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El Bon Govern i la Qualitat Democràtica han estat presents en el discurs 
polític i institucional en els darrers anys, però és clar que queda encara molt 
camí a recórrer per aconseguir-les. Avui es troben en una situació particu-
larment de risc que de cap manera es pot ignorar. 

No hi ha document elaborat que no faci referència a la necessitat 
d’aprofundir i innovar amb l’objectiu d’enfortir la nostra democràcia, les 
nostres institucions i tots els elements relacionats: els electes, el sector 
públic… Expressió d'això és sens dubte que en aquests moments al Parla-
ment català treballen simultàniament 3 ponències, les relatives a: Llei de 
transparència, Llei de consultes no referendàries i Llei electoral; al mateix 
temps que el Congrés de Diputats, en tràmit de ponència, es troba la seva 
pròpia Llei de transparència. 

La preocupació de la ciutadania per l'estat de la democràcia és un clam que 
en positiu reclama més i millor democràcia, més i millor política i, en nega-
tiu adopta expressions populistes i fins i tot obertament totalitàries i anti-
democràtiques. La direcció que com a societat prenguem en l'actual cruïlla 
serà determinant per al model de societat que s’instal·larà per a futures 
generacions.  

Plenament conscients d'això, els i les socialistes catalans necessitem res-
pondre amb un nou impuls, exempt de lleugereses i d’improvisacions però 
ferm i determinat, a les exigències socials de la dignificació de la política, 
l’activació de la ciutadania, el bon govern i la bona administració que 
aquests temps necessiten. 

La reflexió és important i necessària i l'hem de transformar en propostes i 

accions, tot i que en el moment actua,l l’escepticisme de la ciutadania i en 
moltes ocasions el tacticisme que envolta el debat sobre aquests temes no 
ajuda. Cal recuperar entre tots i totes la confiança en les institucions, o 
simplement la confiança. Per als socialistes, la voluntat de recuperar valors i 
principis socialistes ens compromet, amb nosaltres mateixos i amb la socie-
tat. 

El marc institucional politico-administratiu està en crisi, tant el sistema polí-
tico-electoral, el model de ciutadania, les estructures de govern i de gestió 
pública que estan encara vigents i que es corresponen encara a la dècada 
dels 90. Hem arribat al límit? Podem continuar funcionant com fins ara? 
Podem seguir com fins ara només incorporant conceptes com la participa-
ció i la transparència? Sovint passa que l’ús indiscriminat de les paraules 
buida el contingut i l’essència mateixa enfront la ciutadania.  

No podem continuar actuant de la mateixa manera. Hi ha qui diu que la 
pèrdua de rellevància de la política es pot explicar amb tres factors:  

• la privatització de la realitat personal. 

• L’assetjament d’altres esferes de la vida pública: l’economia, la co-
municació, que donen la impressió que volen convertir la política 
en una cosa “supèrflua”. 

• La pròpia debilitat o claudicació de la política a l’hora de generar un 
canvi social. 

Sens dubte, queda un camí important per recórrer:  

El veritable canvi només serà possible si aconseguim fer una aposta real i 
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certa per incorporar una nova cultura on els comportaments basats en va-
lors i en principis ètics prenguin un paper principal. De què serveixen bones 
lleis si hi ha qui està disposat a fer trampes? 

El que cal ara són compromisos ferms i comportaments i actituds inequívo-
ques en relació al bé comú, a l’interès general. Només així es recuperarà la 
confiança que ens permetrà avançar com a societat.  

En aquest context els i les socialistes volem aportar propostes concretes: 
millorar els instruments: les lleis i les normes; fer pedagogia i impulsar i 
promoure valors centrats en: treballar pel bé comú, l’equitat, 
l’exemplaritat, l’esforç, el compartir, la transparència, dir la veritat i parlar 
de les coses pel seu nom... Hem de ser més clars, podem parlar el mateix 
llenguatge que la gent entén. Per això volem proposar actuacions concretes 
que permetin millorar la nostra democràcia. 
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1. Enfortim la democràcia 

 

1.1. Els partits polítics 

L’actual context marcat per la greu crisi econòmica i social ha posat de ma-
nifest les febleses, mancances i vulnerabilitats de la nostra democràcia i les 
amenaces que planen damunt seu. És per això que, en el marc d’una refle-
xió general sobre la vigència i realitat del principi i sistema democràtic, ens 
plantegem procedir amb caràcter immediat a dur a terme les següents in-
tervencions,  que en la pràctica totalitat de les mesures i propostes que 
conté, estan orientades a la millora de la qualitat de la nostra democràcia:  

