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Reflexions que ens fèiem fa més de 5 anys

• Denunciar i perseguir els casos de corrupció és necessari 
però no suficient. Els media en parlen molt.

• Cal combatre les causes estructurals de la corrupció, no 
quedar-nos en els casos. Els media en parlen poc.

• El sistema de partits fa que siguin jutge i part: aquest 
combat no el poden fer els partits sols.

• La ciutadania es queixa de la corrupció però no 
s’organitza com ho fa en altres problemes.



Reflexions que ens fèiem fa més de 5 anys

• Les lleis, la seva aplicació i els organismes de control han de 
reforçar-se mútuament i ser més efectius.

• Des-incentivar la corrupció: cal reparació econòmica dels danys 
provocats per corruptes i corruptors

• Les TIC afavoreixen nous delictes i no s’apliquen per evitar la 
corrupció.



S’han creat organismes de control, però els costa coordinar-se

1979. Sindicatura de Comptes de Catalunya

1981. Fiscalia de la Comunitat Autònoma de Catalunya

1984. Síndic de Greuges de Catalunya

2007. Agència Tributària de Catalunya

2008. Oficina Antifrau de Catalunya

http://www.sindicatura.cat/la_sindicatura
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/comunidad-autonoma-de-cataluna?cat=36708
http://www.sindic.cat/
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/
http://antifrau.cat/


Resposta parlamentària: amb poques mesures aplicades

2014. Llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern

2015. Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política

2016. Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció 
per a la Regeneració Democràtica



Resposta governamental: reduir riscos en les administracions

2014. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
(GAIP)

2016. Secretaria de Transparència i govern obert

http://www.gaip.cat/
http://governobert.gencat.cat/ca/que-es/Organs-de-coordinacio-impuls-i-control/secretaria-de-transparencia-i-govern-obert/


Resposta ciutadana (1) 

2008. Xnet (Proposta de Llei sobre Alertadors)

2013. Creació del Grup Impulsor del Parlament Ciutadà

2015. Grup de Treball contra la Corrupció a Catalunya (“Llum i 
Taquígrafs”)

2015. Consulta ciutadana sobre propostes per combatre causes 
estructurals (El país que volem)

2015. Elaboració del Pacte Social contra la Corrupció



Resposta ciutadana (2)

2015. Signatura al Parlament de Catalunya del Pacte Social contra la 
Corrupció

2016. Creació de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció (O3C)

2016. Deliberació electoral Mesures contra la corrupció

2016. Participació activa en la CEMCORD. Comissió d'Estudi de les 
Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

2019. Participació en l’elaboració de l’Estratègia de lluita contra la 
corrupció i d’enfortiment de la integritat (Gencat)

2020. 1a Cimera contra la corrupció al Parlament de Catalunya



Destaquem alguns d’aquests fets 
per ordre cronològic



2013

Creació del 
Grup Impulsor del Parlament Ciutadà

Espai que va ajudar a gestar el Pacte Social contra al Corrupció





2014

Llei 19/2014 de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern

Parlament de Catalunya





2015

Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Parlament de Catalunya





2015

Pacte social contra la Corrupció
Acte de signatura

11 partits i 40 organitzacions 
-Plataforma fiscalitat justa, col·legis professionals, 

entitats socials, sindicats...-

Parlament de Catalunya



Decàleg del Pacte Social contra la Corrupció

1. Acabar amb el finançament opac dels partits

2. Assolir la total transparència i retiment de comptes de la gestió 
pública

3. Aconseguir la traçabilitat de les actuacions dels responsables públics

4. Perseguir eficaçment els delictes vinculats a la corrupció

5. Garantir la independència dels diversos òrgans i autoritats de control



Decàleg del Pacte Social contra la Corrupció

6. Reduir el diner en efectiu i promoure l’ús del diner personalitzat

7. Enfortir els sistemes de control i contrapès ciutadà

8. Garantir la funció de servei públic dels partits i dels càrrecs electes

9. Implantar una gestió pública més eficaç, democràtica i transparent

10. Crear organismes d’aplicació i control de la transparència i el bon 
govern











2016

Observatori Ciutadà Contra la Corrupció
Constitució

Format per les organitzacions ciutadanes signants del Pacte









2016-2017

Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra 
la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

CEMCORD

L’Observatori hi participa activament

Parlament de Catalunya









2016

Deliberació electoral
Mesures contra la corrupció

L’Observatori convida els partits a prioritzar propostes









2020

I Cimera contra la Corrupció
amb procés participatiu previ de 5 mesos

A iniciativa del Parlament de Catalunya



Participants

Organitzacions participants: 30

6 Grups parlamentaris

3 Col·legis professionals

5 Sindicats

12 Associacions o fundacions

4 Federacions, taules o plataformes

Altres participants sense decisió: 19

7 Parlament i Govern 

5 Organismes de control (observadors)

7 Equip Observatori













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

2. Acord per augmentar la transparència i el control ciutadà sobre la
contractació pública.
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Hem emprat el mètode Delibera per visualitzar graus de consens:



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.



