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1.

Introducció.

Aquest informe de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de Treball de la I Cimera
contra les causes estructurals de la corrupció (CEx) celebrada a la seu del Parlament el passat
17 de juliol de 2020, respon a l’acord dels participants a la Cimera de que “La CEx, dos cops a
l’any com a mínim, retrà comptes als participants a la Cimera de l’evolució del Pla aprovat.”
L’acord disposava també que els membres de la CEx, tant els tres de nomenament per les
entitats com els dos en representació dels grups parlamentaris, havien de ser escollits durant
el mes de setembre. Així es va fer per les entitats en reunió de l’Observatori Ciutadà contra la
corrupció (O3C) mentre que la decisió de la Mesa ampliada del Parlament s’anava ajornant.
En tant que en el mateix acord de la Cimera es disposava que “La primera reunió es farà a la
tardor del 2020 i serà vàlida en reunir-se la majoria dels seus membres” i que aquesta reunió
havia de fer-se a la seu del Parlament, es va demanar a la Secretaria una sala virtual i el 17 de
novembre passat es va procedir a la constitució de la CEx per començar la seva activitat a
partir del punt A del Pla de treball aprovat. Aquest punt disposava que s’havia de “Revisar en
un termini de sis mesos, amb els responsables objectius de dur a terme els acords, la situació
del canvi de normativa ... que han de permetre el compliment dels acords de la Cimera.”
L’informe que us presentem és doncs el primer del període 2020-2021 de rendiment de
comptes sobre l’evolució del Pla amb el resultat d’aquests primers tres mesos i mig de treball a
partir de la constitució de la CEx.

Pàgina

2

En acord de la Junta de Portaveus del Parlament de 15 de desembre, es varen nomenar quatre
diputades com a “representants del Parlament”, les quals venen actuant des d’aleshores com a
observadores a les reunions de la CEx i a les que es fan arribar les actes i el document
actualitzat de seguiment dels acords. Fins que no es va produir aquest nomenament, les actes
de les reunions de la CEx s’enviaven a les diputades o diputats de cada grup parlamentari que
havien participat a la Cimera.

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

2.

Metodologia utilitzada.

La Cex es reuneix periòdicament el tercer dimecres de cada mes en sala virtual facilitada per la
Secretaria del Parlament a fi de revisar el conjunt del treball fet i les noves accions a
emprendre. Es va acordar la celebració de reunions extraordinàries a petició de qualsevol
membre. Les actes s’aproven de manera virtual i es fan arribar en pdf signat electrònicament a
tots els participants a la Cimera.
Es treballa sobre fitxes individualitzades per a cadascun dels setze acords de la Cimera. Cal
agrair a la Secretaria de Transparència i Govern Obert (STiGO) la construcció del cos bàsic
d’aquest instrument de seguiment, el qual s’ha anat adaptant posteriorment a les necessitats
sorgides en la pràctica del seu ús.
Aquestes fitxes contenen un primer bloc amb el text de l’acord, la situació en què aquest es
troba, els instruments legals necessaris per passar de la situació actual a allò que vol l’acord i
de qui és la competència per fer-ho.
En un altre bloc, se senyala quina és la interlocució principal per a cada acord. S’anoten també
en el document aquelles altres persones que al llarg de les converses apareixen com
aportadores de informacions que milloren el coneixement del treball que s’està fent.
La relació amb els interlocutors s’estableix a través d’escrits de la CEx sol·licitant-los reunió. En
alguna ocasió les diputades del Parlament designades com observadores han actuat també
com intermediàries per facilitar aquestes trobades. Les reunions han estat totes elles virtuals
mitjançant les aplicacions facilitades pels departaments i la Secretaria del Parlament.
La fitxa de seguiment conté també un espai per a aquells documents que se’ns aconsella que
poden ajudar a aclarir allò sobre el que s’ha estat parlant, així com un recull de les mesures de
l’Estratègia del Govern de lluita contra la corrupció i dels punts de resolucions parlamentàries
recents contra la corrupció (acords CEMCORD, Resolució 735/XII i Resolució 1127/XII) que
poden constituir o inspirar el contingut de les futures normes. És important tenir present que
les actuacions de l’Estratègia s’han de completar al gener de 2022.
La fitxa de cada acord es complementa amb un espai de Planificació per fer el seguiment de
l’avenç de tota la tramitació necessària per aconseguir-lo i d’un altre espai on es llista l’activitat
desplegada per la CEx.
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La informació obtinguda en el primer bloc esmentat i la documentació recollida per a cada
acord així com els punts de les resolucions que hi tenen a veure constitueixen l’Annex 1
d’aquest informe.

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

3.

Activitat de la Comissió. Properes accions.

Tot i les restriccions imposades per la situació sanitària, el treball de la CEx s’ha pogut
desenvolupar molt correctament. En compliment de l’acord de la Cimera de que la CEx ha de
rebre dels serveis del Parlament el suport administratiu, tècnic i jurídic que precisi, la
Secretaria del Parlament ha estat en tot moment al nostre costat per facilitar-nos tant les
reunions com la informació que se’ls ha demanat. La Secretaria del Parlament rep i se’n fa
dipositària de les actes de les reunions de la CEx, que també rep el seu Departament de
Comunicació, el qual va donar a conèixer mediàticament la constitució de la CEx.
S’ha de destacar també la franca col·laboració trobada per donar informació i la facilitat per
reunir-nos amb tots els alts càrrecs del govern i organismes de control amb què fins ara hem
demanat relacionar-nos.
Fins a l’emissió d’aquest informe ens hem entrevistat amb una quinzena d’alts càrrecs i tècnics
del govern, entre ells l’Interventor general, 2 secretaris i 5 directors i directores generals, així
com amb quatre directius de tres organismes de control (veure l’Annex 3).
Fruit d’aquestes reunions s’ha pogut tenir una imatge molt clara de la situació de cada acord i
complir amb l’objectiu demanat a la Cimera de conèixer quines són les normes que cal crear o
modificar si es volen assolir els setze acords (veure l’Annex 2).
La CEx ha estat convidada a assistir i així ho ha fet a les jornades de debat del 2 i 9 de
desembre organitzades per la STiGO sobre “Protecció de les persones alertadores de
corrupció” i al webinar "Presentació del Baròmetre 2020 de l'Oficina Antifrau de Catalunya" de
10 de desembre, l’enllaç al qual s’inclou pel seu interès per a tots els participants a la Cimera
tant pel seu contingut com per que les opinions recollides de la població tenen a veure amb la
majoria dels acords presos.

