciar d’ofici i urgentment cap actuació per la 

vulneració de drets i llibertats fonamentals comesa durant la imposició de les lleis de des-

connexió el 6 i el 7 de setembre de 2017 i no demanar dictamen al Consell de Garanties 

Estatutàries davant la negació d’aquesta garantia als diputats de l’oposició (tram. 356-

00187/12). Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i 

bon govern, corresponent al juliol del 2017 (tram. 360-00026/11 Síndic de Greuges, del Ins-

titució del Síndic de Greuges Presentació de l’Informe (Informe: BOPC 466, 46).

3. Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i 

bon govern, corresponent al juliol del 2018 (tram. 360-00007/12). Síndic de Greuges, del 

Institució del Síndic de Greuges Presentació de l’informe. (Informe: BOPC 140, 26).

El president

Bon dia. Moltes gràcies per ser en aquesta Comissió del Síndic de Greuges. Tal 
com disposen tots els portaveus i diputats i diputades d’aquesta comissió, tenim tres 
punts per substanciar. 

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges perquè informi sobre el 
fet de no iniciar d’ofici i urgentment cap actuació per la vulneració de drets i 
llibertats fonamentals comesa durant la imposició de les lleis de desconnexió 
el 6 i el 7 de setembre de 2017 i no demanar dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries davant la negació d’aquesta garantia als diputats de l’oposició 

356-00187/12

El primer d’ells és la sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant 
la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre el fet de no iniciar d’ofici i 
urgentment cap actuació per la vulneració de drets i llibertats fonamentals comesa 
durant la imposició de les lleis de desconnexió el 6 i el 7 de setembre de 2017 i no 
demanar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries davant la negació d’aquesta 
garantia als diputats de l’oposició. Per tal de presentar aquest punt, que ho és a pro-
posta de Ciutadans, té la paraula el senyor Manuel Rodríguez.
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Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois 

Gràcies, senyor president. Bien, los días 6 y 7 de septiembre de 2017, se produjo 
en este Parlament, una vergüenza democrática. Los partidos separatistas se saltaron 
el Reglamento, se saltaron también el procedimiento establecido, el criterio del Con-
sell de Garanties Estatutàries y a los letrados, también, del Parlament. Y todo para 
aprobar unas leyes de desconexión o de rebelión.

Bien, no hay que ser jurista para ver que estas leyes eran claramente inconstitu-
cionales y, además, se cargaban el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Consti-
tución. Con una concentración absoluta de poder en una sola persona, en el señor 
Puigdemont, que podía nombrar a dedo a sus jueces o, incluso, llegar a declarar 
inaplicables todo tipo de leyes, ya sean leyes locales, autonómicas, estatales, eu-
ropeas o internacionales que no fueran a su gusto. O, por ejemplo, como las leyes 
orgánicas, que garantizan y que desarrollan nuestros derechos fundamentales, ese 
señor las podía dejar inaplicables, simplemente, a su gusto.

Además, se impidió que los diputados de la oposición acudieran al Consell de 
Garanties Estatutàries. Y, sin embargo, una persona sí que podía haberlo hecho, una 
sola persona sí que podía haber actuado, esa persona era el síndic de greuges, el se-
ñor Ribó. El señor Ribó desapareció y nadie sabía dónde estaba. Él tenía la potestad 
para pedir un dictamen y parar la tramitación de este bodrio jurídico. 

Hartos de que el señor Ribó, el síndic «dels greuges», mirase para otro lado, pasó 
olímpicamente de los derechos fundamentales que se violaban en esa ley; ley, por 
decirlo de alguna manera, porque sería «ley» entre comillas. 

Y, además, cualquier decisión de Puigdemont podía privarnos a cualquiera de 
nosotros o a cualquiera de los catalanes de nuestros derechos, de nuestros derechos 
fundamentales. Los derechos de todos los catalanes se violaron ese día, y este señor 
desapareció. Lleva un año sin hablar de ello. No hay informes, no hay actuaciones 
de oficio, no hay declaraciones. Solo hay una pequeña reseña en la introducción del 
informe anual, en la que se justifica de ello blanqueando la realidad. 

El motivo de esta comparecencia es para saber dónde estaba, por qué no actuó, 
por qué no ha realizado ninguna actuación de oficio y por qué no ha elaborado un 
informe exhaustivo en los que denuncia la violación de los derechos fundamentales 
de todos los catalanes. No hizo nada para proteger los derechos de los catalanes, y 
queremos que venga aquí a dar explicaciones. 

En caso de aprobarse, instamos a que venga a dar explicaciones, y además cree-
mos que sería conveniente que venga a pedir disculpas a todos los catalanes.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Tenen, ara, paraula la resta de grups, de major a 
menor, deixant els grups que donen suport al Govern a l’últim torn. Per tant, seria 
un torn de paraula, si el vol utilitzar, del Partit Socialistes i Units per Avançar, la 
senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

No, només per dir que donarem suport a la compareixença i prou. 
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Seria també el torn de..., En Comú Podem, el 
senyor Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Només per anunciar que votarem en contra la proposta. 
Gràcies.
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El president

Gràcies, senyor diputat. Pel Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 
el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Hi votarem en contra.

El president

Moltes gràcies. El Subgrup Popular entenc que no hi és. Per part del Grup Par-
lamentari Republicà? (La diputada Najat Driouech Ben Moussa diu: «No serà ne-
cessari intervenir.»)

I per part del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, el senyor Morral?

Antoni Morral i Berenguer

Anunciem el nostre vot en contra, també.

El president

Moltes gràcies. Per tant, procedim a la votació.
Vots a favor de la sol·licitud de compareixença?
Vots en contra de la sol·licitud de compareixença?
Abstencions?
Per tant, queda rebutjada per 8 vots a favor, 12 en contra i cap abstenció.
La sessió se suspèn a les tres de la tarda i vuit minuts i es reprèn les tres de la 

tarda i onze minuts.

El president

Si els sembla bé, passem al segon punt de l’ordre del dia, no sense abans explicar 
que hem anat parlant amb els diferents portaveus del mateix grup, atès que els dos 
dictàmens que sotmetem a consideració, a exposició... Ah! Potser que deixem entrar 
el síndic (L’orador riu.) (Rialles.) Perdonin. (L’orador riu.) Sí, sí, si el volen... Ho dic 
perquè ja estem en el seu... (L’orador riu.) Sí. Perdoneu. (Veus de fons.)

(Pausa llarga.)

Informes del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, corresponents al juliol del 2017 i al juliol del 2018

360-00026/11 i 360-00007/12

Molt bé, doncs, reprenem, ara sí, la comissió, donant la benvinguda al senyor 
síndic de greuges, el senyor Rafael Ribó, el senyor Jaume Saura, adjunt al síndic, la 
senyora Maria Jesús Larios, adjunta al síndic pels drets dels infants i adolescents, 
així com a la resta de membres del seu equip que l’acompanyen.

Estàvem plantejant, senyor síndic, que atès el contingut dels dos informes sobre 
transparència sobre el 17 i el 18, que emanen de la Llei de transparència, aprovada 
per aquest Parlament, atès, doncs, la seva naturalesa, es pot substanciar en un sol 
torn d’intervenció. Per tant, si els sembla bé, primer donaríem la paraula al senyor 
síndic, per tal que exposés conjuntament els dos informes. I a la resta de grups, en 
els termes que ho fem sempre, amb una modificació, que, atès que s’han de substan-
ciar dos informes, doncs, en lloc de taxar el temps d’exposició en deu minuts, ens 
semblava més oportú fer-ho, donar un temps de quinze minuts per tal que els dife-
rents grups puguin referir-se als dos informes. 

Em sembla que tothom està d’acord amb aquesta fórmula. Per tant, si és així, té 
la paraula el senyor síndic. 

Gràcies.
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El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, president, i vull saludar totes les diputades i diputats de la comissió en 
aquesta represa. I, com que hi ha diputades i diputats que són posteriors a les darre-
res eleccions, recordar-los a tots, especialment als que no hi eren, que aquest síndic 
té desenes de treballs, notes i informes sobre els drets a Catalunya, com a mínim, 
de forma monogràfica, des d’abril del 2017. Alguns dels quals s’han vist al Consell 
d’Europa, del qual Espanya forma part, i a petició del Consell d’Europa. Alguns 
s’han vist en el marc de la Unió Europea, sigui la comissionada, sigui la defensora 
del Parlament Europeu. I alguns s’han reclamat i s’han vist en l’Alt Comissionat de 
Nacions Unides –ara hi ha una alta, abans era un alt. Cito les autoritats més impor-
tants que hi ha al continent, i segurament al planeta, sobre drets humans.

Aquest síndic té una voluntat, extremadament manifestada, de veure el mateix 
en aquesta cambra. Per exemple, fa mesos que aquesta cambra té un informe com-
prensiu de tot això, l’últim, que ha agafat tot, que el tenen penjat al nostre web en 
català, en castellà i en anglès, i que està –torno a dir-los-ho– en cercles internacio-
nals perquè fos debatut, d’acord amb el Reglament, no d’acord amb cap prebenda, 
en el Ple del Parlament.

I l’únic que els puc dir: a la seva disposició. Però a la seva disposició no per do-
nar opinions polítiques, no per improvisar, de cop i volta, què ens sembla això o això 
altre, per anar-los informant, puntualment, del que estem treballant, des del Síndic, 
totes les seves assessores, assessors i l’equip de direcció; des d’acadèmics de reco-
negut prestigi; magistrats i fiscals de primera línia de la carrera judicial espanyola; 
intel·lectuals, i que, evidentment, només el que els parla se’n fa responsable de la re-
sultant. Perquè són, faltaria més que jo presumís del que no puc presumir, coelabo-
radors i aportadors en aquests informes.

Em reitero a la seva disposició. I tant de bo fos possible, com avui, que en una 
sessió de comissió veiem acumulats, lògicament, l’informe sobre transparència del 
2017 i del 2018, que, com saben vostès, no coincideixen amb els anys 1 de gener a 31 
de desembre, sinó d’acord amb la llei que vostès o els seus predecessors van votar, 
coincideixen amb els períodes que van de juliol a juliol.

Recordin que, per exemple, l’informe anual del 2017, que s’ha citat en el debat 
anterior, no s’ha vist encara en el Ple del Parlament. I hi està obligat per llei. I ja 
no els recordo la llista de matèries i la importància de les matèries que estan per 
debatre, que depèn del que vostès decideixin sobre l’actuació que li toca al síndic, 
que només ha de respondre davant d’una institució, d’on surt, que és el Parlament 
de Catalunya.

Hem acumulat avui l’informe del juliol del 2017 i el del 2018, amb la mateixa 
metodologia i forma d’elaboració que vostès coneixen en informes anteriors, sobre 
transparència. Ve de l’encàrrec que es va fer des del Parlament que el síndic avalués 
el compliment de la llei de transparència i accés a la informació. Amb la mateixa 
metodologia, hem tingut entrevistes amb diversos òrgans de la pròpia Administració 
o paral·leles a l’Administració, i hem comptat amb la inestimable ajuda de la Funda-
ció Pi i Sunyer, de la gent de la Universitat Oberta de Catalunya, a través del doc-
tor Agustín Cerrillo, de la Fundació Bosch i Gimpera, de professors com el doctor 
Ponce o doctor Villoria. 