Invocada i reconeguda fins a la sacietat, la crisi de les democràcies repre-
sentatives, la tan coneguda desafecció política, ha portat a través de dife-
rents estudis empírics de caràcter comparat a la conclusió que una de les 
principals causes d’aquesta ‘pandèmia’ és la contínua evolució negativa de 
la participació política dels ciutadans. Assenyalen sovint la decadència dels 
partits polítics i la insatisfacció dels processos electorals tradicionals com a 
principal causa d’aquesta negativa evolució. Els partits no podem passar 
sense fer una seriosa reflexió sobre la pròpia evolució i funció, també l'han 
de fer altres agents socials, com ara sindicats, patronal i mitjans de comuni-
cació, amb un paper essencial per a la democràcia, i no podem passar sense 
plantejar propostes que permetin recuperar tot el vigor transformador de 
la democràcia i de la política. Estem en un d’aquells tombants de la història 
que resulten determinants, davant d’un problema social i polític profund, 
que és de confiança, és de valors democràtics, és d’interlocució social, és de 
desigualtats, és de replantejament dels partits.  

 

 

 

Els partits polítics, tot i la seva legitimitat política, han de renovar-se per a 
ser útils a una societat d’una extremada complexitat econòmica, política i 
cultural, per tal de recuperar, junt amb la societat,  la capacitat d'avançar 
junts. I la societat, en el seu conjunt, ha de ser capaç de saber articular la 
democràcia representativa i la participativa com un requeriment del model 
social i de dret que la democràcia necessita per perviure al món d'avui. 
Només així podrem escometre plegats, amb una certa garantia d’èxit, un 
combat desigual amb uns sectors econòmics desbocats. 

Això requereix respostes que en uns casos són de caire institucional, com ara: 

Unes noves regles, que en relació a la Llei electoral catalana es promogui 
un gran procés deliberatiu de la ciutadania, projectat a tots els mitjans de 
comunicació nous i tradicionals, per recollir les expectatives dels catalans i 
les catalanes envers la llei electoral i com escollir els seus representants 
polítics, és a dir, els sistemes d’elecció i de retiment de comptes. 

 Les nostres propostes són: 

• Sistema electoral mixt: un vot a diputat/da de districte i un vot a llista 
nacional desbloquejada amb vots preferents. 

• Un sistema electoral just: proporcionalitat (una persona un vot). La 
proporcionalitat del sistema es garantiria a traves d’un doble vot: un vot 
a diputat/da de districte i un vot a llista nacional desbloquejada amb 
vots preferents. 
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• Introducció del vot a partir dels 16 anys, que permetrà fer partícips els i 
les joves de la societat de la qual formen part. 

• El vot per Internet s’introduirà, com a forma de vot anticipat, després 
que la Sindicatura Electoral de Catalunya estableixi les condicions tècni-
ques suficients d’acreditació del votant, de secret del vot i de fiabilitat 
del recompte de vots. 

• Incompatibilitat entre càrrecs públics (una persona, un càrrec, llevat dels 
que s’acumulin per estar així establert de conformitat a la normativa). 

• Elecció de candidats mitjançant primàries regulades per llei.  

• Limitació de mandats a dues legislatures en el mateix càrrec. 

 

I altres respostes afecten la mateixa organització en la cerca de la seva 
renovació i en la cerca d'un partit Obert:  

La transformació del model de producció industrial, la revolució tecnològica 
que s’ha produït (en el camp de les tecnologies de la informació i la comu-
nicació, però també en tants d’altres), i l’evolució general de la nostra 
societat fan necessari revisar el contingut mínim necessari de la nostra or-
ganització política des de la perspectiva de la persecució permanent de 
l’ideal democràtic. 

Els partits, especialment els partits d'esquerres, només tenen ple sentit si 
son útils com a eina transformadora de la societat. No són ni poden ser un 
fi en si mateixos,  ni són un instrument al servei d’aquells qui en formen 
part, si això no es percep així i si, a més, la impressió que la política ha clau-
dicat davant dels ubics poders no democràtics, la crisi "política", que en 
definitiva seria la crisi de la democràcia, està servida. 

Les qüestions a les quals els Partits han de donar resposta ara mateix pas-
sen sens dubte per reformes organitzatives que els facin més permeables i 
incorporin de manera més activa a les seves bases en l'activitat política del 
partit, de consultes a la militància i a les bases socials; dels criteris per a la 
selecció del càrrecs i candidats etc...  

  

En relació a la transparència i finançament dels partits, les nostres propos-
tes són: 

 Una reforma de la llei de partits polítics i de la llei finançament partits per 
tal que més enllà de la llei de transparència es vinculi també tots els partits 
polítics i asseguri: 

• Limitació de les donacions de particulars a 10.000 euros l’any (ara 
són 100.000 euros l’any) i una major desgravació fiscal. 

