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Ordre del dia
08:30 ACREDITACIÓ
09:00 BENVINGUDA
Sra. Laura Borràs i Castanyer, M. H. Presidenta del Parlament de Catalunya.
Sra. Itziar González i Virós, Presidenta de l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C).

09.15 PRESENTACIÓ I METODOLOGIA DE LA JORNADA
Sr. Feliu Madaula i Canadell, Vicepresident O3C.
Sr. Martí Olivella i Solé, representant O3C.

09:30 AVALUACIÓ DELS RESULTATS DEL TREBALL FET DES DE LA I CIMERA (pàg. 11 i 18)
Sr. Martí Olivella i Solé, representant O3C.
Torn de paraules sobre avaluació i resultats: 3’ màxim per intervenció

11:30 Pausa
12:00 PLA DE TREBALL DE LA II CIMERA.
Deliberació a partir dels resultats de les respostes als qüestionaris de la fase participativa.
A) Acords de la I Cimera a adoptar com acords de la II Cimera. (pàg. 5)
a. Deliberació esmena núm.1
b. Deliberació esmena núm.2
c. Deliberació esmena núm.3
d. Aprovació global propostes no esmenades
B) Nous acords de la II Cimera. (pàg. 7)
a. Deliberació sobre les 6 propostes prioritzades prèviament
b. Deliberació esmena núm.4
C) Deliberació sobre el Pla de Treball de la II Cimera. (pàg. 9)
13:45 Canvis en Comissió Executiva. (pàg. 10)
14:00 Cloenda
Sra. Itziar González i Virós, Presidenta de l’Observatori Ciutadà contra la corrupció (O3C).
Sra. Laura Borràs i Castanyer, M. H. Presidenta del Parlament de Catalunya.

II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció.
Palau del Parlament, 8 de juliol de 2022
Ordre del Dia i Documentació

Pàgina 2

II CIMERA CONTRA LES CAUSES ESTRUCTURALS DE LA CORRUPCIÓ

Documentació
Índex

Dinàmica participativa de la II Cimera

4

Acords de la I Cimera a adoptar com acords de la II Cimera
● Esmena núm. 1
● Esmena núm. 2
● Esmena núm. 3
● Propostes no esmenades

5

Nous acords de la II Cimera
● Sis noves propostes prioritzades en el fòrum Delibera
● Esmena núm. 4

7

Pla de Treball de la II Cimera

9

Comissió Executiva: resultat de la fase participativa

10

Avaluació de la I Cimera:
Resultats del primer punt del qüestionari de la fase participativa
Conclusions del darrer informe de la Comissió Executiva Acta 19
Annex 1. Accions i normativa a crear o modificar per assolir els objectius dels acords.
Annex 2. Avaluació compliment accions acords.
Annex 3. Relació de les persones que han col·laborat amb la Comissió Executiva

Accés al Tercer informe de la Comissió Executiva:
https://www.parlament.cat/document/intrade/260459644

II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció.
Palau del Parlament, 8 de juliol de 2022
Ordre del Dia i Documentació