Però també, de nou, torno a dir, sota la responsabilitat exclusiva del qui els parla. 
Mai citarem qualsevol nom o institució que ens dona autoritat i elements per cons-
truir informes en que la responsabilitat la traslladem a altres indrets, al contrari.

Portem més de tres anys de vigència de la Llei de transparència. Recordin que 
va ser una llei que va arribar tard, que, en el context europeu, Espanya i Catalunya, 
foren no als vagons de cua, quasi, però arribàvem tard al que fa desenes d’anys es 
va inaugurar en les democràcies sobre el que significava les lleis de transparència i 
d’accés a la informació.
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S’han fet molts esforços per desenvolupar la mateixa llei, que és una llei com-
plexa, de calat molt profund i que demana grans transformacions. I encara que algú 
es pensi que fem allò de «ja ho dèiem», tornem a subratllar que nosaltres vàrem ad-
vertir, quan es va elaborar la llei, quan se’ns va convocar en audiència, abans que 
el legislador l’aprovés, que vostès volien anar massa lluny i, sobretot, amb un detall 
de responsabilitats que, en una societat i unes administracions que no estaven ni 
acostumades ni entrenades ni preparades per complir, quedaríem lluny, com ara es 
demostra, quan fem les corresponents avaluacions.

S’ha anat endavant en alguns aspectes; dèiem, en l’informe del 2017, que havia 
crescut el nombre de demandes, però anàvem endarrerits en temes tan senzills com 
el Registre de grups d’interès o com els codis ètics i les cartes de serveis.

Al darrer informe notem i subratllem un cert alentiment en el desplegament de 
la llei. No és aliè, en aquest alentiment, la situació institucional que viu Catalunya 
el 2017 i, sobretot, a partir de l’aplicació del 155. Recordin que jutgem de juliol a 
juliol, no de l’1 de gener del 2017, sinó de juliol a juliol. Tenint en compte que la re-
ferència per al seu desplegament en totes les administracions és la Generalitat, i que 
la Generalitat és la que queda directament afectada per l’aplicació d’aquell article 
constitucional. I que ens trobem amb instruments complexos, que no es desplegaran 
en totes les administracions, si no es reforcen les actuacions de col·laboració i suport 
entre elles. Que falta més col·laboració i més suport.

Les obligacions són iguals per a totes les administracions, grans o petites, més 
preparades o menys, fins i tot les administracions més reduïdes presenten, òbvia-
ment, més mancances; però cal, per això, reforçar al màxim les xarxes de col·labora-
ció interadministrativa. I recomanem, des del primer any, que s’elaboressin models 
tipus dels instruments més complexos, que cal reforçar les plataformes compartides. 
Cal, també, que el responsable o responsables de cada administració, prenguin cons-
ciència d’allò que manca, i planifiquin i hi destinin més recursos. I avui posaríem 
l’accent en això: més planificació i més recursos per aplicar seriosament la Llei de 
transparència i d’accés.

Hem incorporat, en l’anàlisi que hem fet enguany, una anàlisi qualitativa, de 
continguts, que abans era bastant inviable fer-ho, sobre claredat, actualització, re-
utilització, motivació de resolucions, etcètera. El dret d’accés a la informació pú-
blica considerem que encara és poc conegut, encara no hem fet esforços suficients 
per fer conèixer aquest dret. M’atreveixo a fer la mateixa predicció que els feia, a 
l’anterior debat, fa dos anys. De que si ara sortim al carrer, d’on som, i fem una en-
questa, tindria un percentatge baixíssim de gent que ens diria: «Sí, sé que tinc un 
dret d’accés a la informació i a aquesta transparència.»

L’any anterior parlàvem de 9.127 sol·licituds, es va baixar a 7.146, potser també 
per aquesta excepcionalitat. I insistim en què els ciutadans han de saber que tenen 
dret a demanar la informació que tenen les seves administracions, i això és bàsic. 
I tothom que li posi pegues està atacant la democràcia. Expliquin-ho com vulguin, 
i després em referiré a coses concretes que sembla que no són pegues, però ho són, 
de debò, pegues. I al revés, que contribuiríem a activar la democràcia en tot el que 
facilitéssim aquest accés a la informació. 

Hem destacat, per exemple, que la sol·licitud per via electrònica, que és l’opció 
preferent, seria molt més senzilla si no s’exigís la identificació formal per signatura 
o certificat digital. El dret d’accés es reconeix legalment a tothom, sense condicions. 
I la identitat no és rellevant, per exercir-ho.

Davant d’un elevat nombre de sol·licituds presentades, hem practicat, nosaltres, el 
mecanisme –un any més– del ciutadà ocult, i, en un bon grapat d’administracions, 
no hem rebut resposta. Nosaltres..., i ell no sap, l’Administració, que som nosaltres, 
però per poder-los presentar l’informe..., parlem del voltant d’un 30 per cent de les sol-
licituds demanades com a ciutadà ocult –i les tenen relacionades al final dels infor-
mes– no hem rebut resposta. I són les administracions les que han de facilitar aquest 
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exercici del dret d’accedir a la informació, però no ho prenen com una prioritat, per 
tant, el Síndic manifesta que encara hi ha administracions a Catalunya que no prenen 
com a prioritat facilitar el dret d’accedir a la informació pública, i que hauria de ser 
una atenció preferencial per part de les administracions.

En alguns casos, tenim administracions que, per tres anys consecutius, no ens 
han contestat el test del ciutadà ocult. I algunes no pas petites, torno a dir que són 
absolutament consultables a l’Informe del Síndic. 

La informació publicada als portals, hem de destacar que es va ampliant, però 
continua havent mancances serioses; són avenços limitats. Hi ha gran diferència en-
tre les informacions que publiquen administracions territorials i les que publiquen 
els ens públics que en depenen. 

També volem subratllar que cal millorar la qualitat de la informació. No només 
la facilitat d’accés a la informació, sinó la seva comprensibilitat. Cal, per tant, un 
esforç de planificació i estructuració organitzativa sobre la informació que es pot 
facilitar. Una informació no comprensible no serveix de res, una informació no reu-
tilitzable no serveix de gaire, eh? Cal passar de l’abocament inicial de dades a un 
sistema d’informació organitzat i intel·ligible.

I a mi em diuen: «No, escolti’m, síndic, ja ho posem.» No, ho ha de posar d’una 
forma molt més treballada, organitzada, accessible i utilitzable per part de les per-
sones que puguin estar motivades en aquest accés. 

S’ha d’arribar a publicar, com diu la norma quan parla de publicitat activa, tota 
informació que sigui rellevant per al ciutadà. I, per què no?, encara que no estigui en 
el catàleg. Tota informació que es considera rellevant. Els continguts que fixa la llei, 
evidentment, són de mínims, però aquests mínims no exclouen fer publicitat d’altre 
tipus d’informació que es consideri rellevant. I els ens instrumentals, principalment, 
han de complir amb aquestes obligacions de publicitat.

Hem assenyalat, i lamento dir-ho per enèsima vegada, que cal desplegar regla-
mentàriament la llei. Cal desplegar reglamentàriament les obligacions i els drets; de-
limitar reglamentàriament supòsits de sol·licitud d’accés imprecises o d’inadmissió, 
tal com preveu la llei, per evitar que constantment ens trobem amb gent que ens diu, 
amb raó, que s’està fent una interpretació extensiva per impedir l’accés a la informa-
ció, i ja que tenim pendent aquest reglament, que sé que està a consulta pública, però 
encara la tenim pendent, seria el moment de pressionar al màxim per evitar aquesta 
disfunció.

Caldria valorar la viabilitat d’establir un procediment simplificat d’accés. Hi ha 
informacions que hauria de ser possible d’accedir de forma immediata, però abso-
lutament immediata. I ho diu el síndic per a totes les persones, ho diu el síndic per 
a tots els grups parlamentaris o gent que estigués treballant en política, i ho diu el 
síndic per al propi síndic. I he dit algunes vegades el mateix exemple: la meva fi-
lla, que ha acabat dues llicenciatures, pot accedir a l’instant a Stanford, a consultar 
el que sigui. Per què no podem accedir, directament, a moltes informacions de què 
disposa l’Administració, on no estem parlant d’una logística hipersecreta que hàgim 
de guardar sota set claus? És un problema de cultura, de cultura democràtica, de 
formació, d’entrenament i de preparació.

Continuem anant endarrerits amb el Registre de grups d’interès. S’ha de poder 
permetre el contingut de les reunions que es fan en aquests grups. La finalitat prin-
cipal del Registre de grups d’interès és que el ciutadà pugui conèixer les activitats 
i influències concretes, i pugui jutjar a partir d’aquí. S’ha d’impulsar més l’aprova-
ció de cartes de serveis amb el contingut que preveu la llei. Mentre no ho fem, hi 
ha un estàndard de qualitat de què parla la llei que està injustificadament dificultat. 
Caldria estendre –ja sé que aquesta no és una praxi habitual a casa nostra–, però si 
mirem amb qui ens hauríem de voler comparar, els que estan molt més preparats, 
caldria estendre l’avaluació de les normes a l’àmbit local. Tenim una manca de tra-
dició de mecanismes d’avaluació ex post. Per què no podem avaluar les normes? Hi 
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ha múltiples tècniques i instruments, institucions, serveis, que podrien ajudar en 
aquesta avaluació.

I per últim, hem de millorar els sistemes de garanties. Senyores i senyors dipu-
tats, a tots, a mi també, ens hauria de caure la cara de vergonya que avui, a la GAIP, 
hi ha dos titulars. L’instrument pel qual ens vam dotar per exercir una funció, en 
aquests moments, està sota mínims de recursos personals i altres recursos. També 
podem parlar d’excepcionalitat, el que vostès vulguin..., els demano que, urgent-
ment, s’hi apliquin, eh? Com vaig demanar fa dos anys, que es revisi seriosament el 
règim sancionador de la llei. 

I amb això, president, els hem presentat els elements que sintetitzen els dos in-
formes. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Ara passaríem, tal com hem dit, a fer els torns dels 
diferents grups parlamentaris. En primer lloc, seria el torn del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, que prendria la paraula, si no vaig errat, el senyor Manuel Rodríguez, en 
primer lloc, i la senyora Francisca Valle, després, per un temps, sumat i agregat, de 
quinze minuts. Té la paraula el senyor Manuel Rodríguez.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyor president. Bien, la verdad es que usted acaba de decir que, según 
la GAIP, aquí hay un titular. Pues bien, nosotros, además, a nivel genérico, creemos 
que, primero, vamos a venir a hablar de lo que usted no habla en estos informes. Y, en 
segundo lugar, creo que ese titular es que usted no ha venido aquí a dar explicacio-
nes sobre lo sucedido los días 6 y 7 de septiembre. Bien, por una cuestión de trans-
parencia ¿de acuerdo?, no sólo de lo que usted habla en esos informes, sino cuestión 
de transparencia.