• Restricció i un major control de la despesa electoral ordinari i en 
campanya electoral (podem fixar un màxim). 

• Obligatorietat de la publicació dels pressupostos  dels partits polí-
tics a la pàgina web. 

• Assignació d’un interventor de la Generalitat a cada partit polític. 

• Obligatorietat de la publicació dels informes d’auditoria i fiscalitza-
ció i la declaració dels seus béns i drets dels partits polítics. 

• Regular els salaris dels càrrecs públics per nivells i d’acord amb 
uns determinats paràmetres dins d’un ventall de màxims i mínims, 
segons les diverses administracions. 

• Que qualsevol aportació fora del marc legalment previst sigui con-
siderat delicte de finançament il·legal del partit. 
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1.2 Espai públic de comunicació 

En l’espai català de comunicació s’han de garantir les diferents veus, opcions 
i punts de vista en condicions d'equitat per preservar la formació d’una 
opinió lliure i les condicions del debat democràtic i garantir efectivament la 
presència equitativa de la diversitat d’opinions en els afers d’interès gene-
ral, la qual cosa resulta essencial per a preservar un sistema democràtic. 

• Preservar efectivament l'estructura dual, pública i privada, de 
l’àmbit audiovisual català; vetllant especialment per l'adequada sa-
tisfacció de les necessitats informatives, formatives i d'entreteniment 
de qualitat de la ciutadania, tasques pròpies de la missió de servei 
públic. 

• Reforçar les institucions de garantia del pluralisme i la diversitat 
en l'àmbit dels mitjans de servei públic, dotar de major visibilitat i 
significació les instàncies que han de preservar la deontologia pro-
fessional pròpia dels i les periodistes, enfortir les funcions del Con-
sell de l'Audiovisual de Catalunya com a àrbitre i garant del com-
pliment de les regles pròpies de la democràcia. 
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2. Bon govern  

 

2.1. L’administració del Segle XXI 

La crisi institucional i política i l’exigència de regeneració democràtica tam-
bé tenen i hauran de tenir, encara més, conseqüències en el funcionament 
de les nostres administracions i específicament en el model de funció públi-
ca de les nostres institucions. 

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

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

 

Una administració més professional, capaç i independent 

Una delimitació clara entre els càrrecs de caràcter polític i els càrrecs de 
l'administració de caràcter tècnic-administratiu, amb professionals solvents 
i amb garantia d'independència, amb una carrera de servei pública definida.  

 
 

Aquesta delimitació en relació als servidors públics pot esdevenir un dels 
instruments més eficaços per a la satisfacció dels interessos generals en 
l'administració pública.  

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

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

El pes dels interinatges, el volum i les funcions del personal eventual, la 
manca de desenvolupament de la figura dels directius públics professionals, 
o l’extrema vulnerabilitat generada per les mesures d’ajustament sobre 
alguns col·lectius com el del personal laboral, dificulten molt avui encara la 
possibilitat real de plantar cara a aquests reptes. I sense una administració 
forta, motivada i professional, la crisi democràtica seguirà guanyant ter-
reny, acompanyada d’una creixent sensació d’impunitat i de descontrol. 
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La simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat i també 
dels procediments 

Els poders públics han d’adaptar contínuament les seves estructures i ana-
litzar l’assignació dels seus recursos per gestionar les seves responsabilitats 
de manera eficient. Per això és necessària la reorganització administrativa 
de la Generalitat de Catalunya racionalitzant i simplificant-ne l’estructura. 
Aquesta és una eina indispensable per incrementar la productivitat real del 
nostre país i que cal associar a elements de planificació estratègica que 
millorin l’eficàcia, la legitimitat, la coordinació interna i la responsabilitat de 
les institucions del nostre sector públic,  assegurant el dret dels ciutadans a 
una bona administració. Els servidors públics en aquest procés reorganitza-
tiu han de ser entesos com la font dels valors, de les capacitats i del conei-
xement i la memòria necessària per garantir la continuïtat i l’adaptació dels 
serveis cap a una organització més estables. Per aquest motiu,  ens mos-
trem contraris a les polítiques de reducció d’efectius en els processos orga-
nitzatius, per considerar-les totalment errònies i per posar en risc la verita-
ble continuïtat de la prestació de serveis públics de qualitat imprescindibles 
per abordar les necessitats d’una societat cada dia més fràgil i amb més 
desigualtats. I és que el canvi social i econòmic que vivim incideix directa-
ment en els col·lectius més vulnerables; veiem com s’està aprofitant la crisi 
per posar en perill el sistema públic de prestació de serveis bàsics per a la 
ciutadania: l’educació, la sanitat i les polítiques de cohesió social, etc. 