Pàgina 3

11
18
21
39
53

II CIMERA CONTRA LES CAUSES ESTRUCTURALS DE LA CORRUPCIÓ

Dinàmica participativa de la II Cimera
Proposta de dinàmica i procediments de la II Cimera contra la Corrupció
La Cimera, com espai de trobada de diferents actors, no sols parlamentaris, es regeix per
procediments diferents als habituals del Parlament. Un equip de dinamització conduirà la
Cimera com ja es va fer en l'anterior.
En l’AVALUACIÓ DELS RESULTATS DEL TREBALL FET DES DE LA I CIMERA
• Breu torn de paraules de les organitzacions presents, limitada a un màxim de 3’, per
destacar els elements més importants d’avaluació dels informes adjunts presentats.
• Les organitzacions que vulguin deixar constància per escrit de les seves intervencions
completes poden enviar-les a observatori@contralacorrupcio.cat i seran
incorporades a la documentació final de la II Cimera.
En les DELIBERACIONS SOBRE ELS ACORDS, EL PLA DE TREBALL I LA COMISSIÓ
• Només pot intervenir i posicionar-se el representant de les organitzacions signants
del Pacte social contra la corrupció o dels Organismes de control.
• En principi, es parteix de l’acceptació de les propostes d’acords 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, i han estat prioritzades en el procés
previ de participació.
• Els participants a la II 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
l'igual que en l'anterior Cimera.
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Acords de la I Cimera a adoptar com acords de la II Cimera1.
Esmena núm. 1
Substituir el text enviat (en cursiva els canvis respecte del text de la I Cimera):
• “Acord per trobar un procediment més clar i imparcial per incoar els procediments
sancionadors previstos en la llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern. Atorgar potestat sancionadora a la GAIP i l’OAC.”
Per:
• [01] "Acord per incloure en la reforma prevista de la llei 19/2014 de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern i/o en els seus reglaments els següents
punts: trobar un procediment més clar i imparcial per incoar els procediments
sancionadors previstos; dotar les administracions dels recursos tècnics i formació
necessaris per al compliment de la llei; atorgar potestat sancionadora a l'OAC; atribuir
a la GAIP legitimació processal per interposar en nom de la persona perjudicada,
recurs contenciós contra la inactivitat de l'Administració si no lliura la informació en
compliment de les seves resolucions; regular que totes les organitzacions públiques
elaborin plans d’integritat, amb incorporació de la metodologia d’anàlisi i avaluació
de riscos de corrupció; regular que totes les institucions públiques es dotin d’un
delegat o referent d’integritat com a peça clau de la infraestructura ètica de tota
organització."
Esmena núm. 2
Substituir el text enviat (en cursiva els canvis respecte del text de la I Cimera):
• “Acord per incrementar recursos, especialització tecnològica i humana en la lluita
contra el frau, l’elusió fiscals i la corrupció en general.”
Per:
• [02] “Acord per incrementar recursos, especialització tecnològica i humana en la
lluita contra el frau, l’elusió fiscals i la corrupció en general. Implantar la formació
en integritat i ètica pública a tots els nivells amb caràcter obligatori i estratègic.
Formació obligatòria contra la corrupció als càrrecs electes.”
Esmena núm. 3
Del conjunt de respostes obtingudes del qüestionari enviat a totes les organitzacions i
organismes de control no es considerava necessari incorporar a la II Cimera l’acord 18.
•

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

1

D’acord amb les respostes al c/e enviat el 20/5 a totes les organitzacions signants del Pacte Social i
als organismes de control, que recollia els resultats del qüestionari enviat el 25/3/22.
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S’ha presentat la següent esmena en sentit contrari:
Motivació

Núm. i text de l’acord
no recollit

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

Argumentació per incorporarho als objectius de la II Cimera

Es tracta d’un tema de competència
estatal que no es pot fer sense la voluntat
de col·laboració de l’AEAT, que s’ha negat
a atendre els requeriments de la CEx al
respecte (veure Acta 11 de 27/10/21, pàg.
9-10 i annex 3).

Aquest acord s’hauria de
mantenir ja que la
col·laboració entre
administracions tributàries es
essencial en la lluita contra el
frau.

Es considera que cal prioritzar els esforç i
capacitat de treball de la CEx en el conjunt
d’objectius que es mantenen i els nous
que s’incorporaran, més susceptibles de
fer el seguiment i ser impulsats en tant
que competències pròpies.

Aquesta voluntat de
col·laboració s’ha de motivar i
treballar. No s’hi pot prescindir
i s’ha de continuar treballant
per a intensificar-lo i anar
incorporant noves formes
d’informació.

Propostes no esmenades d’acords de la I Cimera a traslladar a la II Cimera (en
cursiva el text que s’incorpora):
•

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

•

[05] Acord per augmentar la transparència i el control ciutadà sobre la contractació
pública: millorar la capacitat de la ciutadania d'aconseguir i interpretar les dades
ofertes per l'Administració amb la creació d’un grup de treball entitats-administració
on a través d'objectius concrets de recerca es millorin les rutes de trobada de la
informació i la capacitat d’anàlisi.

•

[06] Acord per reforçar el règim d’incompatibilitats: control previ d’idoneïtat, establir
polítiques de regals i preveure restriccions post-càrrec, ampliant l’àmbit subjectiu
d’aplicació a presidents i consellers d’institucions i empreses públiques que
actualment no es contemplen específicament, i fent especial atenció a les situacions
de caràcter patrimonial.

•

[07] 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.
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•

[08] Acord sobre que l’Oficina Antifrau assumeixi la tutela i protecció de les persones
alertadores i la gestió dels conflictes d’interès. Reprendre els treballs parlamentaris
de la Llei d’alertadors, en l’àmbit competencial de la Generalitat, que garanteixi les
competències de l’OAC com a canal extern en el seu àmbit competencial material.

•

[09] Acord per revisar els procediments dels nomenaments en ens públics amb
l’objectiu de disminuir el grau de discrecionalitat i prioritzar la professionalitat.