Usted, como comisionado de este Parlament, tiene la obligación de venir aquí 
a dar cuenta. Y, es más, usted puede y tiene la potestad para venir a explicar y dar 
explicaciones. Y creemos que todos los grupos lo merecemos. No obstante, como 
siempre, los partidos separatistas han votado en contra de que usted venga aquí a 
dar cuenta y, por lo tanto, entendemos que se trata, nuevamente, de..., bueno, de la 
protección del separatismo. 

Por otro lado, en cuanto a cuestiones de transparencia, nos gustaría saber, entre 
otras cosas..., cosas que no salen ahí: el coste de los observadores internacionales 
para el referéndum del 1 de octubre, o la propaganda, el coste de la propaganda del 
referéndum ilegal del 1 de octubre, también.

E incluso, los días 6 y 7 de septiembre, si se despistó, me gustaría saber qué hizo 
aquellos días, por qué razón, durante un año..., bueno, o más de un año, no ha hecho 
absolutamente nada, no ha emitido ningún informe, no ha abierto ninguna actua-
ción de oficio, o no ha venido a dar cuenta a este Parlament. Y, por lo tanto, creemos 
que es muy importante, evidentemente, por una cuestión de transparencia y porque 
usted es comisionado de este Parlament, que venga a dar explicaciones. Usted tenía 
una obligación democrática, y aun tiene la posibilidad de solicitar, motu proprio, 
venir a dar cuenta de esta situación. 

Muchas gracias.

El president

Perdoni, senyor diputat. Aquest punt ja l’havíem substanciat amb anterioritat. 
A més a més, l’ha votat la cambra i ha donat el resultat que ha donat. Per tant, li re-
cordo que no procedeix, en qualsevol cas. Ara sí, que té la paraula, per parlar dels 
punts que ens ocupen, la senyora Valle.
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María Francisca Valle Fuentes

Muy bien, muchas gracias, presidente. Gracias, síndic..., a usted y a todos los 
miembros de su departamento, por los informes que nos presenta. Sin embargo, 
mire..., yo voy a seguir un poco el hilo de mi compañero, en el sentido de que es 
necesario hablar de transparencia, claro que sí. Pero transparencia en mayúsculas, 
transparencia de verdad, de todos. Los informes que usted nos ha presentado aquí 
son..., hablan de publicidad, hablan de acceso a la información, hablan de código de 
conducta, de cartas de servicio. En fin, de una serie de necesidades que hay que im-
plementar, pero en realidad uno es prácticamente igual al otro. Simplemente, tienen 
algunas pequeñas matizaciones; una de ellas, podríamos decir que es cuando usted 
se refiere al artículo 155, para exculpar al Govern de sus obligaciones.

O como, por ejemplo, cuando usted se refiere a la contratación, que yo le tengo 
que decir que es a dedo, de sus equipos de investigación, formados por profesiona-
les seleccionados, según usted, por su reconocido prestigio. Pero señor Ribó, esa 
explicación nos parece realmente muy poco solvente. Decir que son de «reconoci-
do prestigio», cuando usted sabe que, de reconocido prestigio, profesionales de este 
tipo, hay muchos. Y aquí es otra de las explicaciones en la que usted se queda corto, 
con ese grado de transparencia que exige y que usted..., yo le debo recordar que nos 
debe, ese grado de transparencia, también, a todos nosotros. A nosotros, los diputa-
dos, y también a todos los ciudadanos.

Nos dice en sus conclusiones que: «El síndic debe estar vigilante para detectar 
estas situaciones, y que la falta de colaboración de algunas administraciones es una 
infracción y que se les va a recordar.» Eso lo dice usted en sus conclusiones, y yo le 
voy a hacer una pregunta relacionada con esto: ¿Cuándo va usted a estar vigilante? 
¿Va a estar vigilante a partir de ahora? Se lo digo porque, a pesar de que es una de 
sus obligaciones, como el artículo 75 de la Ley de transparencia le exige, que es que: 
«...debe velar por el cumplimiento de las obligaciones y derechos de esta ley», hasta 
ahora, usted no lo ha hecho. Y si lo ha hecho, ha sido únicamente en una dirección. 

La Ley de transparencia, realmente puede ser una buena herramienta para la lu-
cha contra la corrupción, podría ser así. Pero, fíjese, tendría que ser, siempre y cuan-
do, si se implementa de verdad, y sin desigualdades, para todos igual, sin distinción, 
dirigida a todas las administraciones.

Y lamentablemente, fíjese, ni en sus informes ni en la práctica, usted hace mención 
a cuestiones graves, que se han vivido aquí, en este Parlament, de falta de transparen-
cia. La pregunta es: ¿Por qué? ¿Por qué usted no nos habla de la falta de transparencia 
del Govern de la Generalitat? Le voy a poner unos ejemplos, que yo estoy segura que 
usted los conoce. Le pedimos información sobre lobbies que firmaron acuerdos con 
Diplocat y la delegación de la Generalitat en Estados Unidos, y ningún responsable 
político ha rendido cuentas en el Parlament sobre lo que estuvo haciendo este lobby, 
desde el año 2013.

¿Usted de verdad cree que es normal, que el Govern se gaste, del dinero de los 
catalanes, más de un millón de euros, oiga, que le estoy diciendo más de un millón 
de euros, creando embajadas separatistas, contratando lobbies, para hablar mal de 
España en el exterior, y cuando pedimos información, y no se nos ha dado? 

Otro ejemplo, de 2015 a 2017, el Diplocat organiza visitas con diputados, con 
académicos, periodistas extranjeros..., mi compañera, Susana Beltrán, en la Comi-
sión de Exteriores, solicitó detalles e información. ¿Cuál fue la respuesta? Respues-
ta, del departamento de la Generalitat correspondiente: «Pues que no les ha dado 
tiempo.» Fíjese usted, que no les ha dado tiempo, es la respuesta. O que son..., esta 
es otra, o: «Que son contratos de otra legislatura.»

¿Eso es una respuesta con transparencia? Pues eso es lo que estamos viviendo 
aquí. Como diputados, hemos tenido que solicitar amparo en varias ocasiones, y por 
varios motivos, precisamente, de opacidad. 
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Por favor, yo le digo, ¿usted nos está hablando de transparencia? Esto, señor 
Ribó, es muy grave, se están vulnerando no sólo los derechos nuestros, como diputa-
dos, sino también..., usted lo sabe y es consciente..., los derechos de todos los catala-
nes. Porque, no hace falta que se lo recuerde, pero lo digo, somos representantes de 
todos los ciudadanos de Cataluña. Y, por lo tanto, estamos solicitando información 
relevante para ellos, porque son ellos, con sus impuestos, los que están pagando todo 
esto. Y, como usted también sabrá, genera mucho esfuerzo el pagar estos impuestos 
para que, ni siquiera puedan saber, fíjese, dónde van su dinero, el dinero que pagan.

El Govern de la Generalitat, además, debería tener un plus de ejemplaridad, y no 
lo tiene. Al contrario, lo que tiene es un plus de opacidad, fíjense. Y usted no puede 
hacer lo que está haciendo, que es ayudar a tapar esa falta de transparencia en el Go-
vern de la Generalitat. Y aquí no queda la opacidad, porque lo que es peor, y se lo 
tengo que decir así de claro, tampoco usted es un modelo de transparencia, no lo es. 

Centros escolares, le voy a poner otro ejemplo: ¿Sabe usted que la inmensa ma-
yoría no tiene publicado su proyecto lingüístico del centro? Lo hemos pedido, tam-
poco se nos facilita. Hemos tenido que recurrir, nuevamente, al amparo. Falta de 
transparencia, se da en tres grados: primero, por los centros, por no publicarlo; se-
gundo, por la administración, Serveis Territorials y el Departament d’Ensenyament, 
que no vigila y que, si lo sabe, encima, no da cumplimiento o no obliga al cumpli-
miento, porque es una obligación legal. 

Y, por último, usted, usted tampoco, porque usted ni lo controla..., y si lo contro-
la, no lo exige, que aún es peor. ¿Cómo pueden saber los padres de estos menores el 
proyecto lingüístico del centro al que acuden sus hijos? ¿Ese es el modelo de éxito 
de las escuelas catalanas? ¿Un modelo falto de transparencia, y que no es controlado 
por quienes están obligados a controlarlo, como por ejemplo usted?

Porque, como le he dicho, ni siquiera usted puede decir que es un modelo de 
transparencia, porque cuando nosotros le pedimos información sobre el expedien-
te que usted realizó, de garantía del no adoctrinamiento en las escuelas catalanas, 
información donde usted, con aseveraciones muy rotundas que hizo..., resulta que 
usted nos contesta a nosotros que se había basado en una serie de entrevistas, y poca 
cosa más. ¿Eso es transparencia? ¿Es que no hay actas, no hay ningún otro tipo de 
documentos? No se nos facilitó. La realidad es que usted ha estado blanqueando lo 
que es el adoctrinamiento en los colegios catalanes. Y, señor Ribó, en esta cuestión 
hay que ser muy puntilloso, muy..., hay que tener mucha finura, en el sentido de que 
estamos hablando de derechos de menores, y eso es algo importante.

Y, en fin, podría seguir dándole ejemplos, de falta de transparencia. Hemos pe-
dido las instrucciones dadas por el Departamento para identificar a personas que 
quitaban lazos amarillos o, por ejemplo, también hemos pedido instrucciones da-
das respecto al respeto a la neutralidad de los edificios públicos. Desgraciadamen-
te, como le he dicho, ninguna de estas informaciones ha llegado a nosotros, falta 
de transparencia, total opacidad. Por lo tanto, yo le quisiera preguntar: ¿Qué es lo 
que le falta a usted, señor Ribó? ¿Rigurosidad en el trabajo o falta de voluntad real 
para implementar esa Ley de transparencia y para ponerse, realmente, al servicio 
de todos los ciudadanos de Cataluña? Después, usted se extraña que le llamemos el 
síndic del procés.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula la senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Síndic, equip que l’acompanya..., bé, de fet quan em llegia els 
dos informes..., jo em limitaré a parlar de l’informe, que és per això..., estem aquí 
per parlar dels informes, no per parlar d’altres coses; però em limitaré a parlar dels 
informes. L’última vegada que vam parlar, en aquesta comissió, sobre aquest infor-
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me..., doncs, m’ha sobtat, perquè m’he rellegit el que vaig explicar en aquella ocasió 
i avui, podria llegir una altra vegada, exactament el mateix i no ha canviat res, abso-
lutament, gens. Per tant, bé..., he fet l’esforç de poder extreure alguna altra conclusió, 
en aquests dos informes, malgrat que penso que són molt similars al que ja hi havia.