Es contactarà amb aquells càrrecs del govern amb qui encara no ho hem fet i que ens
han estat indicats a les reunions amb els interlocutors inicials com susceptibles
d’aportar major informació i aclariments a alguns dels acords.

-

Es contactarà amb els interlocutors inicials per revisar els punts referenciats per a cada
acord en el document de seguiment que corresponen a resolucions parlamentàries
anteriors i confirmar tant la seva adequació a l’acord com per saber si ja han estat
acomplerts o no. Aquesta informació es facilitarà als nous representants
parlamentaris.
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A partir d’aquest moment, el treball de la CEx es desenvoluparà de la següent manera:

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Es contactarà amb representants dels grups parlamentaris de la XII legislatura
relacionats amb la CEx i amb la Cimera per obtenir, a partir de la seva experiència
parlamentària, la seva opinió sobre les prioritats que se li podrien donar a les diferents
propostes de canvis normatius i, en el cas de lleis, si la manera més adient de fer-ho
seria mitjançant projecte de llei a iniciativa del Govern o proposició de llei a iniciativa
parlamentària. Aquestes reunions ja han estat sol·licitades.

-

Un cop constituïts els grups parlamentaris de la XIII legislatura, ens posarem en
contacte amb ells per conèixer a quin diputat o diputada s’ha nomenat per tenir la
interlocució en aquests temes i tenir una primera reunió on assabentar-nos de l’opinió
i predisposició del seu grup respecte al programa legislatiu que permetria complir amb
els acords de la Cimera.

-

Paral·lelament, contactarem amb la Presidència del Parlament per demanar el
nomenament de les dues persones que han de ser membres de la CEx en la seva
representació. A través seu i de la Secretaria del Parlament es farà el seguiment de la
tramitació de les noves normatives proposades un cop s’iniciïn.

-

El segon informe 2020-2021 de la CEx es farà finalitzada aquesta etapa.

-

Constituït el govern i constatat el seguiment o renovació dels càrrecs responsables de
dur a terme les iniciatives de canvi de normativa de la seva competència per al
compliment dels acords corresponents, els contactarem per conèixer la seva
planificació i fer el seguiment de la tramitació en el seu àmbit.

-

Es faran els contactes amb les persones, entitats o mitjans de comunicació que en cada
moment la CEx consideri que poden aportar informació o ajudar als objectius de
compliment dels setze acords de la Cimera.
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I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

4.

Conclusions.

Les reunions fetes fins ara ens permeten constatar una remarcable atenció i preocupació dels
interlocutors pel que fa als temes relacionats amb la corrupció estructural i el seu desig de
disposar dels instruments legals possibles i necessaris per combatre-la i posar-hi fi.

Convé senyalar que algunes recents resolucions parlamentàries contra la corrupció repeteixen
propostes que ja han estat implementades, especialment en el que respecta a Contractació
Pública. També hem pogut constatar l’existència de molta feina d’abast estratègic i de fons
feta des dels departaments però desconeguda de la població i fins i tot d’entitats
especialitzades, com es pot veure pels enllaços relacionats en els diferents acords (veure
Annex 1).

Tal i com es demanava per la Cimera, el treball de la CEx se sintetitza en un recull de
normativa nova o a modificar (veure Annex 2) sense la qual els acords no podran assolir-se.
Ens trobem davant d’un veritable programa legislatiu i de govern que posarà a prova la
voluntat política de lluitar contra les causes estructurals de la corrupció.

Aquests canvis de normativa poden distribuir-se en dos grans blocs: els que són competència
del Govern o d’organismes com l’ATC i els que ho són del Parlament.

En aquest segon bloc cal diferenciar a la vegada entre la normativa que és competència estatal
i la que és de competència catalana. En el primer dels casos, competència estatal, a banda de
la capacitat d’influència de cada grup en els seus homònims de les Corts espanyoles, el
Parlament pot fer propostes a traslladar al Congrés de diputats. També el Govern pot utilitzar
els mecanismes de les conferències sectorials interterritorials (on poden establir-se sinergies
amb d’altres comunitats autònomes) i les comissions bilaterals Estat-Generalitat.

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.
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En el segon dels casos, lleis i normes de competència catalana, la qüestió és decidir pels
experts i per acord polític si la tramitació pot avançar més ràpidament per projecte de llei del
govern o per proposició parlamentària.

se pels grups parlamentaris i pel govern de la Generalitat la inclusió de tota aquesta normativa
entre les seves prioritats legislatives.

No fer-ho, seria contradir l’esperit i l’acordat a la I Cimera i desatendre la Resolució 1127/XII
quan en el seu punt 2 indica que “El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar durant el
2021 els acords de la I Cimera contra la Corrupció, celebrada el 17 de juliol de 2020, que siguin
de la seva competència.”

Barcelona, febrer 2021.
Per la Comissió Executiva:
- Albert Martín
- Xavier Martínez-Gil
- Josep Oller
Firmado digitalmente
por ALBERT MARTIN I
BALLESTA
Fecha: 2021.03.01
11:22:09 +01'00'
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MARTIN I
BALLESTA

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Annex 1: Informació obtinguda de cada Acord.
(els acords 12 i 13 no varen ser aprovats per la Cimera)

Objectiu

Per evitar el finançament opac dels partits i de les campanyes electorals

Acord 1

Acord sobre nova llei de finançament de partits i de reducció de despeses
electorals.

Instrument
legal

. Nova llei electoral catalana on es regulés el finançament de partits i la
reducció de despeses electorals.
. Modificació de la Ley orgánica 8/2007 de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos.

Competència

Corts espanyoles

Situació

Malgrat que la normativa vigent és estatal, per a les eleccions autonòmiques
(no per a les locals que són també competència estatal) es pot fer una llei
pròpia on es podrien regular aquestes qüestions.

Referències acords
Acord
Cemcord
Resolució 735/XII

Núm.
66 a72,81,87a92,122,123,211
8, 21, 35, 36

Enllaços i documents relacionats
Nom
Enllaç / Document
Sindicatura de Comptes. Fiscalització http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download
despeses eleccions 2017
/2018_27_ca.pdf?reportId=10002
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Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007sobre financiación de los partidos 13022-consolidado.pdf
políticos.