Però alhora, cal seguir treballant per la millora de la qualitat normativa, és a 
dir, per la simplificació dels procediments administratius, garantint que 
aquests incorporen només les càrregues administratives o tràmits estricta-
ment imprescindibles per tal de protegir l’interès públic en joc. Cap càrrega 
supèrflua o injustificable, des d’aquesta perspectiva. El dret a una bona 
administració també té molt a veure, per tant, amb la supressió de les difi-

cultats reals per aconseguir que la relació entre l’administració pública i 
qualsevol ciutadà sigui veritablement àgil.  

 

En aquests àmbits, en particular proposem: 

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

• La llei de la funció pública de Catalunya. Una llei que es faci per la via 
del debat, el diàleg amb els agents socials i el consens parlamentari per 
millorar-ne l’eficiència i que minori la inestabilitat en el lloc de treball, doti 
de publicitat i transparència l‘accés i motivi adequadament el desenvolu-
pament de les pròpies responsabilitats. Amb un major nivell de professio-
nalització: tant directiva, com tècnica i administrativa. Els empleats públics -
funcionaris o no- són fonamentals per garantir a la ciutadania uns bons 
serveis públics. 

 A més cal garantir per llei mecanismes per rescabalar el poder adquisitiu 
dels empleats públics, personal funcionari i estatutari, perdut amb les me-
sures d’estalvi excepcionals adoptades pel Govern de la Generalitat durant 
els darrers exercicis. 
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•  L’Estatut del Directiu públic que garanteixi la professionalització de la 
direcció executiva de les entitats públiques mitjançant un procediment 
adient que asseguri la idoneïtat de les persones que ocupen els càrrecs 
directius.  

• La simplificació dels procediments administratius és a dir de les càrre-
gues administratives o tràmits que no siguin estrictament imprescindibles 
per tal de garantir que la relació ciutadà - administració sigui àgil. 

 

2.2 Prevenció dels conflictes d'interessos: codi ètic  

Els valors públics i el lideratge ètic són un punt de partida que cal emmarcar 
en un sistema institucional d'integritat; no importa l'abast: local, comarcal o 
nacional. La possibilitat de dotar-nos d’un codi ètic, cal entendre-la en un 
marc general que cal desenvolupar. 

Cal dotar les administracions públiques d’un espai de reflexió i debat que 
permeti definir un Sistema Institucional d’integritat; aquests sistemes han 
de tenir per objectiu definir una cultura institucional (sistema de valors, 
creences i comportaments compartits dintre de la institució) i un codi ètic 
de comportament adreçat als electes i al personal al servei de les institucions 
públiques, basat en el compromís i la transparència. 

De normes disponibles, en tenim en quantitat. S’hi troba a faltar potencial 
suficient per obligar a complir-les i sancionar-ne la vulneració. L’objectiu ha 
de ser doble: disposar de codis ètics acompanyats de mecanismes/sistemes 
de detecció i capacitat real de sanció. 

 

Per tal de reforçar la prevenció dels conflictes d'interessos proposem: 

• La creació de un Comitè ètic que vetlli per la coherència i consis-
tència de les declaracions d'activitats i patrimoni; aquest Comitè 
haurà d'estar format per tres personalitats de reconeguda autoritat 
i de trajectòria exemplar que anteriorment hagin desenvolupat res-
ponsabilitats del més alt nivell i en condicions d’acreditada inde-
pendència;  seran anomenades pel Parlament en una votació que 
exigeixi el més ampli consens. La configuració del Comitè ètic haurà 
de garantir que no pugui rebre ni sol·licitar instruccions de cap altra 
persona o organització. 

• Una reglamentació més estricta de les incompatibilitats, ampliant 
l'àmbit subjectiu d'aplicació a presidents i consellers de institucions 
i empreses públiques en l'actualitat no contemplats específica-
ment i fent especial consideració a les situacions de caràcter patri-
monial. 

 
2.3. Govern obert: transparència, participació i col·laboració  

Quan parlem de govern obert parlem d’uns valors o principis que podem 
sintetitzar en tres: transparència, participació i col·laboració. Han de servir 
per definir una nova forma de comprendre el paper del sector públic, dels 
governants i de la ciutadania com a actors protagonistes.  

Els i les socialistes apostem per un govern obert més enllà dels titulars, 
creiem en el govern obert perquè necessitem més política i més ciutadania: 
davant dels reptes socials i econòmics que es presenten,  més capacitat 
d’interacció, de cooperació, més participació,  més política. 
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Des d’aquesta perspectiva,  el bon govern ha de facilitar eines per a què la 
ciutadania, de manera individual i també col·lectiva,  tingui accés a la in-
formació: dades obertes, transparència activa; la tecnologia al servei de les 
persones. No només per conèixer, també per utilitzar i reutilitzar les dades: 
més transparència també en relació a la manera d’exercir el poder i gestio-
nar els recursos públics per part dels nostres governants: escrutini públic de 
les nostres institucions i evitar la corrupció. El bon govern ha d’entrar tam-
bé de manera substantiva en el funcionament del sistema institucional i de 
la participació de la societat. 