De fet, l’objectiu principal d’aquesta llei era que els ciutadans i les ciutadanes 
tinguessin més informació, estiguessin més informats perquè la població es fes sen-
tir la seva veu. I aquest objectiu, tan fàcil, jo crec que no s’ha aconseguit. Per què? 
Perquè vostè mateix ja ho ha dit, la gent no coneix la llei, i per tant, ens cal, prime-
rament, que la llei es conegui, perquè si no, no anem enlloc, eh? D’altra banda, sí 
que m’agradaria destacar una cosa que em sembla que ara no ho ha comentat, però 
sí que ho diu a l’informe, que s’ha fet uns qüestionaris que avaluaven la llei i ho de-
manava el síndic, a les administracions, com s’estava fent el compliment d’aquesta 
llei. I vostè mateix, en els qüestionaris deia que no els han respost, la majoria d’ajun-
taments petits, no els han respost. Que la resposta ha set minsa. 

Per tant, ja no només és que la ciutadania no ho coneix, sinó que els ens públics i 
ajuntaments petits, fins i tot passen del tema. Per tant, tenim un problema. Tot i que 
s’ha de reconèixer, perquè a mi m’agrada, també, valorar les coses positives, que el 
nombre d’ajuntaments que disposen del portal ha crescut, com diu en l’informe, un 
20 per cent. I això està bé, perquè això significa que, nou de cada deu municipis, 
s’han acollit a la plataforma de l’OAC i, per tant, això és una dada positiva.

M’agradaria definir els dos informes en sis punts clau: un és la manca d’inversió. 
En el seu informe, ho diu detalladament, tant el del 17 com el del 18. Falten recur-
sos. I aquests recursos, sempre diem, la llei es pot portar a terme sense recursos. Sí, 
però els ajuntaments petits, és evident que tenen moltes dificultats per portar a terme 
una..., bé, una llei d’aquestes característiques, sense que ningú els ajudi. Els ajunta-
ments grans, que tenen més recursos, és fàcil. Per tant, no es pot complir la llei de 
manera total o parcial, en els ajuntaments petits.

D’altra banda, també m’agradaria tornar a insistir sobre el poc coneixement de 
la llei. I per tant, crec que la ciutadania es mereix que es faci més difusió sobre el 
contingut de la llei. Cal incrementar la difusió, amb un èmfasi especial al dret d’ac-
cés a la informació pública. El tercer punt és la manca del desplegament reglamen-
tari. Vostè ho comentava, però és que ja ho comentàvem al 2016, al 2017, al 2018..., 
i és allò de mai acabar. Per tant, un dels temes principals és el desplegament aquest 
reglamentari. Si bé és cert, que també ho ha comentat, que ja està en procés i per 
tant, ens n’alegrem.

Hi ha un tema que m’agradaria comentar i que no ha posat en cap dels informes, 
malgrat el 2016 jo sí que ho apuntava: l’abús d’alguns ciutadans, en el tema de la llei 
aquesta. Els ajuntaments petits es troben molt sovint persones, ciutadans i ciutada-
nes, que tenen per norma demanar informació pública però no per temes personals 
que puguin afectar el conjunt de la ciutadania, sinó per temes partidistes. I sobretot, 
aquests temes, que s’han de resoldre un cop posada la demanda escrita, per deman-
da d’informació, s’han de resoldre en trenta dies. La dificultat que tenen aquests 
ajuntaments, ja no només de fer entendre que hi ha aquesta llei, s’ha de difondre i 
s’ha de complir; la dificultat, a sobre, és que no tenen diners i que algunes persones, 
a més a més, la fan servir de forma que no és la pertinent.

Per tant, m’agradaria..., la primera pregunta que li faig és: ¿Com és que, en 
aquests dos informes no hi continua sortint ni una paraula sobre aquest tema? Falta 
la planificació estratègica i incompliment efectiu, és una tasca complicada, ja ho sa-
bem, però és necessària i en aquest moment, no s’està fent. I també, l’últim punt és 
la minsa aplicació del Registre del grup d’interès, dels grups d’interès, sobretot en 
els ens locals, que podríem dir que gairebé és nul·la.

I un altre tema, que m’agradaria comentar-li, és que, malgrat que el seu infor-
me diu que la Generalitat sí que compleix la llei i que, per tant, està donant un bon 
exemple, que aquí no ho ha dit, però sí que ho diu a l’informe, m’agradaria que em 



DSPC-C 72
8 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CSG  13 

respongués una cosa, i és: vostè creu que la Generalitat, el Govern, en aquest mo-
ment, que no publica les declaracions patrimonials dels seus membres i que, passats 
els tres mesos que marca la llei, no aquesta sinó la 13/2005, no els ha publicat, creu 
vostè que estem donant una bona imatge de transparència i bon govern? Jo crec que 
no, perquè si ni el Govern mateix està donant aquesta informació, crec que tenim 
un problema greu.

I per acabar, home..., m’agradaria fer una crida al Govern i dir que, en els propers 
pressupostos, estaria bé que hi hagués una partida per poder desenvolupar aquesta 
llei de forma correcta, perquè el 2016 ho demanàvem, el 2017 ho demanàvem, el 
2018 ho demanem..., esperem que a la tercera vagi la vençuda i hi hagi aquests pres-
supostos per acabar fent una llei i desenvolupant-la, desplegant-la, com toca. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Seria ara el torn d’En Comú Podem, i per tal 
torn té la paraula el senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc saludar el senyor Ribó, la seva com-
pareixença; també del seu adjunt, el senyor Saura, i de la resta de col·laboradors, que 
crec que avui també l’acompanyen en aquesta sessió. 

Bé, en primer lloc, vull destacar que, l’únic moment de l’any que tenen les admi-
nistracions catalanes per fer una avaluació del seu grau de compliment de la Llei de 
transparència i de lliure accés a la informació és aquest. O sigui, el conjunt de les 
administracions, no cada una per separat; el conjunt de les administracions, per po-
der tenir una mirada transversal, de com ens va això de la transparència, i del lliure 
accés, és l’Informe del Síndic. No en tenim d’altre, i per tant, és un tema de màxima 
importància, que hauria de ser tractat –i en això estic totalment d’acord amb vostè– 
no només en la Comissió, que ja és correcte, que vingui a la Comissió del Síndic, 
sinó que el ple del Parlament hauria de fer un debat sobre el nivell d’avaluació, de 
compliment d’aquesta llei.

Perquè és un tema, en teoria, que en una societat democràtica i en una situa-
ció política com tenim en el nostre país, on els casos de corrupció i de manca de 
transparència, cada dia, ens sorprenen als diaris, que poguéssim fer un debat polític 
d’alçada, sobre el tema. I si es cregués que una altra forma d’avaluar-ho és millor, 
doncs, la buscaríem. Però, de moment, només tenim l’Informe del Síndic. I per tant, 
és aquest moment, en el qual ens trobem. I és veritat que ara, venen dos informes 
–jo soc nou en aquesta comissió, eh? Per tant, potser hi ha coses que aquí ja s’han 
resolt, en anys anteriors, però jo..., o s’ha parlat, eh? Jo seguiré insistint, potser, per 
primera vegada, de coses que em preocupen i que em sorprenen.

En primer lloc, dades positives que hi ha en els informes: es parla que el nivell 
de resposta davant de les preguntes i davant de l’anàlisi, ha millorat, hem passat d’un 
69,41 per cent, a un 78 per cent. Per tant, vol dir una millor col·laboració a l’hora de 
l’avaluació dels índexs de transparència. I també és cert, abans la meva companya 
ho citava, que hi ha un augment, també, de la participació d’ajuntaments, un 20 per 
cent d’augment, en el tema dels portals que afecten els ajuntaments. Aquestes són 
dades positives, però com molt bé vostè deia, aquesta llei, que fa tres anys ens vam 
dotar, requereix grans transformacions, sobretot requereix uns hàbits de transpa-
rència que avui, l’Administració catalana encara no té, eh? I que estem en una fase, 
podríem dir, de millorar aquests hàbits de transparència, però l’única forma és in-
sistir-hi, és posar sobre la taula metodologies, ser insistents, i ser regulars per po-
der adquirir uns hàbits de transparència que nosaltres no tenim, que potser alguns 
dels nostres països de l’entorn tenen. Evidentment, l’Estat està pitjor, eh? Jo vaig ser 
ponent de la Llei de transparència i, si mirem els números..., no els trauré ara, són 
pitjors que els que hi ha a Catalunya, però bé, això no hauria de ser un element que 
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ens alegrés, eh? Nosaltres hem de millorar el nostre, però, vull dir que, també..., si 
avaluem la situació de la Llei de transparència que es va aprovar al Congrés, en el 
seu moment que, repeteixo, la conec bé, perquè vaig ser ponent d’aquesta llei, doncs, 
encara estem pitjor.

I per tant, vol dir que hem d’«apretar» més, que hem d’insistir més, que hem de 
ser molt més insistents. I en el tema dels petits ajuntaments, que és una part im-
portant del llistat d’incompliments que hi ha al final de l’informe, en aquests petits 
ajuntaments, si no els ajudem, no podran. Ja no parlo d’aquells ajuntaments de més 
de 10.000 o de 20.000 habitants, que els hauria de caure la cara de vergonya, d’apa-
rèixer en aquest llistat. Jo miraria el conjunt de forces polítiques, perquè n’hi ha de 
varis colors, eh? Perquè això no hauria de passar i cap d’aquests ajuntaments hauria 
de sortir al llistat de l’any que ve. 

Parlo d’ajuntaments que són grans, que tenen una capacitat administrativa i de 
gestió important, de més de 10.000 habitants.

Però els petits ajuntaments, de menys de 5.000 habitants, o els ajudem o no po-
dran. Per tant, evidentment, les plataformes compartides són clau, eh?, i la col·labo-
ració interadministrativa. Perquè cap ajuntament, ni per petit que sigui, ha d’estar 
absent d’aquests índexs de control. Però, evidentment, no ho podran fer per sí matei-
xos, perquè possiblement el nivell de problemàtiques que tenen a resoldre, els supera 
en molt i per tant, és possible, doncs, que no puguin fer-ho.

Totalment d’acord, el tema dels grups d’interès que va aixecar una gran polse-
guera i que era una de les banderes de la transparència, tant en aquesta llei, com en 
la llei estatal. El seu desenvolupament, passats els anys, ens ha decebut una mica, 
eh?, n’esperàvem potser més i no està donant de sí, el nivell de transparència d’a-
quest funcionament, per exemple, l’informe recorda que els documents que els grups 
d’interès lliuren als diputats i als grups parlamentaris, per influir sobre les seves de-
cisions, haurien de ser publicats, eh?

Per tant, no només hauríem de saber que ens hem reunit amb un grup d’interès, 
sinó que aquest grup d’interès presenta unes propostes i intervé en la política, eh?, 
d’una forma democràtica, evidentment, perquè això és possible fer-ho, però amb 
transparència és més democràtica. I per tant, aquest és un tema important, també. 
També assenyalar propostes que es recorden, que estan en marxa i que, realment, 
en aquest moment seria també una millora. Per exemple, el debat sobre un possible 
codi ètic del servei públic de Catalunya. O sigui, ja sabem que alts càrrecs i perso-
nal directiu del servei públic de Catalunya, moltes vegades, té un control major, però 
què bo seria que el conjunt de les administracions públiques es poguessin dotar d’un 
sol codi que regulés els comportaments ètics de l’Administració pública. En un mo-
ment –torno a repetir– imprescindible, perquè al costat de l’anunci en els mitjans de 
comunicació, dels casos de corrupció, hi ha d’aparèixer, obligatòriament, un impuls 
administratiu per controlar aquesta corrupció, perquè hi hagi més transparència i 
perquè no hi hagi racons foscos, i això no passa. La sensació continua essent, a l’Es-
tat espanyol i a Catalunya, també, que la corrupció encara és permesa, consentida. 
Que té un cert aval social, i per tant, vol dir que amb això, a vegades, hem de sobre-
actuar, sí, hem de sobreactuar perquè estem encara per sota dels índexs de transpa-
rència imprescindibles en un país avançat democràticament.