Els 16 acords presos per unanimitat, o quasi (1 o 2 a mitges o abstenció) són:

1 – Aprovar nova llei de finançament de partits i reducció de despeses electorals;

2 – Augmentar la transparència i el control ciutadà sobre la contractació pública;

3 – Revisar el sistema de control previ d’idoneïtat dels càrrecs públics, reforçar el règim 
d’incompatibilitats, establir polítiques sobre regals i preveure restriccions post-
càrrec (portes giratòries);

4 – 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); 
control sobre la liquidació dels pressupostos (què s’ha gastat, què no i perquè);

5 – Dotar-se del reglament de la Llei de Transparència;



Els 16 acords

6 – Trobar un procediment més clar i imparcial per incoar els 
procediments sancionadors previstos en la llei de Transparència;

7 – 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;

8 – Que l’Oficina Antifrau assumeixi la tutela i protecció de les persones alertadores i 
la gestió dels conflictes d’interès;

9 – Revisar els procediments dels nomenaments en ens públics;

10 – Modificar la composició del Comitè Assessor d’Ètica Pública amb persones lliures 
de filiacions polítiques i de càrrecs en l’administració;



Els 16 acords

11 – 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;

14 – Prohibir la contractació pública i les ajudes a empreses que directa o indirectament 
tenen relació amb paradisos fiscals o equivalents;

15 – 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;

16 – Revisar (ó si cal, suprimir) l’estimació objectiva i el règim simplificat;

17 – Recursos, especialització tecnològica i humana en lluita contra el frau i l’elusió fiscals;

18 – Afavorir la col·laboració i intercanvi d’informació entre administracions tributàries.



Només dues propostes no han obtingut acord:

la 12, sobre repensar i modificar la relació entre militància i exercici d’alts 
càrrecs i personal directiu de l’administració pública;

i la 13, sobre la prohibició d’aportacions econòmiques al finançament dels seus 
partits de les persones que exerceixen aquests alts càrrecs directius, mentre hi 
romanguin.



Agraïm el recent feed-back del Govern sobre l’acompliment del Pacte 
en la pròpia adminsitració catalana. 



Conclusions

• Cal enfortir les iniciatives ciutadanes per poder influir en partits i 
institucions. Convidem totes les organitzacions a sumar-se al Pacte.             
I a les institucions i als media, a donar-hi suport i tenir-les en compte.

• Sense el Pacte Social potser no s’haurien creat l’Observatori, ni la 
Comissió (CEMCORD), ni ara la Cimera amb els seus 16 acords i amb una 
Comissió per vetllar per seu acompliment.

• Cal insistir en prioritzar mesures contra les causes estructurals de la 
corrupció per poder combatre-les. Després d’aprovar centenars de 
resolucions cal triar-ne algunes i aplicar-les.

• La petita corrupció quotidiana no és excusa per normalitzar la gran 
corrupció estructural. És la gran la que serveix per justificar la petita.



Conclusions

• Els organismes de control han de ser més exigents i valents en l’aplicació 
de les normes i de les seves funcions.

• Per des-incentivar la corrupció, cal devolució i reparació econòmica dels 
danys provocats, no sols penes de presó que sovint acaben en no res.

• Cal posar les TIC al servei de la ciutadania per controlar els poders 
establerts amb el seu ús intel·ligent i respectuós de drets, per combatre 
els vells i nous delictes.

• En definitiva, tan el sistema polític i de partits amb el seu finançament, 
com la gestió pública, necessiten una profunda transformació, sense la 
qual la corrupció serà molt difícil d’erradicar i de sancionar.



La ciutadania que s’organitza per influir 

en la lluita institucional contra la corrupció

Martí Olivella i Solé

representant de l’Observatori ciutadà contra la corrupció (O3C)

Gràcies

www.contralacorrupcio.cat
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