I Cimera contra la Corrupció
17 de juliol de 2020
Parlament de Catalunya

12:00 – 13:15
MESURES URGENTS I PRIORITÀRIES EN LA LLUITA CONTRA LES
CAUSES ESTRUCTURALS DE LA CORRUPCIÓ. PLA DE TREBALL.
• Resolució 735/XII, 4.3.b) L’elaboració d’un pla de treball per a la
materialització de les mesures més urgents en la lluita contra les
causes estructurals de la corrupció, que fixi les prioritats i un
calendari d’aplicació
• Presentació dels resultats de les propostes trameses prèviament
per les diferents organitzacions (pàgs. 8-10) recollides en
Propostes prioritàries pel pla de Treball
• Aclariments i valoració de la urgència, prioritat i viabilitat de les
propostes presentades. Acord de Pla de treball. (pàgs. 11-14)

Procediment

Partim de l’acceptació de totes les propostes presentades – en la
mesura que ja han estat aprovades pels grups parlamentaris, sigui
en el Pacte Contra la Corrupció sigui en els acords de la CEMCORD.
En el cas que algun dels actors participants a la Cimera consideri
que alguna de les mesures no és prioritària i/o no s’ha d’incloure
en el Pla de treball,
cal que presenti prèviament a la Cimera (abans del 10 de juliol)
l’esmena amb l’argumentació justificativa corresponent. (No s’han
presentat esmenes).

Els participants a la Cimera podran deliberar – pros i contres, sense
repetir-se – sobre les esmenes presentades.
I aquestes s’aprovaran per consentiment – sense cap objecció-.
O en cas que aquest sigui impossible, un cop escoltades les
diverses opinions, per grau de consens – amb una majoria de
posicions favorables.
Per facilitar el procés deliberatiu -que cerca acords argumentats,
sigui per consentiment o per grau de consens- es podrà emprar el
sistema de targetes Delibera.

Del punt 1 del Pacte i el Capítol IV CEMCORD
Per evitar el finançament opac dels partits i de les campanyes electorals: (123, 207, 209)

1. Acord sobre nova llei de finançament de partits i de reducció de despeses
electoral
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2. Acord per augmentar la transparència i el control ciutadà sobre
contractació pública.
•

•
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Del Capítol VIII dels acords CEMCORD sobre Conflictes d’interès i
incompatibilitats
Per evitar els conflictes d’interès i les incompatibilitats (234)
3. Acord per revisar el sistema de control previ d’idoneïtat, per reforçar el
règim d’incompatibilitats, per establir polítiques de regals i preveure
restriccions post-càrrec en funció dels riscos associats a determinats perfils i
col·lectius de servidors públics.
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Del punt 2 del Pacte
Per avançar en la transparència total i evitar l’opacitat de la gestió: (1)

4. Acord sobre retiment de comptes: publicar informes d’avaluació sobre
compliment de compromisos (què s’ha promès en campanya i què s’ha promès
i fet com a govern); sobre la liquidació dels pressupostos (què s’ha gastat, què
no i perquè).
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•0
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Dels punts 1, 17 i 139 de la CEMCORD
Per a una aplicació efectiva de la Llei de Transparència.

5. Acord per dotar-se del reglament de la Llei de Transparència. (1)

6. Acord per trobar un procediment més clar i imparcial per incoar els
procediments sancionadors previstos en la llei.
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Dels punts 1, 17 i 139 de la CEMCORD
Per a una aplicació efectiva de la Llei de Transparència.
7. Acord per Garantir la publicitat activa, conèixer la traçabilitat de les reunions
amb els grups d’interès: saber què s’ha parlat i quins documents s’han aportat.
També conèixer reunions sol·licitades i no acceptades. Ampliar aquesta
publicitat activa a òrgans públics i semipúblics. Sempre amb atenció a la
protecció de dades personals. Assegurar que els grups interès estan registrats.
Excloure els temes de matèria reservada i de seguretat que contempla la llei.

24

00 1

De la mesura 11 del Pacte
Per a la protecció persones alertadores: (119, 166)

8. Acord sobre que l’Oficina Antifrau assumeixi la tutela i protecció de les
persones alertadores i la gestió dels conflictes d’interès.

24

000

De la mesura 12 del Pacte
Per evitar la partitocràcia en els nomenaments a òrgans de control i ens
públics: (232)

9. Acord per revisar els procediments dels nomenaments: introduir en la
decisió altres actors dels propis sectors, de la societat civil organitzada i de la
ciutadania. Buscar l’equilibri entre representants polítics, corporacions i societat
civil. Basar nomenaments en criteris d’independència, mèrits i imparcialitat.
Publicar els currículums de les persones candidates. Avaluar-les amb actors
externs.

23

00 0

10. Acord per modificar la composició del Comitè Assessor d’Ètica Pública, per
tal què al seu capdavant s’hi situïn persones de solvència contrastada i
reconeguda independència lliures de filiacions polítiques i de càrrecs en
l’administració.
•
•
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Del punt 6 del Pacte
Per reduir l’efectiu i el diner anònim amb garanties de protecció a la intimitat.

11. Acord per treballar el disseny i avaluació d’un règim de transparència pel
qual progressivament, tot començant des del sector públic, es vagi a la
supressió de l’efectiu i es garanteixi la seguretat i protecció de la intimitat en
les diferents formes de diner telemàtic.