El Govern Obert suposa establir una nova relació ciutadà-administració, 
basada en la transparència en la rendició de comptes (accountability) i en 
posar en obert totes les dades públiques que es generen (open data), de 
forma accessible i fomentant la seva reutilització; la participació, més enllà 
del vot i la queixa, per aprofitar el coneixement col·lectiu i encertar en les 
polítiques que es porten a terme i la col·laboració per construir entre tots i 
per a tots. 

La participació (prendre part) i col·laboració (contribuir).  La transparència 
no és només informació d’allò que es fa i de com d’eficientment es gestio-
nen els recursos; cal articular sistemes que facilitin a la ciutadania 
l’escrutini i l’avaluació del que fan els poder públics: participar i col·laborar. 

 

Proposem més participació: 

• Una llei de consultes no referendàries que permeti dinamitzar 
grans processos deliberatius a nivell de tot Catalunya, sense ex-
cloure els processos en què la participació s’expressa via votació. 

Així, la ciutadania podrà expressar la seva voluntat en qüestions 
d’importància com els sistemes de protecció social, l’energia nuclear 
o tants altres. Aquests mecanismes poden preveure la consulta mit-
jançant votació a la població d’un o diversos territoris o d’un o di-
versos sectors, però també altres mecanismes de participació com 
ara fòrums oberts, audiències públiques, o qualsevol altre procés 
de participació institucional. 

• La creació d’un portal de queixes, comentaris i valoracions en re-
lació als serveis i equipaments públics, d’usuari a usuari, com el del 
Servei Nacional de Salut (NHS)britànic. 

• Afavorir els projectes en què entitats locals sense afany de lucre 
participin/gestionin serveis públics, per enfortir el sentit de comu-
nitat. 
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3. Transparència i accés a la informació 

 

Constatem que les lleis de transparència són un compte pendent a Catalu-
nya i Espanya que es situen a la cua d’Europa essent l’únic gran Estat sense 
una llei de transparència. A Catalunya la seva tramitació feixuga no dóna 
resposta a la inquietud creixent de la ciutadania cap a la imperiosa necessi-
tat de transparència de l’Administració enfront els casos de corrupció que 
han sacsejat la política catalana.  

Així doncs, és necessari un compromís ferm per la transparència, la informació 
d’interès públic pertany a les persones per a les quals es governa i no als go-
verns. Entenem que l’Administració és una senzilla dipositària de la mateixa, 
acceptant que un alt estàndard de transparència és part essencial de la legiti-
mitat de qualsevol Administració moderna, s’ha de concebre que l’accés a la 
mateixa ha de ser universal, traient limitades excepcions que les lleis han de 
preveure, com per exemple la seguretat pública. En conseqüència, l’accés a la 
informació no pot dependre d’una decisió de gràcia de l’Administració. 

La llei de transparència ha de ser aplicable als subjectes i entitats 
concessionàries de serveis públics, a més dels organismes autònoms, socie-
tats, fundacions, associacions i consorcis on l’Administració tingui una par-
ticipació majoritària. 

Concepte de Transparència Activa: l’Administració ha de publicar per inicia-
tiva pròpia aquella informació que potenciï la transparència, permeti el 
control de la seva actuació i afavoreixi l’exercici dels drets polítics de la 
ciutadania; així com la que pugui ser de major utilitat per a la societat i 
l’activitat econòmica (reutilització de dades). 

 

 

L’obertura de dades públiques (open data) i portals de transparència que 
permeti la (re)utilització de dades públiques com a catalitzador de noves 
aplicacions i serveis, obrint la possibilitat que la ciutadania i les empreses 
puguin utilitzar les dades (per generar valor públic). Objectiu:  incrementar 
la transparència, la rendició de comptes i l’escrutini públic permanent. 

Cal desenvolupar plataformes de col·laboració i l’ús intensiu del web 2.0 i 
les xarxes socials. L’objectiu és facilitar la comunicació i la participació de la 
ciutadania i aprofitar el seu coneixement i l’experiència per a promoure el 
disseny de polítiques i provisió de serveis públics i l’elaboració (en xarxa) 
dins i entre les administracions. 

Els diferents nivells de govern han de posar a disposició de la ciutadania 
informacions i dades en temps real al voltant de: l’activitat, actuacions, 
decisions, plans i intencions. 