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Objectiu

Per evitar el finançament opac dels partits i de les campanyes
electorals:

Acord 2

Acord per augmentar la transparència i el control ciutadà sobre la
contractació pública.

Instrument legal

Crear un Observatori de Contractació Pública per Acord o Decret del
Govern. Alternativament, una unitat dins d’un departament o un
òrgan col·legiat amb les funcions i missió d’un observatori i intentant
vincular totes les administracions públiques de Catalunya.

Tot el que disposa la llei de Transparència s'ha implementat al 100%
durant els exercicis 2016-17 pel que fa al govern i els seus
departaments. La DG de Contractació Pública no pot saber com estan
les altres administracions. Es tracta d’incrementar-ho en la línia que ja
s’està treballant, p.e., de la primera de les 25 mesures de l’Estratègia
del Govern contra la corrupció. S’ha de tenir en compte la situació
habitual de conflictes d’interès en les administracions locals, tant més
quan més petites són.
- Tot el sector públic de la Generalitat es regeix ara per la mateixa
normativa, havent-se eliminat les particularitats d’organismes
autònoms, ens públics, fundacions, etc. La DG de Contractació Pública
fa molta feina d’avaluació (veure enllaços a documents seus)

Referències acords
Acord
Estratègia 25 mesures
Cemcord

Núm.
1i2
54, 55, 172, 199, 209

Resolució 735/XII

19

Resolució 1127/XII

29f, 30abc

Enllaços i documents relacionats
Nom
Enllaç / Document
Portal de contractació
https://contractacio.gencat.cat/ca/inici/
Llistat d'adjudicacions https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/transparencia-bonescontractuals
practiques/transparencia/adjudicacions-contractuals-plataforma/
Llistat contractacions https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/transparencia-bonesmenors.
practiques/transparencia/contractacio-menor/
Previsió
contractes https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/transparencia-bonesgovern i sector públic
practiques/transparencia/contractacio-programada/
I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.
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Situació
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Competència

Si es volgués incloure els ens locals, caldria modificar la Llei de
Transparència i Bon Govern o incloure-ho en una nova Llei de
Contractes de Catalunya.
Govern-Parlament

Llistat modificacions de
contractes i pròrrogues
Guia per a la preparació
i tramitació de les
consultes preliminars al
mercat.

https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/transparencia-bonespractiques/transparencia/modificacions-prorrogues-contractes/
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionarcontractacio/eines/consultes-preliminars-mercat/
http://governobert.gencat.cat/ca/que-es/estrategia-de-lluitacontra-la-corrupcio/

Informe
activitat https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/i
contractual anual
nformes/activitat/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/
grafics/evolucio-trimestral/
Informes
de https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/i
concurrència en la nformes/concurrencia/
contractació pública
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Informes d’anàlisi dels https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/i
indicadors de clàusules nformes/clausules-socials-tercer-sector-social/
socials
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/
grafics/clausules-socials/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/
analisis-politiques-publiques/reserva-social/
Informes d’anàlisi dels https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/i
indicadors de clàusules nformes/clausules-ambientals/
ambientals
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/
grafics/clausules-ambientals/

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Objectiu

Per evitar els conflictes d'interès i les incompatibilitats

Acord 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.

Instrument legal

Competència

Modificació de la Llei 13/2005 del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat ampliant l’àmbit subjectiu per atendre el conjunt de
personal directiu del sector públic de l’Administració de la Generalitat (tal com
està definit a la Disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, de 27
d’octubre de mesures fiscals, administratives, financeres i de sector públic).
Parlament

Situació

Els temes de Bon Govern depenen de la Secretaria d'Administració i FP.
La regulació vigent sobre conflictes d’interès i incompatibilitats, regals i
restriccions post-càrrec són a les lleis 13/2005 del règim d'incompatibilitats dels
alts càrrecs al servei de la Generalitat; 19/2014 de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, desenvolupada pel Decret 8/2021 sobre la
transparència i el dret d’accés a la informació publica i al Codi de conducta dels
alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les
entitats del seu sector públic.
Amb el marc normatiu actual els alts càrrecs i directius públics han de presentar
la seva declaració de béns patrimonials i d’interessos en el moment del seu
nomenament i del seu cessament, han de mantenir-les actualitzades i declarar
en el termini d'un mes els canvis que es produeixin durant el seu mandat amb
increment o decrement en el seu patrimoni si bé no estan obligats a especificar
el motiu ni a justificar l’increment. La legislació vigent ja disposa de restriccions
post càrrec.

Referències acords
Acord
Estratègia 25 mesures
Cemcord
Resolució 735/XII

Núm.
12. 13, 14
134,135,148,149,168,232,234
7,9,14

Resolució 1127/XII

26c

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/esct/l/2014/12/29/19/con/20200501
https://dogc.gencat.cat/ca/documentdel-dogc/?documentId=743923

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.
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Enllaços i documents relacionats
Nom
Enllaç / Document
LLEI 13/2005 del règim d'incompatibilitats dels alts https://portaljuridic.gencat.cat/eli/escàrrecs al servei de la Generalitat.
ct/l/2005/12/27/13/con/20081202