I evidentment, també d’acord amb la creació d’òrgans independents, que puguin 
vetllar per aquest servei públic, per aquesta ètica en el servei públic català. Per tant, 
òrgans independents, que ens haurien d’avaluar, eh? No només el Síndic, altres òr-
gans independents, haurien d’avaluar de forma concreta, si tenim un codi, el seu 
grau de compliment. I per exemple, evidentment, formació ètica, pot semblar un 
absurd, però ens cal formació ètica. Perquè la casuística que aquell que posa la mà 
a la caixa no li passa res ja és molt estesa en la nostra societat. I el que ens cal és un 
contrast i plans de formació ètica.
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Resolució de consultes: evidentment, aquí s’ha dit, hi ha molta gent que fa pre-
guntes i l’Administració no respon, eh? I per tant, aquest és un tema que realment 
és un canvi de cultura, com deia abans. I també la fixació de pautes per a conflictes 
d’interès, d’incompliments i de dilemes ètics que apareixen de forma sovint, i de 
forma regular, en el marc de l’Administració. 

Per tant, jo crec que, aquest tema que l’informe apunta, hauria de ser important. 
I acabo, amb el que he dit al començament: és important aquesta avaluació anual, 
eh? Si cal que dos vegades l’any en parlem, en parlem dos vegades l’any; però el que 
no passarà és que, si no es presenten informes, si no hi ha avaluació, la transparència 
augmentarà i la corrupció es rebaixarà. Això no passarà, perquè seria que hi hagués 
màgia, i la màgia no existeix en la política, només existeix l’acció humana. I l’acció 
humana vol dir que s’han de fer informes, s’han d’avaluar i hem de treballar, tots 
plegats, per millorar la nostra transparència i el lliure accés a la informació, que és 
un dret que, encara que la llei estatal no el va considerar dret fonamental –greu er-
ror, es va cometre–, avui sí que és un dret del segle xxi. 

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Seria ara el torn del diputat Carles Riera, en nom de 
la CUP - Crida Constituent, el subgrup.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, en primer lloc síndic, gràcies a vostè i a tot el seu equip 
per la seva compareixença. Només quatre apunts, breument. En primer lloc, dir-li 
que compartim en gran mesura l’anàlisi, les conclusions i les recomanacions del seu 
Informe. I que, tanmateix, voldríem posar especial atenció en alguns aspectes que 
creiem que val la pena focalitzar en aquest debat. En primer lloc, creiem que caldria 
fer un pas endavant, en matèria de transparència, pel que fa a les administracions 
públiques, en el sentit de tenir una major proactivitat i una major iniciativa activa, a 
l’hora d’informar els ciutadans i ciutadanes.

És a dir, no és suficient disposar d’un sistema de transparència que permeti a de-
terminats herois i heroïnes, diguéssim, poder-se’n sortir, no?, a l’hora de cercar algu-
na informació comprensible, sinó que caldria desenvolupar –i és un tema de cultura 
política, de cultura democràtica– sistemes més proactius, amb més iniciativa, a l’ho-
ra de facilitar aquesta informació, és a dir, de motivar la ciutadania a cercar aquesta 
informació. En aquest sentit, segurament, desenvolupar millor el sistema de portals 
actualment existents, millorar la seva indexació, de manera que siguin clarament 
comprensibles i traçables, etcètera.

Però també, ens semblaria que seria molt important que l’Administració adqui-
rís una cultura, que pensem que no hi és en aquest moment, de ser més proactiva a 
l’hora de facilitar a la ciutadania aquella informació que la ciutadania pot utilitzar 
a vegades, per tal de reclamar els seus drets enfront de l’Administració pública, eh? 
És a dir, que quan un hom cerca una informació que li sigui útil per defensar els 
seus drets o interessos davant l’Administració, això no sigui, diguéssim, un camí de 
pedregar, diguéssim, sinó que l’Administració tingui l’actitud proactiva de facilitar 
a la ciutadania tot allò que la ciutadania necessita per defensar-se davant de l’Admi-
nistració. Ens sembla que aquest seria un punt rellevant. 

Bé, en segon lloc, nosaltres pensem que caldria una atenció específica, i segu-
rament que, per part del Síndic de Greuges seria interessant aprofundir-hi encara 
més del que ja es fa, doncs, una especial incidència a tot el tema de la contractació 
pública. Nosaltres pensem que aquí encara hi ha un dèficit de transparència molt 
important, des de l’Administració, a tots els seus nivells, davant de la ciutadania. 
No oblidem que, per aquí és per on circula la corrupció i la corruptela, els tres per 
cents, etcètera, no? Per tant, caldria un sistema de transparència molt més accessi-
ble i proactiu, pel que fa a tot allò que és la contractació i la subcontractació públi-
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ca. I sobretot, en allò que són els grans capítols: l’obra pública i tot allò que són les 
contractacions o les subcontractacions de grans serveis bàsics o de grans subminis-
traments bàsics a la població i a la ciutadania: subministraments elèctrics, submi-
nistraments energètics, d’aigües, etcètera, en els quals pensem que hi ha una gran 
opacitat, tant pel que fa a la relació d’aquestes empreses amb l’Administració, com 
pel que fa a la relació d’aquestes empreses amb la ciutadania.

Aquí hi ha una gran opacitat que és origen de tota mena de disfuncions. I en 
aquest sentit, per exemple, doncs..., el cas del subministrament d’aigua a la ciutat 
de Barcelona crec que és un exemple d’opacitat en aquest sentit, que s’ha arrossegat 
històricament. Per últim, coincidir també amb la intervenció anterior, en què, des 
del nostre punt de vista, també caldria aprofundir molt en el retre comptes, en el re-
timent de comptes de la transparència en les institucions democràtiques i davant de 
la ciutadania i que potser també caldria posar en marxa sistemes d’avaluació parti-
cipatius, de manera que sigui la mateixa ciutadania qui pugui avaluar els sistemes 
de transparència de l’Administració.

I per últim dir-li, síndic, que compta amb tot el nostre suport per tal que els seus 
informes arribin al ple. Jo crec que la importància de la institució i la transcendèn-
cia i rellevància dels informes ens hi obliga. I, sincerament, ens costa molt entendre 
per què això no és un hàbit i una cultura totalment assumida en aquest Parlament. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara seria el torn del Grup Republicà i per expo-
sar-lo, té la paraula la diputada senyora Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Moltes gràcies, president. Bona tarda, síndic, senyor Ribó; als membres de la 
Mesa i als companys diputats i diputades i a totes les persones que avui ens acom-
panyen. Bé, jo també, que soc com el company Nuet nova en aquesta comissió, i 
jo vinc, també, a parlar dels informes, dels informes de la transparència, del 2017 
i el 2018.

Bé, en primer lloc, volíem donar les gràcies en el meu nom i en el nom del meu 
grup, el Grup Republicà, al síndic, pels informes i a l’equip del síndic, i per tota la 
tasca feta, ja que, en una societat democràtica i avançada, la transparència és una 
eina clau per tal que la ciutadania no perdi la confiança en la gestió de les adminis-
tracions ni en els seus representants polítics. No deixa de ser una eina que li permeti 
al ciutadà poder saber, conèixer, i, si cal, fiscalitzar.

Bé, ja com he dit, les administracions públiques, doncs, treballem per la ciuta-
dania, la finalitat és el bé de la ciutadania; ens gestionem amb fons de la ciutadania 
i, com a mínim, la ciutadania ha de tenir dret a conèixer què fem des de les admi-
nistracions públiques i també com a polítics. És ben sabut que en aquells països eu-
ropeus amb millors indicadors socioeconòmics i de confiança política, són aquells 
on hi ha una millor percepció de la qualitat de les institucions. Això és on ens agra-
daria, com a Catalunya, com a administracions catalanes, aproximar-nos a aquesta 
idea, no? Dit això, voldríem destacar, o remarcar que, no només aconseguirem in-
crementar la confiança en els nostres ciutadans i les nostres ciutadanes, sinó que, 
d’aquesta manera, afavorirem el desenvolupament i la justícia social, si treballem 
per fomentar la imparcialitat, la transparència, la prevenció, la integritat i el reti-
ment de comptes.

Com ha dit vostè, i totalment és lògic i compartit, és el dret que té el ciutadà a 
conèixer. El ciutadà té el dret a conèixer i per tant, té el dret d’accedir a la informa-
ció. Des del Govern, nosaltres volem acompanyar la nostra societat en aquest canvi 
de paradigma que estem implementant per mitjà de nombrosos instruments de go-
vern obert, de participació, accés a la informació. S’està treballant per a l’aprovació 
d’un nou acord de Govern, de dades obertes, amb la finalitat que la ciutadania pu-



DSPC-C 72
8 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CSG  17 

gui tenir un millor accés a les dades i la informació. Per això, remarquem la impor-
tància de la participació ciutadana. És molt important la participació ciutadana. La 
participació ciutadana ens ha de permetre millorar la diagnosi de les necessitats so-
cials, facilitar la implicació de ciutadans que, normalment, no se senten interpel·lats, 
i millorar la traçabilitat de les polítiques públiques i l’acció legislativa.

No n’hi ha prou a posar a disposició dels ciutadans un gran volum d’informació, 
no, i vostè ho ha dit en la seva intervenció. Hem de ser capaços de saber convertir 
la informació en coneixement, implementar eines simples, intuïtives, que permetin 
la ciutadania comprendre, avaluar i, com us he dit abans, si escau, criticar les actua-
cions de les administracions. Amb relació als seus informes, que com bé ha explicat 
vostè, i també ho han explicat alguns dels meus companys que han parlat abans, que 
han parlat dels informes..., és cert que, per poder tenir un bon coneixement de l’eina, 
s’ha de poder fer una millor difusió de la llei, de cara a la ciutadania. La ciutadania 
ha de conèixer aquesta llei i ha de saber, o almenys, tenir el coneixement de com 
poder accedir a aquesta informació, no?

Una cosa que m’ha cridat molt l’atenció i que vostè repeteix en els dos informes, 
i és que hi ha ajuntaments que no han omplert, diguem-ne, l’enquesta d’avaluació. 
I m’ha preocupat, perquè m’he revisat els noms i no tots són ajuntaments petits. Són 
ajuntaments prou importants com per poder-se comprometre amb la transparència, 
no? Tot i que remarca que, en el 2018 hi ha hagut un increment del 78 per cent, res-
pecte al 69,41 per cent de l’any anterior, jo crec que aquesta és la gran deficiència 
que s’hauria de poder corregir. També, si no ho he entès malament, se’ls ha enviat 
cartes per poder-los recordar que tenen l’obligació de contestar aquestes enquestes i 
no hi ha hagut cap resposta.