 

Concretament, les nostres propostes són: 

• Garantir el dret a l’accés de la informació, en una Administració 
moderna l’accés a la informació és universal,, amb limitades excep-
cions com n’és una la seguretat pública i la defensa nacional 

• Reformulació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per tal 
que esdevingui l’òrgan que tracti la gestió de la informació de ma-
nera integral, és a dir que garanteixi l’accés a la informació i actuï 
com a defensor de la protecció de dades. Ha de ser un organisme 
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independent de l’administració pública. 

• Regulació dels Lobbies, amb la creació d’un registre d’inscripció 
prèvia d’aquests grups de pressió que sigui públic amb l’exigència 
d’agendes públiques que puguin ser consultades a temps real pel 
públic en general, gestionat pel Parlament. 

• Reforma del sistema d’elecció dels organismes de control, i regula-
dors com la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau, garantint un 
major pes institucional, més que partidista,  en la seva composició.  

• Obligatorietat de fer pública una declaració de béns, patrimoni, ac-
tivitats i de la renda dels càrrecs públics en prendre l’acta i al ces-
sament del càrrec, també als familiars directes. 

• La creació d’una Secció dins el Tribunal de Comptes que controli i 
examini les declaracions dels diputats o membres del Govern a 
l’inici i al finiment de la legislatura i que certifiqui si hi ha o no con-
tradiccions. 
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4. Lluita contra la corrupció 

 

La corrupció té un caràcter totalment dissolvent per a la democràcia i, alho-
ra, una democràcia institucionalment feble resulta un camp especialment 
adobat perquè la corrupció campi sense obstacles. Totes les mesures que 
contribueixin a enfortir la democràcia i el bon govern contribueixen en la 
mateixa mesura en la prevenció de la corrupció i dificulten les possibilitats 
d’actuacions corruptes. 

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

La lluita contra la corrupció implica prendre en consideració aspectes que 
afecten el Sector Públic, alguns abordats en paràgrafs anteriors com ara en 
l’àmbit institucional o el de la transparència. Altres, com ara la contractació 
pública, el conflicte d’interessos o el tractament ex post dels casos de cor-
rupció, es tractaran a continuació. No es pot abordar, però, la lluita contra 
la corrupció sense tenir en compte els problemes d’aquesta naturalesa on 
també participa el sector privat. 

 

4.1. Control en la contractació i de les subvencions públiques  

Com assenyalen tots els informes i convenis internacionals desenvolupats 
per prevenir i lluitar contra la corrupció, “la contractació pública és un pro-
cés vulnerable a la corrupció, la col·lusió, el frau i la manipulació”.  

 

 

L’objectiu propi de la normativa de contractació no és la d’evitar la corrup-
ció, però atesa la seva naturalesa de procés vulnerable, és imprescindible 
que la legislació incorpori mecanismes que la tinguin en compte per tal de 
prevenir-la i minimitzar-la. 

En aquest sentit,  la “Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sec-
tor Públic” (actualment R.D. legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós) de contractes és una llei bàsica i per tant hi ha molt 
marge perquè les Comunitats Autònomes la desenvolupin, especialment en 
l’àmbit dels contractes de gestió de serveis públics en què la legislació ge-
neral de contractes públics ha estat tradicionalment molt limitada,  doncs 
respon a una època de poc desenvolupament de l’estat de benestar. Poste-
riorment,  el desenvolupament de l’estat de les autonomies, paral·lel al de 
l’estat del benestar,  no s’han vist acompanyats de la creació de un marc 
legal adequat a les noves necessitats.  

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

Aquesta adaptació ha d’ incorporar plenament també l’objectiu de minimit-
zar aquesta “vulnerabilitat a la corrupció” esmentada. 

En particular, proposem: 

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

• Reforçar la claredat i precisió dels requisits i condicions que confi-
guren la demanda pública, tot garantint la seva publicitat efectiva. 

• Establir un marc legal clar i precís per als procediments 
d’encomana o delegació de la gestió a particulars dels serveis pú-
blics, figura que adquireix cada vegada més rellevància en la mane-
ra com les administracions públiques porten a terme les seves ac-
tuacions. En un món en què el subministrament de serveis perso-
nals i socials esdevé cada cop més important, cal que les adminis-
tracions públiques es dotin dels millors mètodes i procediments per 
a la seva prestació quan aquesta s’encomana a tercers, o es porta a 
terme de manera mixta públic-privada. 

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

Garantir la imparcialitat en els procediments, mitjançant la dismi-
nució dels òrgans que en l’actualitat gestionen la contractació de 
les diferents Administracions Públiques de Catalunya.  