Acord 4

Acord sobre retiment de comptes: informes publicitats 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).
a) Modificació de la Llei de Transparència i Bon Govern: podria legislar-se
la fiscalització per una oficina vinculada al Parlament per avaluar les
propostes fetes en campanya electoral i el seu compliment (també
podrien avaluar-se econòmicament)
b) Modificació de la Llei de Transparència i Bon Govern per fer obligatòria
la confecció d’un Pla de Govern i la seva avaluació anual amb criteris de
bona gestió econòmica i social.
c) Modificació de la Llei de Finances Públiques de 2002 reforçant els
aspectes del rendiment de comptes i de la gestió per programes i que
indiqui l’obligatorietat, al tancament de cada exercici pressupostari,
d’elaborar un document que analitzi la informació i avaluï/justifiqui què
s’ha gastat, què no i per què; així com l'anàlisi de les polítiques públiques
que consten en el pressupost per programes i dels corresponents
indicadors dels resultats i de l'impacte que es volia aconseguir, amb
criteris d'economia, eficàcia i eficiència. Semblaria més indicat que fos un
projecte de llei (presentat pel Govern)
. Increment del pressupost de la S. de Comptes per fer convenis amb
col·legis professionals per fer informes específics de rendiment de
comptes.
. Iniciatives parlamentàries proactives per demanar periòdicament aquest
tipus de dades.
Parlament
Es poden considerar tres apartats:
a)Què s’ha promès en campanya: Dificultats per contrastar quan el govern
és de coalició. No hi ha res fet.
b) Què s’ha promès i què s’ha fet com a govern: Fa anys que tots els
governs fan un Pla de govern que s’avalua periòdicament i n'hi ha molta
informació (veure "Enllaços i documents relacionats!). No hi ha cap norma
que obligui a fer-ho però.
c) Què s’ha gastat, què no i perquè, quan es fa la liquidació de
pressuposts: Hi ha molta informació; el repte (en el que s’hi està
treballant) és com es fa un “document ciutadà” que ho expliqui en un
llenguatge assequible. La DG de Pressuposts lidera accions per al canvi de
cultura organitzativa dels departaments respecte d'aquests temes. La
Comissió interdepartamental d'avaluació de polítiques públiques (CIAVA)
serveix també aquest fi.
. La Sindicatura de Comptes té competències per fer auditories de gestió
respecte de l’economia , eficiència (recursos emprats v resultats obtinguts)
i eficàcia (compliment d’objectius, no dels programes electorals però sí
dels que han quedat recollits en els programes de govern -pressuposts per
programes, que és el que ara està regulat-).
. Voldrien fer anàlisis de rendiment de comptes (què ha passat i per què),
que és gairebé inexistent i contribuiria a que es gestionés amb aquesta
mentalitat. Tot i que la llei els ho permet, no disposen però dels medis per
fer-ho.

Instrument legal

Competència
Situació

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.
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Per avançar en la transparència total i evitar l'opacitat de la gestió

Pàgina

Objectiu

Referències acords
Acord
Cemcord

Núm.
1

Enllaços i documents relacionats
Nom
Of. Neerlandesa Anàlisi
Pol.Econòmiques. Anàlisis
de programes electorals.
Informe postelectoral de
compromisos
electorals.
Austràlia.
Pla de Govern

Enllaç / Document
https://www.cpb.nl/en/node/160344#docid-160422

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_De
partments/Parliamentary_Budget_Office/Publications/Postelection_reports
https://govern.cat/gov/pla-govern
https://govern.cat/govern/docs/PdG_Balanc.pdf

Avaluació econòmica de les http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisipolítiques públiques.
finances-publiques/avaluacio-economica-politiques-publiques/
Anàlisi
mensual
sobre http://economia.gencat.cat/ca/ambitsl'execució del pressupost del actuacio/pressupostos/2020/informe-mensual-dexecucio-imesector públic administratiu.
2020/
Pressuposts oberts

http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/pressupostosob
erts.html
Fons de promoció per a http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisil’avaluació de polítiques finances-publiques/avaluacio-economica-politiquespúbliques
publiques/fons-de-promocio-per-a-lavaluacio-proava/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisifinances-publiques/avaluacio-economica-politiquespubliques/comissio-interdepartamental-davaluacio-depolitiques-publiques-ciava/

Pàgina
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Comissió
interdepartamental
d'avaluació de polítiques
públiques (CIAVA)

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

ACORD COMPLERT
Objectiu

Per a una aplicació efectiva de la Llei de Transparència

Acord 5
Instrument legal

Acord per dotar-se del reglament de la Llei de Transparència.
Reglament

Competència

Govern

Situació

Decret aprovat pel Govern el 9 de febrer de 2021.

Referències acords
Acord
Resolució 1127/XII

Núm.
18

Enllaços i documents relacionats
Nom
Enllaç / Document
Projecte decret aprovació
https://exteriors.gencat.cat/ca/departament/normativa/dispos
Reglament
icions/disposicions-en-tramit/
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/espaistematics/gestiodades/que-comportara-el-futur-reglament-de-transparenciapart-i.html

Comunicat de premsa

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/396384/governaprova-decret-sobre-transparencia-dret-dacces-informaciopublica-facilitar-laplicacio-llei-transparencia
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Què comportarà el futur
Reglament

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Objectiu

Per a una aplicació efectiva de la Llei de Transparència

Acord 6

Acord per trobar un procediment més clar i imparcial per incoar els
procediments sancionadors previstos en la llei de de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Instrument legal

Projecte de llei del Govern o Proposició de Llei del Parlament (més
ràpid i coherent -la Llei va ser via proposició-) de modificació parcial
de la Llei de de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern.

Competència

Parlament

Situació

La Secretaria d’Administració i Funció Pública (SAFP) presideix el
Comitè Assessor de l’Ètica Pública (CAEP). El CAEP fa vigilància dels
principis d’actuació recollits a l’article 55 de la 19/2014 de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i del Codi de
conducta dels alts càrrecs i personal directiu. També investiga de
manera preliminar les alertes derivades de la Bústia ètica i, si és el cas,
proposa als òrgans competents la incoació d’expedients sancionadors.

Referències acords
Acord
Sense referències

Núm.

Enllaç / Document
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/esct/l/2014/12/29/19/con/20200501
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Enllaços i documents relacionats
Nom
LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Objectiu

Per a una aplicació efectiva de la Llei de Transparència

Acord 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.
Llei de grups d'interès i representació d'interessos davant les
administracions públiques de Catalunya (en fase d’avantprojecte pel
Dpt. de Justícia)

Instrument legal

Competència

Parlament

Situació

Actualment existeix el RACC (Registre d'Activitat del Codi de
Conducta) i un visor de l'activitat directiva. El Dpt. Justícia ho
contempla en el seu projecte de Llei de Grups d'interès i representació
d'interessos davant les AAPP de Catalunya. El Reglament de la Llei de
Transparència preveu la publicació de les agendes dels Sdtors Grals en
relació als grups d'interès.
Amb la llei de grups d'interès..., tal i com està ara redactada, es
cobririen perfectament els objectius de l'Acord. - L’avantprojecte
estava sotmès a consulta pública fins al 22/1. Han rebut propostes de
modificació d’entitats i ajuntaments.

Referències acords
Acord
Estratègia 25 mesures

Núm.
15 i 16

Cemcord

139

Enllaços i documents relacionats
Nom
Enllaç / Document
Visor Codi Conducta https://direcciopublica.transparencia.ge
ncat.cat/
https://participa.gencat.cat/processes/gr
upsinteres
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Tramitació Llei
Grups d'Interès…

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Objectiu

Per a la protecció de les persones alertadores

Acord 8

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

Instrument legal

1) Llei de protecció integral de les persones alertadores que faci la
transposició de la directiva europea fins al límit de les pròpies
competències.