•

[10] Crear una comissió parlamentària o grup de treball amb participació de la
ciutadania per dissenyar 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.

Nous acords de la II Cimera2.
Proposta de sis nous acords considerats prioritaris en el fòrum Delibera per posar a
deliberació i aprovar en la II Cimera contra la corrupció
•

[11] Reforma legal per tal de prohibir a l’administració pública contractar, durant un
temps determinat no inferior a 5 anys, empreses, directius o personal que 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 responsables
civils subsidiàries, encara que el personal condemnat ja no hi treballi.

•

[12] Educar en la integritat -amb continguts presents en el currículum- per elevar el
nivell moral de rebuig a les pràctiques corruptes des de la infància. Impulsar l’ètica
política i social i l'esperit crític en el sistema de formació ciutadana, des de primària
fins a la Universitat. Augmentar el coneixement sobre com prevenir la corrupció, les
diverses eines de denúncia i els diversos mitjans.

•

[13] Elaborar un protocol molt més clar sobre contractació en situacions
d'emergència, a partir de les experiències de la pandèmia.

•

[14] Avaluar l’aplicació de les 25 actuacions definides en l’Estratègia de lluita contra
la corrupció durant els propers dos anys. Donar continuïtat i ampliar a tots els
departaments de la Generalitat l'Estratègia de lluita contra la corrupció i per

2

D’acord amb les respostes al c/e enviat el 23/5 a totes les organitzacions signants del Pacte Social i als
organismes de control, que recollia els resultats del qüestionari enviat el 25/3/22.
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l'enfortiment de la integritat pública, amb informes periòdics i Espai de participació
ciutadana i de seguiment.
•

[15] Millorar la capacitat de la ciutadania d'aconseguir i interpretar les dades
ofertes per l'Administració.

•

[16] Crear grup de treball entitats-administració on a través d'objectius concrets de
recerca es millorin les rutes de trobada de la informació.

•

[17] Crear un centre d'anàlisi de dades (potser vinculat a les universitats), governat
per una autoritat independent, col·lectiva i ciutadana.

•

[18] Una agència centrada en l'anàlisi i popularització de les dades. No una macroinstitució: un equip d'analistes i periodistes independents amb capacitat de suport
als organismes de control, de participació i de retiment de comptes ciutadà i
d’observatoris locals.

•

[19] Llei electoral catalana en què, entre altres coses, els electes es deguin als
electors.

Esmena núm. 4. Proposta rebuda de nou acord:
• [20] “Millorar l’accés i el control de la informació sobre el finançament públic dels
mitjans de comunicació públics i privats; la publicitat i transparència dels criteris de
contractació de les subscripcions i de la publicitat institucional, activant les sancions
que poguessin correspondre en cas d’incompliment”.

II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció.
Palau del Parlament, 8 de juliol de 2022
Ordre del Dia i Documentació