A mi m’agradaria saber si es preveu alguna altra mesura per poder, diguem-ne, 
coresponsabilitzar, també, aquests ajuntaments a donar aquesta informació per po-
der tenir..., més que res, uns informes complets i de qualitat, més de qualitat dels que 
poden ser els d’ara, perquè vostè remarca, en els dos informes, que li manca aquesta 
informació per poder avaluar un informe amb més contingut, no? 

També he llegit que hi ha municipis, sobretot, municipis petits, i això també 
ho han recalcat companys meus, que no tenen prou eines per poder, diguem-ne, 
tirar endavant la Llei de transparència i estar al dia. Pensem que els ajuntaments 
petits, segurament, és on més hauríem d’incidir perquè tinguessin el màxim d’ac-
cés a aquesta informació, perquè molts queden bastant aïllats per poder tenir, di-
guem-ne, més informació. Ja prou dificultats tenen, com per no tenir dret a aquesta 
informació.

Per altra banda, en els seus informes també diu –i en parla diverses vegades– el 
criteri dels continguts, no?, que segons he entès, o he cregut entendre, que potser 
el bolcament de la informació que fan els ajuntaments no és, diguem-ne, la que ens 
obliga la llei, no? I potser, doncs, aquí ens hauríem de responsabilitzar una mica i 
veure com es pot corregir aquesta petita incidència. 

Per últim, a mi m’agradaria fer, com a conclusió, dir que nosaltres també valo-
rem la possibilitat d’una millora en la inversió en aquesta matèria. També insistir 
que hem de fer, o hem de sumar més esforços perquè es pugui donar a conèixer 
aquesta llei, que el ciutadà pugui saber quins són els seus..., què pot conèixer, què té 
dret a conèixer per part de les administracions públiques.

Respecte al desplegament del Reglament, ho han parlat els meus companys i jo 
també, doncs, ho tenia aquí, apuntat..., segurament si no hagués estat pel 155, com 
altres reglaments, com el de la renda garantida, per exemple, ja estaria molt més 
avançat. Però tot i així, des del Govern ens confirmen que s’està treballant en el seu 
desplegament per poder donar resposta, bàsicament a uns punts més importants, a 
què es vol donar resposta és al dret d’accés. 

I, per últim, dir que han sortit, diguem-ne, avui..., la reflexió entorn al desplega-
ment insuficient. Per exemple, la Llei de transparència, en tot allò referent als grups 
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d’interès. I és igual, el cert és que aquí tots tenim una corresponsabilitat i no podem 
atribuir només al Govern o al síndic allò que, entre tots i totes podríem fer. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Passaríem ara la paraula al senyor Rafael Ribó, 
per tal de donar resposta... (Veus de fons.) Ai, perdó..., perdoni... (El president riu.) 
En nom..., perdó, disculpi, eh?, (El president riu.) En nom del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, el senyor Antoni Morral, disculpi.

Antoni Morral i Berenguer

Gràcies, president. No es preocupi, que seré breu, perquè l’opinió del nostre grup 
respecte..., bé, en primer lloc, agrair, una vegada més, la presència del senyor síndic 
i el seu equip, avui, per donar comptes del que és l’Informe de transparència, i l’es-
tat, diguem-ne, de la Llei de transparència, que va ser aprovada per aquesta cambra 
el 2014 que, llegida la llei i llegit l’informe, d’entrada, t’adones d’un contrast impor-
tant. És a dir, la llei planteja una ambició molt important pel que fa referència al 
compromís, la responsabilitat i la voluntat de les administracions públiques amb els 
temes de la transparència i l’Informe ens posa en relleu les enormes dificultats que 
hi ha per poder complir amb escreix el que són aquestes ambicions marcades a la  
llei, no?

Perquè, de fet, la llei parteix d’una idea de fons, de canvi, gairebé de paradigma, 
va al moll de l’os... és una llei que va al moll de l’os del que és la cultura democrà-
tica, no? I planteja formes de gestionar que realment, estan en el marc d’un canvi 
profund del que és la gestió pública, l’atenció als ciutadans, no? I, en aquest sentit, 
l’informe ens serveix molt per saber..., valorem, de forma molt notable i important, 
el contingut d’aquest informe per l’exercici que suposa conèixer l’estat en què ens 
trobem en aquesta qüestió, que té molt a veure, diguem-ne, amb el que és la cultura 
democràtica del país. Probablement, com també ja s’ha dit, és l’únic espai que ens 
permet reflexionar sobre aquesta qüestió. Per tant, és transcendent, diguem-ne, l’in-
forme que avui tenim damunt de la taula. Probablement, també, seria motiu perquè 
fos tractat en sessió plenària.

I, en aquest sentit, posar de manifest, també, l’exercici metodològic per poder fer 
el contingut d’aquest informe. Lògicament, la llei és del 2014, les administracions 
tenen la seva pròpia inèrcia, els canvis que es proposen en el si d’aquesta llei supo-
sen canvis, en algunes qüestions, de gir estructural en la forma de funcionament de 
les nostres administracions, i per tant, la metodologia de com avaluar aquesta fo-
tografia és una fotografia complexa i que, per tant, posar en valor l’exercici tècnic 
que ens ha portat a tenir la diagnosi de l’estat de la Llei de transparència, no? Cer-
tament, aquesta és una qüestió que no només té a veure amb l’increment de recur-
sos, que també, òbviament, sinó, fonamentalment, amb la voluntat política. I aquí és 
una qüestió ja més difícil de poder estimular, la voluntat política és o no és, però, en 
aquest sentit, té molt a veure el que hauria de ser promoure la participació ciutadana.

És a dir, la voluntat política també és estimulada per la pressió social, eh? I per 
tant, el coneixement dels drets que té la ciutadania, pel que fa als drets que té, d’ad-
quirir la informació necessària, és una tasca que requereix campanyes permanents, 
de divulgació, d’informació..., i aquesta sí que és una tasca que crec que, des de la 
institució del Síndic de Greuges, és important que s’estimuli, que es promogui..., sé 
que es fa, però probablement, potser s’hauria de fer encara més, amb més intensitat, 
en la direcció de generar no només els canvis que necessita l’Administració, sinó el 
requeriment que els ciutadans poden tenir més informació per poder fer front a les 
seves necessitats, o al seu coneixement, no?

Per tant, en aquest sentit, valorem també important, pel que fa a la tasca de 
l’Administració Oberta de Catalunya, que ha permès que els ajuntaments puguin 
disposar d’una plataforma que els ha facilitat poder donar compliment a la llei, pel 
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que fa referència a la divulgació de la informació. Diu l’informe: «Nou de cada deu 
ajuntaments, disposen d’aquesta plataforma.» Per tant, això crec que és una xifra 
important i positiva en aquest sentit, no? Per tant, segurament eines que permetin 
aportar o..., institucions que permetin crear eines que facilitin a l’Administració po-
der homogeneïtzar els continguts, per exemple, perquè també l’Informe, pel que hem 
notat..., la informació, moltes vegades sí que s’expressa, es difon, però que la seva 
comprensió es fa difícil per part del ciutadà. Per tant, eines que permetin, doncs, ho-
mogeneïtzar el que és la informació, també podria ser una aportació important en 
aquest sentit, no?

Constatem les dificultats perquè el tema dels grups d’interès puguin..., hagin es-
tat..., bé, s’hagin pogut aprovar en les diferents administracions. Vull dir, que s’han 
estat..., en aquest cas això no ha estat gaire exitós. No sé si..., perquè l’Informe tam-
poc en fa menció, quins són els motius pels quals aquesta és la situació, però aquest 
també seria un dels temes importants i que són un dels elements innovadors pel que 
fa a la llei. També menciona l’Informe que, en altres països aquesta qüestió, doncs, no 
està reflectida. I, per tant, en aquest sentit, de poder fer públics el que són els grups 
d’interès de cada una de les administracions, és un element clau perquè els ciutadans 
puguin, també, fer un coneixement de quina és la relació d’aquests col·lectius amb la 
seva Administració i per poder conèixer, diguem-ne, quines són les seves agendes 
compartides, no?

Per tant, hi ha molts elements que queden per treballar, aquí hi ha un recorregut 
important a fer. Estem encara lluny del compliment del que és aquesta llei. Ens falta 
molta reglamentació, també, i per tant, aquí hi ha una feina important per part de la 
mateixa Administració, de reglamentar per fer efectius els articles de la Llei, i també 
estimular el que és la voluntat política perquè, doncs, això sigui així. En aquest sen-
tit, valorem també positivament el fet que s’hagi publicat, negre sobre blanc, aquells 
ajuntaments que han tingut dificultats o no han respost al que són les enquestes que 
se’ls ha demanat. I per tant, també, per al ciutadà ocult, també, no han tingut res-
posta de recepcionar la seva petició, no? Per tant, en aquest sentit, també pensem 
que això va en la direcció d’estimular la voluntat política. I per tant, hem valorat po-
sitivament que, al final d’aquest Informe, s’hagin fet públics aquells municipis que 
realment no han respost al que és la informació que se’ls requeria pel que fa al com-
pliment de la Llei d’informació, no? 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara sí, seria el torn, per tal de respondre, del se-
nyor síndic. Té la paraula.

El síndic de greuges

Gràcies, president. A mi em sorprèn molt que el Grup de Ciutadans, quan es de-
bat un punt de l’ordre del dia que està fixat per tots vostès, ens anem quatre estadis 
més enllà, i no discutim sobre el punt que s’ha assenyalat. I més, des d’una institució 
–que ha dit, i avui ho he recordat telegràficament– que té desenes i desenes d’infor-
mes, notes, etcètera, on podíem basar discussions com les que s’han plantejat, però 
no a demandes de vostès.

Mirin, la Llei de transparència ens dona la funció d’avaluació en totes les admi-
nistracions. Com intervenen, a mi em fa la impressió que no comprenen l’encàrrec 
que l’Administració ens va fer –alguns de vostès no hi eren, però és com si ni ha-
guessin llegit què diu la llei i què ens encarrega i per què es fan els informes, no? 
I els fem amb experts, sí, cada any fem un concurs. Si vostè segueix la publicitat 
oficial de Catalunya veurà que es convoca i s’obre un concurs i que es presenten di-
verses propostes, i que s’adjudiquen, d’acord amb uns paràmetres absolutament pú-
blics, sí. Sembla que no coneixen l’encàrrec de la llei, sembla que no segueixen les 
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bases senzilles i transparents, faltava més, que es fan sobre el concurs de la Llei de 
transparència. 

Com altres encàrrecs que fa el síndic, una vegada recorda que vostès em van pre-
guntar: «Quant els ha costat l’informe d’adoctrinament?» I es van endur la sorpresa, 
em va semblar, quan els contestàvem està fet per assessors del síndic. Però ja la pre-
gunta ja anava teledirigida. I continuen amb aquesta història, i erre que erre i per-
sisteixen, però ignorant el que diu la llei, ignorant el que surt en concursos públics o 
quin és el volum de diner –que són 15.000 euros– que obliga a obrir concursos pú-
blics. I ara em fa vergonya citar la xifra, perquè sembla que li vulgui donar lliçons, 
vostè ho deu saber molt més que jo, no? 