Competència
Situació

2) Modificació de la Llei 14/2008 de l'OAC per atorgar competències a
l'OAC i establir un registre informàtic únic, incloent el món local,
assignant a l’Oficina la supervisió general i la consulta de dades amb
l'elaboració d'un codi o text normatiu únic que aporti coherència i
completesa en la regulació dels aspectes bàsics en matèria de
conflictes d’interès, de manera que estableixi les normes i els principis
essencials aplicables amb caràcter transversal sense excloure un
desplegament normatiu que estableixi tractaments diferenciats
segons la naturalesa de les funcions i el nivell de responsabilitat propis
de cadascun dels col·lectius de servidors públics
Parlament
1) Assumpció tutela i protecció persones alertadores: proposició de
llei en tràmit a nivell de ponència amb textos consensuats que
decaurà en finalitzar la legislatura. Calia millorar tècnicament els
continguts.
2) Assumpció gestió conflictes d'interès: Hi ha nombrosos continguts
concrets plantejats per l’OAC i executats en part per la mateixa OAC i
pel govern.
Tots els membres del Comitè Assessor de l’Ètica Pública (CAEP),
presidit per la Secretaria d’Administració i Funció Pública (SAFP), i,
particularment la secretaria, tenen el deure de protegir l’anonimat de
les persones alertadores d’acord amb el protocol intern de gestió de la
Bústia ètica.

Referències acords
Acord
Cemcord
Resolució 1127/XII

Núm.
119, 166
12,13,14,16; 26abc

Enllaç / Document

Proposició Llei
alertadors. Exp. 2018

https://www.parlament.cat/web/activitatparlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.d
o&criteri=202-00022/12&ad=1
https://www.antifrau.cat/resources/la-gestio-dels-conflictesdinteres-en-el-sector-public-de-catalunya-informe-oac-cat.pdf

OAC: Diagnosi de
mancances i
recomanacions sobre
conflictes d'interès.

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.
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Nom
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Enllaços i documents relacionats

Objectiu

Per evitar la partitocràcia en els nomenaments a òrgans de control i
ens públics

Acord 9

Acord per revisar els procediments dels nomenaments en ens
públics.

Instrument legal

Disposicions administratives.

Competència

Estatut de la Direcció pública professionalitzada.
Govern
Parlament

Situació

Els temes de Bon Govern depenen de la Secretaria d'Administració i
FP.
S'està seguint l'Estratègia 10: “Identificar de manera departamental
llocs de direcció pública del sector públic que puguin ser proveïts
mitjançant processos de selecció que tinguin en compte mèrits i
capacitats de les persones candidates". El primer pla pilot de selecció
de llocs de direcció es durà a terme en posicions directives de l’àmbit
del Servei Català de la Salut. Les Estratègies han d'estar finalitzades al
gener de 2022.
Hi ha un grup de treball format per la DG d'Administració Digital,
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i la Secretaria de
Transparència i Govern Obert (STiGO). A partir del document "Marc
professional de la funció directiva a les administracions públiques"
s’han identificat els elements clau que caracteritzarien un procés de
selecció professional (amb anàlisi comparada a nivell internacional) i
s’ha elaborat un esquema general de bases que s’està valorant amb el
Departament de Salut. També s’ha definit un enfocament d’avaluació
dels processos de selecció per confirmar-ne la idoneïtat a fir d'aplicar
aquest esquema de bases en el moment en què sigui necessari
reclutar personal directiu.
El Govern ja fomenta i impulsa aquest sistema de direcció en les
modificacions dels estatuts de les entitats del sector públic i altres
disposicions.

Núm.
10

CEMCORD
Resolució 735/XII
Resolució 1127/XII

128 a 130
13
26a

Pàgina

Acord
Estratègia 25 mesures
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Referències acords

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Enllaços i documents relacionats
Nom
Enllaç / Document
Marc professional de la
http://eapc.gencat.cat/ca/publicacions/colleccions/col_leccio_ei
funció directiva a les
nes_per_als_recursos_humans/10-marc-professional-de-laadministracions públiques funcio-directiva-a-les-administracions-publiques-/index.html

Pàgina
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DECRET LLEI 5/2021 pel
https://dogc.gencat.cat/ca/document-delqual s'aproven mesures
dogc/?documentId=892465
urgents per a la
implementació i gestió dels
fons procedents del
Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i
del fons REACT-EU per a
l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i
el seu sector públic.

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Objectiu

Per evitar la partitocràcia en els nomenaments a òrgans de control i
ens públics

Acord 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.
Modificació de l’ACORD GOV/82/2016 pel qual s'aprova el Codi de
conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la
Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en
matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública, pel que fa a la
composició del Comitè Assessor de l’Ètica Pública.
Govern

Instrument legal

Competència
Situació

Comitè creat per Acord de Govern de 21 de juny de 2016 composat
per 5 persones: Secretària Adm i FP que el presideix, Secretari de TiGO
(VP), vocal Dpt.Justícia, vocal Dpt.AE, RRII i Transp.; Secretària del Dpt.
de Polítiques Digitals i Administració Pública.
. Els temes de Bon Govern depenen de la Secretaria d'Administració i
FP.
La incorporació de persones independents per al Comitè Assessor
d’Ètica Pública es recull a l’Estratègia 19 que s’ha de completar al
gener de 2022. La Secretaria d’Administració i Funció Pública ha
elaborat un document d’enfocament previ encara pendent de revisió i
debat.
S'han de modificar les funcions atenent també a la funció
investigadora que es deriva de la posada en marxa de la Bústia ètica
regulada a l’ACORD GOV/96/2020.

Referències acords
Núm.
19

Enllaços i documents relacionats
Nom
CAEB

Pàgina

ACORD GOV/82/2016 pel qual s'aprova el
Codi de conducta dels alts càrrecs i personal
directiu de l'Administració de la Generalitat i
de les entitats del seu sector públic, i altres
mesures en matèria de transparència, grups
d'interès i ètica pública.

Enllaç / Document
https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_a
mbits_d_actuacio/administraciopublica/eticapublica/altscarrecs/caep
https://dogc.gencat.cat/ca/document-deldogc/?documentId=743923
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Acord
Estratègia 25 mesures

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Objectiu

Per reduir l'efectiu i el diner anònim amb garanties de protecció a la
intimitat

Acord 11

Acord per crear una comissió que dissenyi i avaluï 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.
Crear una comissió governamental amb persones especialitzades
externes.