De la mesura 24 del Pacte
Per prevenir la corrupció en les organitzacions públiques, privades i socials.
(232)
12. Acord per repensar i modificar la relació entre militància i exercici d’alts càrrecs.
Una possibilitat a treballar posteriorment: Necessitat d’elaborar un estatut del directiu
públic que garanteixi la professionalització de la direcció executiva de les entitats
públiques assegurant la idoneïtat de les persones que ocupen els càrrecs. No hi ha acord.
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7
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13. Acord perquè el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu contempli la
prohibició d’aportacions econòmiques al finançament dels seus partits de les persones que
exerceixen aquests càrrecs, mentre hi romanguin. Seguir criteri Sindicatura de Comptes. Ha
d’entrar en el debat sobre la llei de finançament dels partits i transparència: Saber qui paga,
què, com. Limitació de sous? No hi ha acord.

24

Del capítol XIV de CEMCORD
Per reduir el frau, l’evasió i l’elusió fiscals (207, 209; punts relatius a la
Reforma del Codi Penal: 72, 94, 100, 105 a 114, 239)
14. Acord per prohibir la contractació pública i les ajudes a empreses que
directa o indirectament tenen relació amb paradisos fiscals o equivalents.

20

1 00

15. Acord per reduir la quota defraudada, per ser delicte contra Hisenda, a
una quantia inferior a l'actual de 125.000€, tenint en compte la persona fiscal
en conjunt.
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16. Acord per revisar (ó si cal, suprimir) l’estimació objectiva i el règim
simplificat, sense augmentar la càrrega burocràtica en el contribuent.

19

2 00

17. Acord per incrementar recursos, especialització tecnològica i humana en la
lluita contra el frau i l’elusió fiscals.

21

000

18. Acord per afavorir la col·laboració i intercanvi d’informació entre
administracions tributàries.

En base a tots els acords anteriors, com a Pla de Treball decidim:
A. Revisar en un termini de sis mesos, amb els responsables objectius de dur a
terme els acords, la situació del canvi de normativa sobre punts de la
CEMCORD que han de permetre el compliment dels acords de la Cimera. La
Comissió executiva informarà semestralment als participants de la Cimera del
progrés dels acords.

B. Demanar la creació d'una comissió parlamentària amb participació de
ciutadania i govern, per dissenyar, en el termini d'un any, un règim de
transparència pel qual, progressivament, tot començant des del sector públic,
es vagi suprimint el pagament en efectiu, tot garantint la seguretat i la
protecció a la intimitat en les diferents formes de diner telemàtic.

20

1 00

En base a tots els acords anteriors, com a Pla de Treball decidim:
C. Donar suport i instar al compliment de les "25 mesures de lluita contra la
corrupció i l'enfortiment de la integritat pública" de la Generalitat de
Catalunya del 15 de gener de 2020.

D. Celebrar una Cimera contra la corrupció cada dos anys amb el mateix
esquema que el de l’actual encàrrec parlamentari 735/XII de 13/2/20 i mentre
no hi hagi un nou acord del Parlament que el substitueixi.

13:15 – 13:45
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA PER AL
DESPLEGAMENT DEL PLA DE TREBALL
Resolució 735/XII, 4.3.c) La creació d’una comissió executiva per al
desplegament del pla de treball.
• Presentació dels resultats de les propostes trameses prèviament per les
diferents organitzacions.
• Acord de composició i nomenament de la Comissió. (pàg. 15)

La missió de la Comissió Executiva és, exclusivament, el desplegament del pla de
treball prèviament aprovat per la Cimera.

Criteris aprovats:
• La Comissió Executiva (CEx) només ha de treballar sobre el Pla aprovat per la
Cimera (Resolució 735/XII, 4.2.c)
• Per garantir l’operativitat i l’agilitat, el nombre de membres ha de ser el més
reduït possible.
• La CEx, dos cops a l’any com a mínim, retrà comptes als participants a la
Cimera de l’evolució del Pla aprovat.
• Els membres de la CEx han de disposar de suficient temps personal per
dedicar-s’hi.
• Els membres de la Cex han d’aportar coneixement dels diversos àmbits
participants a la Cimera esmentats per la Resolució 735/XII (la cinquantena
d’entitats i partits signants del Pacte social contra la corrupció de 9/12/15 i els
sis organismes de control que s’hi relacionen).

Composició de la Comissió Executiva
5 persones, amb paritat de gènere, que aportin coneixement i
assegurin el contacte:
• 3 de les entitats. Escollides en reunió de l’Observatori Ciutadà
contra la Corrupció (setembre 2020)
• 2 dels grups parlamentaris, triats per Mesa Parlament ampliada
(setembre 2020)
Els organismes de control, no hi poden participar, però ofereixen
ampli suport expert, jurídic i tècnic.

Reunions:
• La CEx es reunirà a la seu del Parlament.

• La primera reunió es farà a la tardor del 2020 i serà vàlida en
reunir-se la majoria dels seus membres.
• En coherència amb el punt 4.1. de la Resolució 735/XII, la CEx
rebrà dels serveis del Parlament el suport administratiu, tècnic i
jurídic que precisi.
Durada del nomenament:
• Fins a la següent Cimera, on els components de la CEx poden ser
canviats o ratificats.