Miri, l’únic grup parlamentari que en aquesta cambra ha demanat al síndic so-
bre el Diplocat i delegacions exteriors va ser el PP. I la primera demanda que ens va 
fer no l’hi vam poder contestar perquè la llei espanyola ens ho prohibia. Després va 
canviar, però la primera llei espanyola no ens permetia entrar en aquesta matèria, 
i era una llei que havia fet el PP, però el primer que ens va portar aquí la pregunta 
al respecte. De Ciutadans, no tenim una sola petició de les que vostès han formulat 
en aquesta Comissió. Per tant, si volen discutir sobre opinions polítiques, no hi tinc 
cap inconvenient, aquí fora, on vulguin, però en sessió, aquest síndic que els parla 
es cenyirà rigorosament al que fa tota la meva gent, gràcies a la qual jo puc parlar 
aquí, i al que fem com a institució.

Vostès ens han demanat moltes coses d’informació sobre l’activitat del síndic, 
això sí; muntanyes de preguntes, com em diuen que han fet en altres institucions, 
i crec, senyor Rodríguez de l’Hotellerie, que ha rebut puntualíssimament i exhaus-
tivament els centenars i centenars de pàgines, per no dir-ne milers, del que vostè 
demana.

Això sí, eh?, sobre l’activitat del síndic ens ha demanat quantitat de coses, i totes 
–com en altres institucions em diuen que també ho han fet– li han contestat. Però, 
és clar, que vostès avui em plantegin sobre les projectes educatius i l’adoctrinament, 
que ja ho vàrem discutir en aquesta comissió... Tenen un informe del síndic sobre 
adoctrinament, que el portaveu del seu grup ens va demanar quant ens havia costat? 
Dos anys treballant, equips del síndic, seguint tots els llibres de text de Catalunya, 
rigorosament, desmentint de dalt a baix –està escrit, no és una meva opinió– el que 
algú, superminoritari, havia escrit en un informe al respecte, que provoca que, fins 
i tot l’actual Ministeri d’Educació del Gobierno de España ha decidit no publicar 
un altre informe, per manca de rigor. Si en tenen un altre, publiquin-lo i discutim 
sobre bases documentals, no sobre opinions. Quina és l’opinió que val, senyors de 
Ciutadans? La que ha dit el senyor Cantó, que: «El castellano ha desaparecido en 
Cataluña»? Ho ha dit des de la tribuna del Congrés dels Diputats, eh? Per això ho 
cito, perquè no és una opinió dita en un cafè, des de la tribunal del Congrés dels Di-
putats. I que jo sàpiga, és un diputat del seu grup parlamentari. Hem de fer informes 
sobre això? Buscant si el castellà ha desaparegut de Catalunya? Que només cal sen-
tir-los a vostès parlant en aquesta comissió o sortir d’aquesta sala, per saber quina 
és la realitat? Siguem seriosos, si us plau! No busquin el síndic en una esgrima en 
què no participarà, purament i simplement, a veure qui la diu més grossa. Aportin 
els elements!

En el Síndic no hi ha una sola queixa, encara, sobre que hi hagi centres on 
s’adoctrina, ni una. Però el síndic, motu proprio, fa dos anys que està treballant amb 
uns equips reconeguts, malgrat li pesi, per prestigi educatiu, i ha aportat l’informe, 
el tenen vostès, si l’hem discutit. Quan els porto tota la informació del senyor Ma-
riano Rajoy, que era algú..., del senyor teniente general Gozalo, que era algú..., de 
tot el Consell Escolar de Sant Andreu de la Barca, i els aboco en comissió, perquè 
la tinguin, no compta per a res? S’evapora? És la realitat. O és que el síndic s’ha 
inventat l’opinió de Moncloa, de la tinència general, del Consell Escolar? Han fet 
vostès aquest exercici? No de l’opinió a veure qui la diu més grossa. I estan tractant 
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temes molt i molt importants, no són temes menors, torno a dir-los-ho, que els ha 
portat a dir que el castellà desapareix a Catalunya.

Miri, nosaltres estem fent cada any recomanacions de transparència a les es-
coles. I saben sobre què? Sobre el procés de preinscripció. Perquè en el procés de 
preinscripció es fan trampes, trampes que motiven la segregació escolar, que aquest 
és el problema de l’escola. I convido a Ciutadans, per enèsima vegada, que gastin 
totes les seves energies..., que són el principal grup de la cambra, a enfrontar-se al 
problema número u que té el sistema educatiu de Catalunya, que no hi ha igualtat 
d’oportunitats. I no els veig gaire motivats al respecte. I el que vostè diu, amb raó,  
que ha de defensar els drets, els convida i els empeny a fer-ho. Si per cada energia que  
han gastat sobre adoctrinament, n’haguessin gastat una dècima per segregació, es-
taríem molt més endavant. Aquest és el tema real que avui hi ha a Catalunya a les 
escoles, no?

Mirin, el ciutadà ocult, lamento molt dir-ho per algunes intervencions, és una 
vergonya. No és un exercici del síndic, que s’inventa una tècnica per veure a qui aga-
fa desprevingut. És una vergonya que hi hagi ajuntaments que, per tercer any con-
secutiu, no responguin al que és ciutadà ocult. I n’hi ha de tots els colors, per tant, 
ho puc dir encara amb més força, però és una vergonya, no perquè no responguin 
al síndic, perquè demostren que no s’ho creuen, que han de respondre la ciutadania. 
Aquest és el problema. És una tècnica esplèndida per tornar a evidenciar que ens 
falta molta cultura democràtica per entrar a respondre i fa falta molta pedagogia. La 
llei preveu infraccions, el que no correspon és estar cometent quelcom que és una 
infracció..., que es pot combatre amb una infracció.

Nosaltres no anem a combatre la infracció amb cap pena, anirem amb la pedago-
gia, si més no, de la vergonya, publicar-los any rere any, per veure si aconseguim..., 
no que ens responguin, que responguin als set milions i mig de persones que viuen 
a Catalunya, que poden fer preguntes, les que sigui, sobre la situació de les admi-
nistracions. I evidentment, que hi ha ciutadans que abusen, evidentment que n’hi ha. 
I el síndic els pateix, també, ciutadans que, erre que erre, et van sempre bombarde-
jant..., però els hem de fer la pedagogia de fer-los entendre i hem de buscar fórmules, 
també, per no malversar cabals públics, de fer-los entendre que aquest dret, el que 
no vol dir és una deformació.

I el Reglament que el síndic demana (l’orador riu), el tornarà a demanar l’any que 
ve si no hi és. No ho farem nosaltres, el Reglament no li toca fer-lo al síndic, tornarà 
a demanar a l’Administració –espero que no ho hagi de tornar a demanar– que hi 
hagi Reglament de la Llei de transparència on puguem precisar molts extrems. I, per 
tant, és una exigència que, encara que ens fem pesats o que algú se n’avorreixi, la 
tornarem a dir quan calgui. Com els torno a demanar a tots, si us plau, tant de bo 
no trigués setmanes a saber que s’hi han posat, fil a l’agulla, si us plau, enforteixin 
la GAIP.

No va ser el síndic que va decidir crear la GAIP, l’Asens ens va cridar perquè 
opinéssim sobre com havia de ser la Llei de transparència, quins models hi havia, 
com es podia solucionar..., les nostres opinions ja les tenen al Diari de Sessions i 
les tenen allà, recollides, en documents que vam lliurar. Va ser el Parlament que 
va decidir crear la GAIP, doncs, crear la GAIP, si està en la situació que està ara..., 
adobem-ho, i creem un instrument que realment pugui servir com a mitjà perquè la 
llei es compleixi.

Sobre la declaració de béns del Govern actual, és evident que estan en fora de 
joc. Nosaltres presentem un informe, al juliol, que està elaborat a partir de totes les 
«cates» que s’han fet, fins a finals de març de 2018, que encara no hi havia aquesta 
situació. A partir d’aleshores, el següent informe, evidentment, nosaltres haurem de 
dir, si no ho han esmenat, que estan en fora de joc. Però avui estan en fora de joc 
en aquest sentit, hem de dir que en els informes anteriors no havíem d’assenyalar al 
Govern perquè complia, i estava complint, com compleix el Parlament, i com com-
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pleix el Síndic de Greuges, només faltaria, amb tot el que estem obligats a fer per 
llei, sobre declaracions públiques, transparència, etcètera.

Però jo els demanaria que, sobre aquest tema, l’accés a la informació..., donat que 
és un dret molt innovador per a nosaltres... Mira, jo aquest dilluns, dimarts i dime-
cres m’ha tocat presidir l’assemblea de tots els defensors d’Europa. M’ha tocat per-
què n’he estat elegit, des de fa anys, president. Un dels temes normals de debat, entre 
tots els meus col·legues, des de Suècia fins a la Gran Bretanya, tots els que em van 
fer confiança quan em van elegir president, era la situació de transparència, com una 
cosa, aquí, normal..., no, no com quelcom..., com ens discutim ara, entre nosaltres: 
«No..., fa falta...» Que els demano que ens posem tots les piles perquè potser més 
empenta del que hauria de fer normalment, poguéssim poder presumir que també és 
una societat que s’ha posat al dia en aquest dret, tan elemental per a la democràcia. 

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor president. Ara obriríem un segon torn per a aquells grups 
que tinguin interès a demanar alguna precisió, o fer algun pronunciament al res-
pecte. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Manuel 
Rodríguez.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Abans de tot, no?, voldria demanar, per al·lusions, segons l’article 87 del Regla-
ment del Parlament. I en aquest sentit, sí que agrairia que es respectessin els tres 
minuts que posa el Reglament. 

Gràcies.

El president

Té la paraula, però... (Veus de fons.) Té la paraula, sí, sí...

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Bé, amb relació a les al·lusions que ha fet el senyor Ribó, el senyor síndic..., bé, 
en primer lloc, sí, encara hi ha textos, hi ha informes i potser vostè no està al corrent 
del que s’està publicant. Existe, hace poco, en los medios de comunicación, un infor-
me de 335 páginas, en las que se denuncian gravemente incumplimientos en materia 
de adoctrinamiento en las escuelas catalanas. Le voy a poner un ejemplo: libro de 
la editorial catalana Barcanova, que enseña ciencias sociales en quinto de primaria, 
los que tienen alrededor de los diez años. Explica ríos, montañas y el clima de Cata-
luña, pero no detalla la geografía del resto de España, y apenas menciona el Estado 
y se olvida de las Cortes Generales y directamente se salta a la Unió Europea y a la 
ONU, como hace usted habitualmente.