Instrument legal
Competència

Govern

Situació

27/1/21: No hi ha cap comissió ni consta que s'hagi res fet respecte
del contingut.
El Govern treballa per disminuir al màxim el maneig de diners en
efectiu als departaments. La Intervenció vol aconseguir que en un
màxim de tres anys els funcionaris de la Generalitat no facin servir
efectiu per fer pagaments.

Referències acords
Acord
Estratègia 25 mesures

Núm.
3

Pàgina
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Enllaços i documents relacionats
Nom
Enllaç / Document
No se’ns han facilitat.

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Objectiu

Per reduir el frau, l’evasió i l’elusió fiscals

Acord 14

Acord per prohibir la contractació pública i les ajudes a empreses
que directa o indirectament tenen relació amb paradisos fiscals o
equivalents.

Instrument legal

. Modificar la llei estatal 9/2017, de Contratos del Sector Público,
especialment l’art. 71. Les propostes catalanes per modificar la llei
espanyola haurien de venir de la legislació sectorial pel que, en el seu
cas, caldria consultar amb els diversos departaments.
- Modificar la “LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals...”,
bàsicament en el seu art. 159.2.2. explotant al màxim les possibilitats i
escletxes que pugui oferir la legislació de rang superior i per perseguir
per falsedat en document contractual si es demostra que no s’ha
complert amb la declaració feta. Incrementar el pressupost de l'ATC
per crear una unitat específica que treballi amb aquest objectiu.
- Crear per l’ATC una certificació acreditativa de Bones Pràctiques
Tributàries que pogués ser tinguda en compte a l’hora de valorar les
ofertes.
- Veure les possibilitats en una nova Llei de Contractes de Catalunya.
- Modificar les Directives Europees corresponents.
Parlament - Govern - Corts

Competència
Situació

Referències acords
Acord
Cemcord

Els paradisos fiscals venen definits per la UE i el fet de tenir-ne relació
no pot ser causa d’exclusió en tant no hi hagi un fet delictiu. Per això
seria preferible considerar l’acord com un horitzó atesa la pràctica
impossibilitat actual d’establir una prohibició total.
- El caràcter taxat de les prohibicions de contractar que preveu l’art.
71 de la llei estatal 9/2017, de Contratos del Sector Público (que
transposa les directives 2014/23/UE i 2014/24/UE) impedeix que es
puguin aplicar de forma extensiva.
- La DG ha elaborat una Clàusula Ètica i un Codi de Contractació
Socialment Responsable que els òrgans de contractació han de
demanar incloure a les propostes de contractació que rebin. Hi ha més
de 250 òrgans de contractació només a la Generalitat.

Núm.
63, 237, 243

Codi de bones pràctiques i
conductes recomanables
en la contractació pública
Comissió d’ètica en la
contractació pública

Enllaç / Document
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/normati
va/catalunya/dgcp-normativa-catalunya/art159-llei-mesures.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transpar
encia-bones-practiques/bones-practiques/codis-bonespractiques/codi-principis-conductes-recomanables.pdf
https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/transparenciabones-practiques/bones-practiques/comissio-etica/

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.
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Nom
Llei 5/2017. Art. 159

22

Enllaços i documents relacionats

Instrucció 1-2019 de la DG
de Contractació Pública
d'incorporació de la
clàusula ètica als plecs de
clàusules administratives.

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulaci
o-supervisio/instruccions-dgcp/instruccio1-2019.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/eines/cl
ausules-tipus/clausula-etica.pdf

Directiva UE 2014/24
sobre contractació pública

https://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf

Ley 25/2104 de Tratados y
otros Acuerdos
Internacionales

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12326

Sindicatura de Comptes.
Informes.
Sindicatura de comptes:
fiscalització Compte
general de la Generalitat
2017
Sindicatura de comptes.
Programa anual 2021

http://www.sindicatura.org/informes
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2019_11
_ca.pdf?reportId=11103

Pàgina

23

http://www.sindicatura.org/documents/16/134d896a-90ee4039-9d96-3c98d1d06a00

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Objectiu

Per reduir el frau, l’evasió i l’elusió fiscals

Acord 15

Acord per reduir la quota defraudada, per ser delicte contra Hisenda, a una
quantia inferior a l'actual de 120.000€, tenint en compte la persona fiscal en
conjunt.

Instrument
legal

Modificar els art. 305 i 305bis de la Llei orgànica 10/95 del Codi Penal.

Competència

Corts espanyoles.

Situació

Catalunya no té capacitat normativa en aquests temes.
"Tenir en compte la persona fiscal en el seu conjunt" significa considerar
diversos exercicis i el conjunt de les figures tributàries.

Referències acords
Acord
Cemcord

Núm.
108

Pàgina
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Enllaços i documents relacionats
Nom
Enllaç / Document
No se’ns han facilitat.

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Objectiu

Per reduir el frau, l’evasió i l’elusió fiscals

Acord 16

Acord per revisar (o si cal, suprimir) l’estimació objectiva i el règim
simplificat.

Instrument legal

Modificar la Ley 35/2006 del IRPF.
- Modificar la Ley 37/1992, del IVA.
- Modificar Reglaments de totes dues lleis.

Competència

Corts i govern espanyol.

Situació

L’estimació objectiva i el règim simplificat són instruments arcaics que
pràcticament no existeixen enlloc del món. Amb la digitalització
encara té menys sentit i és fins i tot contraproduent pel que ja senyala
l’acord CEMCORD 127 sobre la potenciació de factures falses. Caldria
optar doncs per la supressió.
- Tot i que en correspondre a les autonomies el 50% d’IVA i IRPF això
impacta amb força en els recursos propis, Catalunya no té capacitat
normativa en aquests temes.

Referències acords
Acord
Cemcord

Núm.
127
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Enllaços i documents relacionats
Nom
Enllaç / Document
No se’ns han facilitat.