• Garantir una major restricció en la utilització de procediments ex-
traordinaris com els d’urgència, en aquesta direcció s’hauria 
d’establir l’obligació de publicar l’acord en el qual es raona o justifi-
ca la seva necessitat. 

• Reforçar la transparència mitjançant la publicació de tots els con-
tractes formalitzats, amb l’única excepció d’aquelles parts del con-
tracte que puguin incidir sobre dades confidencials de l’empresa 
adjudicatària.  

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

• Reservar els convenis de col·laboració per l’àmbit de les relacions 
entre organitzacions públiques i evitar el recurs a aquest instru-
ment per l’adjudicació de recursos públics. 

 

En relació al sector privat,  en allò que entra en contacte amb el 
sector públic,  caldria: 

• Elaborar un registre públic de totes les contractacions públi-
ques que es realitzen, siguin individuals o amb empreses, de 
manera que es pugui consultar per part de qualsevol persona fí-
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sica o jurídica interessada.  

• Les empreses haurien de publicar els contractes, convenis o sub-
vencions obtingudes en el seu web corporatiu. 

 

4.2. L’Administració i la Justícia davant els casos de corrupció 

La corrupció és també molt desmoralitzadora,  per això és necessari que hi 
hagi per part de la societat i per part dels poders públics senyals inequívocs 
de què no es transigeix ni s’accepta. 

Les respostes en aquest cas no són preventives sinó que han de ser reacti-
ves i sancionadores. 

En l’àmbit administratiu es proposa.  

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

En l’àmbit de la Justícia,  un dels problemes més àmpliament sentits és el 
de la insuportable lentitud en la instrucció i jutjament dels delictes lligats a 
supòsits de corrupció. Segurament aquesta dilació entre el moment en què 
s’inicia la instrucció i el moment del jutjament es pot millorar a través de 
reformes del procediment i també de millores en la cooperació internacional, 
però no seria, en canvi, aconsellable abreujar-los posant terminis màxims per 

instruir-los atès que la complexitat d’aquests casos i el fet que moltes vega-
des es requereix de l’auxili judicial internacional,  podria acabar determinant 
la impunitat per a l’autor o autors per causa de la prescripció del delicte. 

El que proposem és:  

• Modificar el nostre procediment penal, en particular en relació 
a la instrucció i, especialment, DOTAR els jutjats i els jutges i  la 
fiscalia anticorrupció de l’assistència d’equips de suport espe-
cialitzats en delictes econòmics i dels mitjans personals i mate-
rials per accelerar a través d’aquest suport la instrucció. 

•  Augmentar de manera molt important el termini per a la 
prescripció dels delictes de “corrupció” en tota l’extensió del 
seu ventall, el delicte fiscal inclòs. L’experiència demostra que 
els terminis massa breus de l’actual prescripció d’aquests delic-
tes té com a conseqüència la impunitat d’aquests.  

• A més, en els casos en què els fruits de delicte s’hagin traslla-
dat a paradisos fiscals o comptes a l’estranger, haurien  de re-
bre un tractament com a delicte continuat i ser imprescripti-
ble. 

• Caldria incrementar de manera important la pena d’inhabilitació 
per a aquests delictes,  per les mateixes raons que es diran en 
relació a l’indult. 

• Regular la impossibilitat d’indult en relació als delictes vincu-
lats a la "corrupció". L’indult no és una absolució, manté el de-
licte i manté els antecedents penals però l’indult elimina la pe-
na associada a la condemna. En relació als diferents delictes 
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que poden donar lloc a casos de corrupció -així com en relació a 
altres delictes especialment odiosos com els de tortura i tots 
aquells imprescriptibles segons el dret internacional- no 
haurien de ser susceptibles d’indult. L’Indult no hauria de ser 
possible pel que fa a la pena d’inhabilitació, i caldria també 
pensar-ho en relació a la pena aflictiva. 

La raó per a aquesta proposta en relació a la prohibició de l’indult per 
aquests delictes és la de protegir l’interès de la res publica que és el bé 
jurídic objecte de protecció en aquest cas i contra la qual han atemptat els 
autors d’aquest tipus de delicte. Per això l’indult no hauria de permetre que 
aquestes persones poguessin tornar a la condició de servidors públics sense 
solució de continuïtat havent estat declarats culpables. A més, la forta per-
cepció que l’indult de la pena en la pràctica comporta la impunitat de cer-
tes categories de persones,  aconsellaria limitar o prohibir l’indult en 
aquests casos. Això no contradiu, ans al contrari, la funció rehabilitadora de 
la pena. Es podria dir que, en aquests casos de corrupció, sense pena ni tant 
sols hi ha possibilitat de rehabilitació.  