Bien, además, en otras alusiones, me gustaría saber si..., como le he manifestado 
antes, los observadores internacionales, la propaganda del referéndum ilegal..., ¿qué 
ha pasado?, ¿qué ha hecho durante todo este tiempo? Y los días 6 y 7 de septiembre, 
¿qué pasó? Por una cuestión de transparencia, básicamente, me gustaría saber si se 
despistó, si aún sabe lo que pasó en aquellos días, o si durante todo este año, aún no 
ha tenido tiempo para elaborar un informe concreto sobre la vulneración de dere-
chos que se violaron en este Parlament. 

Y, asimismo, también de paso, ya que hablamos de transparencia: ¿Qué hacía us-
ted aquí, el 26 de octubre de 2017, reunido con el comité para la rebelión?

En ese sentido, plantearle: usted me habla de que usted..., el problema número 
uno que tenemos en esta cámara..., creemos nosotros que el problema número uno 
es el señor Torra, pero el problema número dos es usted.

El president

A veure..., abans he intentat ser..., i quasi bé que me’n penedeixo..., un punt flexi-
ble en la interpretació del que és el Reglament. L’article 88 del Reglament..., i és el 
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que he utilitzat abans, sense citar-lo explícitament, els en donaré lectura, diu: «Co-
herència dels debats.» diu: «Els oradors han de ser cridats a tornar a la qüestió quan 
se n’aparten.» Cosa que jo crec que ha passat, en el seu primer torn d’intervenció, i 
li he demanat, i li agraeixo molt que tornessin a l’objecte, donant la paraula a la seva 
companya diputada del seu grup parlamentari..., sigui per digressions estranyes al 
punt, el que es tracta; sigui perquè insisteixen en punts discutits o ja votats.

Jo crec que si tots féssim l’esforç d’entendre que el que estem debatent són aquells 
punts que tenim damunt la taula, la comissió seria més gestionable per part de tots. 

Insisteixo, intentem ser al màxim de flexibles; entenem, doncs, que hi ha hagut 
aquest torn d’al·lusions, li agraeixo que hagin tornat al debat, tan bon punt els ho he 
reclamat en base a aquest article, però demanaria que ens circumscrivíssim a allò 
que ens porta avui aquí. I allò que ens porta avui aquí són els dos dictàmens, en el 
benentès que, el primer punt ja ha estat substanciat. 

Per tant, benvingut qualsevol debat sobre la transparència, complagui o no com-
plagui a les institucions, els grups parlamentaris o la sindicatura; en qualsevol cas, 
tots, sense excepció, estem subjectes a crítiques, però no ens apartem, si us plau, 
d’aquest objecte, perquè al final serà absolutament ingestionable aquesta comissió. 

Gràcies, senyor diputat. 
(María Francisca Valle Fuentes demana per parlar.)

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. A ver, señor Ribó..., usted ha dicho antes que le sorprendía 
que no se hubiese hablado de los informes, que este grupo parlamentario..., bueno, 
tenía usted mucha sorpresa respecto a lo que nosotros le decíamos... A mí, realmente, 
lo que me sorprende es que, una persona con tantos conocimientos que tiene usted, 
tan prolífica en sus intervenciones, con tanto viaje por todos sitios y dando tantas 
conferencias, realmente cuando no tiene usted argumentos para contestar lo que se 
le está preguntando, aluda simplemente a intentar –digo intentar, simplemente– des-
prestigiar a quién simplemente le está recordando sus obligaciones, porque es lo que 
estamos haciendo, y a mí eso no me parece de recibo. Porque uno tiene que ser, tam-
bién, capaz de asumir lo que se le está diciendo. No, simplemente de..., bueno, en fin, 
hacer como usted hace.

Dice usted que no hemos hablado de los informes. Ya se lo he dicho, yo quiero 
hablar de transparencia, pero en sentido mayúsculo, porque lo que dicen sus infor-
mes..., básicamente, están repetidos. Yo podría haberle hablado de código de con-
ductas, que no se ha implementado en la medida que se tenía que haber implemen-
tado; le podía haber hablado también de la publicidad, que tampoco se ha llevado 
a cabo, porque se ha estancado; de los ayuntamientos que no tienen recursos sufi-
cientes; le podía haber hablado, también, de muchos estancamientos; le podía inclu-
so haber hablado, fíjese usted, que a todo el mundo se le ha olvidado, que la ratio 
de solicitudes del año 2018, con respecto a 2017, es menor en Cataluña..., ratios de 
solicitudes de información es menor en Cataluña que en el resto de comunidades 
autónomas. ¿Y por qué? ¿El 155, otra vez? La gente..., ¿qué? ¿Que no solicita infor-
mación porque se le prohíbe? ¿Me entiende?

O sea, sí que me he leído sus informes, los tengo aquí, tengo un montón de apun-
tes. Me parece que está muy bien que usted nos haga una serie de recomendacio-
nes, pero es que tenemos que empezar por aquí. Es que la transparencia tiene que 
empezar por aquí, por el Parlament, por aquí, por los diputados, por usted mismo. 
Porque: ¿Cómo le vamos a exigir a los ayuntamientos algo que..., además, carecen 
en muchas ocasiones de recursos y de medios? ¿cómo le vamos a exigir algo que no 
estamos haciendo nosotros? ¿Cómo le vamos a pedir a la gente algo que nosotros 
no hacemos, que el Govern de la Generalitat no hace? Que el 155, fíjese usted, qué 
cosas, que impuso, según dijo Montoro, que los altos cargos de la Generalitat publi-
casen los patrimonios y todavía no se ha hecho. Oiga, por favor... ¡Por favor!
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Usted me dice también, que es que no se les han hecho peticiones. Usted no ac-
túa de oficio. ¿No le he dicho antes que el artículo 75 de la Ley de transparencia le 
dice a usted que tiene que velar por el cumplimiento de esta ley? Pues actúe y no 
espere a que se lo digamos, actúe, ¡digo yo! No voy a seguir por el tema que ya ha 
dicho mi compañero Manuel, no voy a seguir con el tema lingüístico porque todos 
sabemos lo que ha pasado aquí, yo ya se lo he dicho antes. Sabemos muy bien, y ya 
le ha dicho mi compañero que la alta inspección de educación...

El president

Senyora diputada, està exhaurint el temps.

María Francisca Valle Fuentes

Sí, sí..., en seguida acabo presidente, gracias. Digo que ya lo sabemos, que se 
ha exigido que aquí, realmente se están diciendo cosas a los niños que no son real-
mente como son. Por lo tanto, no voy a seguir por este tema, pero sí le voy a repe-
tir algo que usted dijo en su comparecencia de noviembre de 2016 y que me parece 
importante: «No hay democracia sin transparencia, solo con la transparencia se da 
vigor a la democracia.» Y también dijo usted que la única institución... y lo ha di-
cho también en sede parlamentaria, hoy, que la única institución que le puede exigir 
somos nosotros.

Y yo le voy a exigir a usted, yo, en nombre de mi grupo parlamentario, le voy 
a exigir a usted, ya que me lo permite el artículo 87, que inste a los órganos com-
petentes a incoar el procedimiento sancionador, porque aquí no hay transparencia 
y tiene que haberla. Por lo tanto, haga usted lo que le dice el artículo 87. Le exigi-
mos, como digo que, de aquí en adelante, tenga usted más rigurosidad, más método 
y más neutralidad. 

Gracias.

El president

Gràcies, senyora diputada. La resta de grups poden intervenir, si ho creuen. En 
nom del Grup Socialistes i Units per Avançar, la senyora Marta Moreta té la paraula.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Vint segons..., només dir que el síndic –que és un gat vell, que 
em sembla que ja li he dit vàries vegades– ha caigut en la temptació de respondre 
el que no tocava en aquesta comissió. I per tant, no val ni la pena entrar en aquest 
debat, perquè estem parlant d’un altre tema..., i hem tornat a parlar una altra vegada 
d’una cosa que avui no tocava. I m’agradaria deixar-ho clar. El president ho ha dit, i 
hi hem tornat a caure una altra vegada.

I només acabar amb un petit exemple, que li he demanat i vostè m’ha respost..., 
una mica vagament. M’ha dit: «És veritat que hi ha ciutadans que abusen de la Llei de 
transparència per fer moltes peticions.» Hi ha un ajuntament, que ha presentat, en l’úl-
tim any, 250 peticions a l’ajuntament, perquè respongui..., evidentment, cada petició 
en trenta dies. És evident que això és insostenible. Per tant, el que jo li demano és que 
l’Informe del Síndic de l’any vinent pugui tenir en compte aquest tema. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari En Comú Podem, el 
senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí gràcies, president. Només per manifestar que té tot el nostre suport, com a 
president de la Comissió, per regular els seus debats. 

Moltes gràcies.
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El president

El Subgrup Parlamentari renuncia a la paraula..., en aquest cas..., el Subgrup Po-
pular no hi és; pel Grup Parlamentari Republicà, la senyora Najat Driouech, si vol 
fer ús?

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, president. Bé, nosaltres només..., molt breu, només dir que, des del nos-
tre grup, el Grup Republicà, la transparència lògicament és un tema molt important, 
és un tema que ens importa. I a més a més, considerem que és necessari, motiu pel 
qual desitgem que, tan aviat com sigui possible el desplegament del Reglament, si-
gui efectiu i que puguem parlar i debatre i resoldre els problemes que han sortit al 
llarg d’aquesta intervenció. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup de Junts per Catalunya, el senyor 
Morral renuncia al torn de paraula. Donaríem un darrer torn al senyor síndic.

El síndic de Greuges

Senyora Moreta, no és un problema de gat vell, malgrat que si em recordo, l’any 
que ve la convidaré al meu aniversari, no em faci dir ara quants anys tinc en públic, 
però dec ser, de molt, el més gran de la sala, però..., és un problema de rigor. I nin-
gú, en aquesta sala, ningú, subscriuria l’afirmació que el castellà ha desaparegut de 
Catalunya. Suposo que ningú, i s’ha fet en el lloc més solemne de la democràcia de 
l’Estat espanyol. I fins avui, que jo sàpiga, no ha estat desmentit per ningú. Un mi-
nistre del Govern anterior, del PP, va dir que a Catalunya no s’ensenyava castellà. 
I allò que en qualsevol situació, com la belga, amb qui he estat jo, amb el seu vice- 
primer ministre, fa quaranta-vuit hores, hauria provocat la dimissió automàtica del 
ministre, no va significar res.

Aquest síndic mai es basarà, en els seus informes, ni en les seves respostes, a 
fer esgrima sobre aquests tipus d’afirmacions, que són una immensa irresponsabi-
litat. Si a mi m’ajuda la Fundació Pi i Sunyer; m’ajuda la UOC; m’ajuden una sèrie 
d’institucions universitàries, previ concurs, a fer el que els presento, em dona un 
prestigi i una autoritat de rigor, no meva, sinó que significa què és el que jo vull 
facilitar-los i que discutim i veiem on estan els errors i com ho podem superar. La 
resta, es pot fer molt de soroll, però no farem avançar ni el prestigi de les institu-
cions. Què varien? El síndic que li parla, d’aquí a poc temps n’hi haurà un altre; 
l’error és intentar erosionar una institució. 

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. Per tant, aixecaríem la sessió.

La sessió s’aixeca a les dos quarts de cinc de la tarda i tretze minuts.
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