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Objectiu

Per reduir el frau, l’evasió i l’elusió fiscals

Acord 17

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

Instrument legal

Incrementar les partides corresponents a la Llei de Pressuposts del
Govern.
- Elaborar anualment per l’ATC el tax gap (potencial recaudatori de
cada impost – beneficis fiscals) de Catalunya per argumentar quins
canvis en la normativa estatal caldria fer.
- Calcular per l’ATC les necessitats de recursos amb elements objectius
(p.e.: en la lluita contra el frau fiscal amb x recursos obtenim x
resultats, amb tants més recursos podríem obtenir...; o en la línia que
s’indica a CEMCORD 238)
. Increment del pressupost de l'ATC.
Parlament i ATC

Competència
Situació

Referències acords
Acord
Cemcord

La DG de Tributs i Joc no gestiona tributs. Dona criteris i fa estudis per
a la creació i redacció de les normes tributàries. Els recursos s’han de
posar a l’ATC.
- Cal reforçar els recursos per treballar i explotar les dades massives
(big data)
- Hi ha problemes per trobar inspectors i gestors tributaris. No es
cobreixen totes les places que s’oferten.

Núm.
64, 236, 238, 241

Enllaços i documents relacionats
Nom
Enllaç / Document
Pla 2019-2022 de prevenció i
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/pl
reducció del frau fiscal i de
a/pla-ffiscal-20192022.pdf
foment de bones pràctiques
tributàries.
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/c
omunica-interm/3-TaxGap-ATC-2014.pdf

Resum Informe ATC 2014 sobre
el tax gap

https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/c
omunica-interm/3-Infografia-TaxGap.pdf
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Informe ATC 2014 sobre el tax
gap
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Objectiu

Per reduir el frau, l’evasió i l’elusió fiscals

Acord 18

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

Instrument legal

Modificar Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (art.
95).
Modificar LOFCA.
Revisar aplicació directives UE.
Modificar tractats internacionals i bilaterals.
Increment del Pressupost de l'ATC.
De l'Estat

Competència
Situació

La col·laboració amb l’AEAT és molt bona (AEAT-Cat, que ho ha de
consultar tot amb Madrid). Clam de totes les administracions
tributàries de les CCAA per obtenir un accés més gran a la informació,
no individual, sinó agregada per poder-la creuar.
Els tractats de la UE i convenis estatals amb tercers limiten la
informació. L’AEAT és qui rep tota a informació internacional.
Tanmateix, hi ha directives de la UE que permeten major col·laboració.
Totes les modificacions de normativa estatal i internacional haurien de
contenir l’obligació de cedir informació.
L’Estatut preveu la creació d’un Consorci entre l’AEAT i l’ATC a
Catalunya per als tributs cedits però l’Estat ho interpreta com una
mena d’absorció.

Referències acords
Acord
Estratègia 25 mesures

Núm.
7

Enllaç / Document
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A2014-12326
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Enllaços i documents relacionats
Nom
Ley 25/2104 de Tratados y otros
Acuerdos Internacionales
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Annex 2: Resum de la normativa a crear o modificar.
A) Per acord:
Acord 1:
-

Nova llei electoral catalana on es regulés el finançament de partits i la reducció de
despeses electorals.
Modificació de la Ley orgánica 8/2007 de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos.

Acord 2:
- Crear un Observatori de Contractació Pública (Acord o Decret del Govern).
Alternativament, una unitat dins d’un departament o un òrgan col·legiat amb les
funcions i missió d’un observatori i intentant vincular totes les administracions
públiques de Catalunya.
- Si es volgués incloure els ens locals, modificar la Llei de Transparència i Bon Govern o
incloure-ho en una nova Llei de Contractes de Catalunya.
Acord 3:
- Modificació de la Llei 13/2005 del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei
de la Generalitat.
Acord 4:
- Modificació de la Llei de de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
de desembre de 2013.
- Modificació de la Llei de Finances Públiques de 2002.
- Increment pressupost Sindicatura de Comptes.
- Iniciatives parlamentàries proactives per demanar periòdicament el tipus de dades que
es recullen a l’acord.
Acord 6:
- Modificació de la Llei de de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
de desembre de 2013.
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Acord 8:
- Nova Llei de protecció integral de les persones alertadores (proposició de llei en tràmit
a nivell de ponència amb textos consensuats).
- Modificació de la Llei 14/2008 de l'OAC.
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Acord 7:
- Nova Llei de grups d'interès i representació d'interessos davant les administracions
públiques de Catalunya (en fase d’avantprojecte pel Dpt. de Justícia).

Acord 9:
- Disposicions administratives sobre els procediments dels nomenaments en ens
públics.
- Estatut de la Direcció pública professionalitzada.
Acord 10:
- Modificació de l’ACORD GOV/82/2016.

Acord 11:
- Crear comissió governamental amb persones especialitzades externes per dissenyar i
avaluar 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.
Acord 14:
- Modificació de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (especialment l’art. 71).
- Modificació de la Ley 5/2017 de mesures fiscals...” (bàsicament del seu art. 159.2.2).
- Nova Llei de Contractes de Catalunya.
- Revisió aplicació directives (Govern) i en el seu cas modificació de lleis o directives.
- Modificació de tractats internacionals i bilaterals.
Acord 15:
- Modificació de la llei orgànica 10/95 del Codi Penal (art. 305 i 305bis).
Acord 16:
- Modificació de la Ley 35/2006 del IRPF.
- Modificació de la Ley 37/1992, del IVA.
- Modificació dels Reglaments de totes dues lleis.
Acord 17:
- Llei de Pressuposts: incrementar partides ATC.
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Acord 18:
- Modificació de la Ley 58/2003 General Tributaria.
- Modificació LOFCA.
- Revisió aplicació directives (Govern) i en el seu cas modificació de lleis o directives.
- Modificació de tractats internacionals i bilaterals.
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B) Per competència

B1) Govern:
-

Crear un Observatori de Contractació Pública (Acord o Decret del Govern).
Alternativament, una unitat dins d’un departament o un òrgan col·legiat amb les
funcions i missió d’un observatori i intentant vincular totes les administracions
públiques de Catalunya (Acord 2)

-

Disposicions administratives sobre els procediments dels nomenaments en ens públics
(Acord 9)

-

Modificació de l’ACORD GOV/82/2016 (Acord 10)

-

Crear una comissió governamental amb persones especialitzades externes per
dissenyar i avaluar 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 (Acord 11)

-

Revisió aplicació directives UE (Govern) i en el seu cas proposta de modificació de lleis
o directives (Acords 14, 18)

Iniciatives parlamentàries proactives per demanar periòdicament el tipus de dades que
es recullen a l’acord (Acord 4).