 

En relació a la qüestió dels càrrecs imputats 

Aquest és un tema realment difícil. No és fàcil establir en quin moment un 
“imputat” ha de deixar el seu càrrec. La imputació es produeix com a res-
posta més garantista dels tribunals cap a les persones sotmeses a indagació 
com a conseqüència de la denúncia d’un particular o d’una entitat... o bé 
del jutge o del ministeri fiscal atès que així poden comparèixer acompanyats 
d’assistència lletrada i poden declarar o no i mentir si ho consideren oportú. 
Però el terme, semànticament, sens dubte té una forta càrrega negativa.  

També és difícil perquè en aquest cas es confronten dos interessos/drets 
dignes de protecció, el de la presumpció d’innocència de la persona impu-
tada i el de la ciutadania al bon govern. Tanmateix, ha de primar el dret al 
bon govern atès que la presumpció d’innocència no s'elimina ni queda en 
entredit (com erròniament interpretem en el nostre país) per una suspen-
sió o una dimissió.  

• En el cas de la imputació d’un càrrec polític, sigui orgànic o 
electe, a instància directa del jutge o del ministeri fiscal com a 
conseqüència d’una investigació, hauria de comportar la sus-
pensió immediata del seu càrrec orgànic si el té i del seu càr-
rec electe. En el moment del processament caldria la renúncia 
o cessament en el càrrec. 

• En canvi, quan estem davant la denuncia d’un “particular”, 
en casos d’acusació popular, caldria ser més cautelosos, 
especialment en l’àmbit municipal,  de manera que el cessa-
ment en el càrrec s'hauria de produir en el moment del pro-
cessament i acusació formal del jutge.  

•  Igualment haurien de preveure’s mecanismes de rehabilitació 
en cas d’absolució, tant en el si del partit, com en relació a la 
restitució de l’honor a través de la premsa i altres mitjans de 
comunicació. Respecte als mitjans de comunicació, hauria 
d’establir-se un dret de rectificació suficientment rellevant, i 
equiparable a la informació prèvia, com per a restablir de 
manera adequada el bon nom. 
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5. Conclusions 

1. L’actual situació més que de crisi, crítica, que vivim, de trànsit del model 
social de l’estat del benestar i de l’economia de mercat cap a una societat 
de mercat en la qual tot valor queda reduït al del benefici financer,  està 
provocant severes desigualtats socials i un greu deteriorament de la demo-
cràcia,  en sotmetre els poders públics i la política als interessos i paradig-
mes dels poders econòmics salvatges. 

El socialisme i les altres esquerres parlamentàries han subestimat durant 
massa temps el poder destructiu i dissolvent dels mercats desregulats. 

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

3. Els i les socialistes en particular volem retrobar amb claredat i determi-
nació els perfils que ens fan reconeixibles en la defensa de la justícia social i 
de les classes mitjanes i populars. Aquest propòsit comporta necessària-
ment repensar les formes d’organització interna i d’articulació del partit, 
dels partits, amb la ciutadania. Algunes de les reformes ja es proposen en 
aquest document però és clar que cal continuar pensant i debatent i que la 
pròpia dinàmica social portarà a donar noves passes. 

4. La millora de la qualitat democràtica del nostre sistema passa, sintetit-
zant les propostes fetes en aquest document, pels següents eixos. 

 

a) Una millora de la qualitat institucional i també de la cultura institucional, 
en el ben entès que sense unes institucions solvents, ben dotades, compe-
tents i respectades per tothom, començant pels partits polítics i els seus 
mateixos servidors, la democràcia no funciona. 

b) Un aprofundiment de la democràcia, és a dir del govern de tots, mitjan-
çant la introducció normalitzada de mecanismes de democràcia participati-
va i,  quan sigui possible, de democràcia deliberativa que s’articuli amb la 
democràcia representativa i de reformes de lleis com l’ electoral. 

c) Recuperar i millorar les polítiques de redistribució i d’igualtat social a 
través, entre d’altres, de polítiques fiscals equitatives i progressives, de 
polítiques econòmiques que facin també del treball decent un centre i un 
objectiu perquè sense igualtat no hi ha democràcia. 

d) Lluitar contra la corrupció perquè també la corrupció és intrínsecament 
incompatible amb la democràcia, la qual cosa obliga a diverses mesures, 
des d’una escrupolosa transparència, a regulació més acurada de la con-
tractació pública atès el seu paper "sensible" com un dels focus principals 
de corrupció, a la millora dels organismes de control, vigilància i sanció i per 
la lluita contra el frau fiscal i els paradisos fiscals, i la indispensable sanció 
dels autors. Cal, com a societat, una profunda reflexió i canvi en una cultura 
comprensiva de corrupcions i corrupteles.  
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