
Aportacions de l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C) 
a la sessió de la CEMCORD del 14/03/2017 per acordar resolucions 
 
Entenem que la voluntat dels grups parlamentaris és arribar al màxim acord 
possible sobres les mesures clau per evitar estructuralment la corrupció. Aquest és el 
compromís que van adquirir en signar el Pacte social contra la Corrupció.   
 
Hem fet un repàs de les mesures recollides pels diferents grups i esperem que es 
posaran d’acord en les següents: 
 
 
1. Transparència: 

 

• Desplegar la Llei de Transparència i resoldre els buits legals que s’han detectat 
(p.e. el control i sanció de l’incompliment de la transparència activa). 

• Disposar d'organisme independent per incompliment llei transparència (Pacte 
mesura 10 i 31) 

• Desenvolupar i aplicar codis de conducta. 

• Formació, informació sobre drets i procediments (Pacte mesura 23).  

• Dades obertes (Pacte mesura 4) 

• Reforçar incompatibilitats, evitar portes giratòries. 
 
 
2. Moció 43/11 i organismes de control: 

• Desplegament de la moció 43/11. 

• Anàlisis complementarietat d'organismes de control. 

• Rol de la societat civil en mecanismes de control (Pacte mesures 20, 21 i 22) 

• Reforçar secretaris i interventors (Pacte mesura 24) 

• Reforçar recursos d'organismes de control, judicials, d'hisenda, (Pacte mesures 
10 i 29) 

 
3. Gestió Pública 

• Reforma de la funció pública  

• Revisió integral del sistema de gestió de conflictes d’interès a partir d’anàlisi de 
riscos de cada col·lectiu i avaluació posterior. 

• Avaluació de riscos. Per gestionar els riscos cal: 

a. reconèixer-los 
b. actuar proactivament, per reduir les probabilitats 
c. Si s’esdevé la corrupció, actuar per reduir les conseqüències. 

• Fiscalització de tota despesa pública, poder tenir tota la traçabilitat. (Pacte 
mesures 17, 18 , 19 i 30) 



• Les administracions ha d’estar dotades d’un sistema d’integritat basat en: 

a. Cultura ètica organitzativa, com s’actua de manera alineada amb els 
principis i valors de l’ètica. 

b. Professionalitat de la gestió, garantir eficiència i legalitat. 
c. Prevenció de riscos per a la integritat, reduir la probabilitat i la gravetat 

de la corrupció. 

• Llista d’empreses acusades de corrupció no participin en la contractació 
púbica. 

• Control de la idoneïtat de tots els alts càrrecs que no accedeixin per concurs 
públic amb concurrència, publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Revisar 
incompatibilitats. (Pacte mesura 13). 

• Control i seguiment de segones ocupacions de personal del sector públic. 

• Organisme centralitzat de selecció d’empleats públics, contractació pública,... 

4. Partits polítics: 
 

• Limitar despeses electorals (Pacte mesura 1) 

• Publicació comptes dels partits 

• Canvi en el sistema de finançament dels partits i de les eleccions. 

• Nova llei electoral, que estableixi reducció de despeses, millori control i 
retiment de comptes de partit, fundacions i organitzacions relacionades. 

 
5. Àmbit judicial: 

 

• Limitar indults, (Pacte mesura 9) 

• Canviar els nomenaments per part de polítics de membres dels Tribunals 
Superior, Fiscal de l’Estat i Consell General del Poder Judicial. (Pacte mesura 
12). 

• L’administració es personi com acusació particular en casos que l’afecti la 
corrupció. 

 
6. Ciutadania: 
 

• Protecció d'alertadors, (Pacte mesura 11) 

• Apoderament i participació efectiva de la ciutadania, també en el disseny de 
decisions i execució de polítiques públiques i en el control dels àmbits de risc, 
com els instruments urbanístics, la contractació pública, subvencions, convenis 
i ajudes... 
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