-

Lleis de Pressuposts: incrementar partides ATC (Acord 17) i Sindicatura de Comptes
(Acord 4)

-

Modificació de la Llei de de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
de desembre de 2013 (Acords 2, 4, 6)

-

Modificació de la Llei 13/2005 del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei
de la Generalitat (Acord 3)

-

Modificació de la Llei de Finances Públiques de 2002 (Acord 4)

-

Modificació de la Llei 14/2008 de l'OAC (Acord 8).

I Cimera contra la corrupció. Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de
Treball. Febrer 2021.

Pàgina

-

30

B2) Parlament:

-

Estatut de la Direcció Pública professionalitzada (Acord 9)

-

Nova Llei de Contractes de Catalunya (Acord 2, 14).

-

Nova llei electoral catalana on es regulés el finançament de partits i la reducció de
despeses electorals (Acord 1)

-

Nova Llei de grups d'interès i representació d'interessos davant les administracions
públiques de Catalunya (Acord 7) .

-

Nova Llei de protecció integral de les persones alertadores (Acord 8).

B3) Corts espanyoles (el Parlament pot fer propostes):
Modificació de la Ley orgánica 8/2007 de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos (Acord 1)

-

Modificació de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (especialment l’art.
71) (Acord 14).

-

Modificació de la Ley 5/2017 de mesures fiscals...” (art. 159.2.2) (Acord 14).

-

Modificació de la Ley 58/2003 General Tributaria (Acord 18)

-

Modificació LOFCA (Acord 18)

-

Modificació de la Ley 35/2006 del IRPF i reglaments (Acord 16)

-

Modificació de la Ley 37/1992, del IVA i reglaments (Acord 16)

-

Modificació de la llei orgànica 10/95 del Codi Penal (art. 305 i 305bis) (Acord 15)

-

Modificació de tractats internacionals i bilaterals (Acord 14, 18).
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Acord 1: Amb el Sr. Carles Rossinyol, lletrat de la Sindicatura de Comptes. 16/02/21.

-

Acord 2: amb la Sra. Mercè Corretja DG de Contractació Pública, i la Sra. Anna Ciutat, Subdirectora General de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública. 01/02/21.
o Amb el Sr. David Canada, Interventor General. 25/02/21.

-

Acord 3: amb el Sr. Isidre Obregon, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública,
analista en polítiques d’integritat (se li passa un qüestionari per a la seva resposta que
retorna amb l’aprovació de la Secretària el 23/2/21). 19/02/21.
o Amb el Sr. Xavier Bernadí, DG Dret i d’Entitats Jurídiques, i la Sra. Gemma
Capdevila, subdirectora general de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d’Interès.
24/2/21.

-

Acord 4: amb la Sra. Anna Tarrach, DG de Pressupostos i el Sr. Jordi Baños, cap de l’Àrea
d’Avaluació econòmica de polítiques públiques. 13/01/21
o Amb el Sr. Carles Rossinyol, lletrat de la Sindicatura de Comptes. 16/02/21.
o Amb el Sr. David Canada, Interventor General. 25/02/21.

-

Acord 5: amb el Sr. Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert, el Sr. Roger Buch,
responsable del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica i la Sra. Olinda Anía,
coordinadora del Programa de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de
la integritat. 12/01/21

-

Acord 6: amb el Sr. Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert, el Sr. Roger Buch,
responsable del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica i la Sra. Olinda Anía,
coordinadora del Programa de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de
la integritat. 12/01/21
o Amb el Sr. Isidre Obregon, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública,
analista en polítiques d’integritat (se li passa un qüestionari per a la seva resposta
que retorna amb l’aprovació de la Secretària el 23/2/21). 19/02/21.

-

Acord 7: amb el Sr. Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert, el Sr. Roger Buch,
responsable del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica i la Sra. Olinda Anía,
coordinadora del Programa de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de
la integritat. 12/01/21
o Amb el Sr. Xavier Bernadí, DG Dret i d’Entitats Jurídiques, i la Sra. Gemma
Capdevila, subdirectora general de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d’Interès.
24/2/21.
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Annex 3: Entrevistes realitzades per a cada Acord.
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Acord 8: amb la Sra. Lourdes Parramon, Cap de Relacions Institucionals, Visibilitat i
Participació de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 15/12/20.
o Amb el Sr. Isidre Obregon, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública,
analista en polítiques d’integritat (se li passa un qüestionari per a la seva resposta
que retorna amb l’aprovació de la Secretària el 23/2/21). 19/02/21.

-

Acord 9: amb el Sr. Isidre Obregon, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública,
analista en polítiques d’integritat (se li passa un qüestionari per a la seva resposta que
retorna amb l’aprovació de la Secretària el 23/2/21). 19/02/21.

-

Acord 10: amb el Sr. Isidre Obregon, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública,
analista en polítiques d’integritat (se li passa un qüestionari per a la seva resposta que
retorna amb l’aprovació de la Secretària el 23/2/21). 19/02/21.

-

Acord 11: amb el Sr. Daniel Gimeno, Cap del Gabinet Tècnic de la VP i d’Economia i
Hisenda. 27/1/21.
o Amb el Sr. David Canada, Interventor General. 25/02/21.

-

Acord 14: amb la Sra. Mercè Corretja DG de Contractació Pública, i la Sra. Anna Ciutat, Subdirectora General de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública. 01/02/21.
o Amb el Sr. Alfonso González, DG d’Afers Europeus i Mediterranis. 09/02/21.
o Amb el Sr. David Canada, Interventor General. 25/02/21.

-

Acord 15: amb la Sra. Natàlia Caba, DG de Tributs i Joc. 3/2/21.

-

Acord 16: amb la Sra. Natàlia Caba, DG de Tributs i Joc. 3/2/21.

-

Acord 17: amb la Sra. Natàlia Caba, DG de Tributs i Joc. 3/2/21.
o Amb el Sr. David Canada, Interventor General. 25/02/21.

-

Acord 18: amb el Sr. Eduard Vilà, director de l’ATC i la Sra. Laura Carrasco, cap de l’Oficina
d’Inspecció de l’ATC. 23/12/20
o Amb la Sra. Natàlia Caba, DG de Tributs i Joc. 3/2/21.
o Amb el Sr. Alfonso González, DG d’Afers Europeus i Mediterranis. 09/02/21.
o Amb el Sr. David Canada, Interventor General. 25/02/21.
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