Pàgina 8

II CIMERA CONTRA LES CAUSES ESTRUCTURALS DE LA CORRUPCIÓ

II Cimera contra les causes
estructurals de la Corrupció
8 de juliol de 2022

PLA DE TREBALL. Proposta
En base a tots els acords adoptats, s’aprova el següent Pla de Treball de la II Cimera:
A) El seguiment dels acords de la II Cimera per la Comissió de Seguiment i Impuls (CSI) i la
seva comunicació a les organitzacions signants del Pacte Social contra la corrupció i els
organismes de control es farà en base a la mateixa metodologia utilitzada fins ara amb
els canvis que la mateixa Comissió cregui necessari adoptar.
B) En tant que la majoria dels acords presos poden complir-se amb normativa a crear o a
modificar la tramitació de la qual s’està iniciant o s’iniciarà en aquesta legislatura, tant
per part dels propis redactors de les normes, com durant les fases de consultes i
especialment en la tramitació parlamentària, així com en el seguiment per part de la CSI,
s’haurà d’estar amatent a:
- que s’incloguin els motius pels que es considera necessària la creació o modificació
de les normes com instruments per complir amb els acords de la II Cimera;
- que s’incloguin els punts de les resolucions parlamentàries contra la corrupció de la
CEMCORD, 735/XII i 1127/XII i especialment les que es recullen a l’apartat
“Referències acords” de les fitxes dels informes elaborats per la CEx (Tercer informe,
Annex 2);
- que s’incloguin les recomanacions no ateses fetes al Parlament pels diversos òrgans
de control en els seus informes anuals; a aquest efecte, en un termini de tres mesos
els òrgans de control facilitaran a la CSI la relació d’aquestes recomanacions
classificades pels acords de la II Cimera a què puguin correspondre i amb les dates
dels anys en què s’han fet o reiterat.
C) El Departament de Comunicació del Parlament farà un suport proactiu en la difusió de
tot el relacionat amb l’evolució dels acords de la II Cimera. Els resultats i acords de la II
Cimera i els informes de la CSI es publicaran en el web del Parlament en l’apartat
d’Informació i Atenció al Ciutadà.
D) Celebrar una III Cimera contra la corrupció d’aquí dos anys amb el mateix esquema que
el de l’actual, derivada de l’encàrrec parlamentari 735/XII de 13/2/20 i mentre no hi hagi
un nou acord del Parlament que el substitueixi.
Palau del Parlament, 8 de juliol de 2022
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Comissió Executiva: resultat de la fase participativa3.
Es canvia el nom de Comissió Executiva per al desplegament del pla de treball pel de
Comissió de Seguiment i Impuls dels acords i el pla de treball de la II Cimera (CSI).
La missió de la Comissió és, exclusivament, el seguiment i impuls dels acords i del pla de
treball aprovat per la II Cimera.
La CSI, dos cops a l’any com a mínim, retrà comptes als participants a la Cimera de l’evolució
del Pla aprovat. S’estudiarà fer la presentació dels informes semestrals en un acte convocat
per l’O3C.
Composició de la CSI
• Per garantir l’operativitat i l’agilitat, el nombre de membres ha de ser el més reduït
possible.
• 5 representants de les entitats signants del Pacte Social, escollits en reunió de
l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció abans de l’1 d’octubre de 2022 entre les
entitats adherides al Pacte Social contra la corrupció4.
• 1 observador nomenat per la Mesa del Parlament (o Junta de Portaveus) de cada grup
parlamentari adherit al Pacte Social que ho proposi.
• La Comissió de Seguiment i Impuls comptarà amb el suport expert, jurídic i tècnic dels
Organismes de control.
Reunions
• La CSI es reunirà presencialment a la seu del Parlament i/o virtualment si fos necessari a
través de l’aplicació que sigui facilitada pels seus serveis.
• La primera reunió es farà com a molt tard l’octubre del 2022 i serà vàlida en reunir-se la
majoria dels representants de les entitats.
• En coherència amb el punt 4.1. de la Resolució 735/XII, la CSI rebrà dels serveis del
Parlament el suport de tot tipus que precisi.
• Els resultats i objectius de la II Cimera i els informes de la CSI es publicaran en el web del
Parlament en l’apartat d’Informació i Atenció al Ciutadà.
Durada del nomenament
Fins a la següent Cimera, on els components de la CSI poden ser canviats o ratificats. Els
membres de l’actual comissió segueixen en funcions fins als nous nomenaments o ratificació.
3

D’acord amb les respostes al c/e enviat el 27/5 a totes les organitzacions signants del Pacte Social i als organismes
de control, que recollia els resultats del qüestionari enviat el 25/3/22.
4

Les entitats que tinguin candidats a proposar, es demana que ho comuniquin al correu electrònic de l’Observatori
observatori@contralacorrupcio.cat a partir del mateix dia, inclusiu, de celebració de la II Cimera.
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Avaluació de la I Cimera: resultats del primer punt del
qüestionari de la fase participativa5.
Avaluació qualitativa del compliment del conjunt dels acords del Pla de Treball acordats en la I
Cimera contra les causes estructurals de la Corrupció 2020-2022 (punt 1 del Qüestionari enviat)
Indicar el grau d’acord amb aquestes afirmacions

Molt

A mitges

Poc

NS/NC

El resultat global és satisfactori, ateses les circumstàncies
(eleccions i canvi de responsabilitats polítiques i tècniques).

8%

62%

15%

15%

El resultat global és correcte comparat amb l’activitat i la
producció normativa del Govern i el Parlament en aquesta
legislatura.

31%

54%

0%

15%

El govern i el parlament estan responent adequadament d’acord
amb els nivells competencials de cada institució.

8%

54%

23%

15%

Es progressa adequadament però no sembla que s’hagi adjudicat
als acords de la Cimera la prioritat que demanen els objectius
signats del Pacte contra la corrupció.

38%

46%

8%

8%

Les conselleries estan responent bé, però el Parlament poc.

8%

54%

15%

23%

S’ha avançat més qualitativament (tipus d’acords) que
quantitativament (nombre d’acords).

23%

15%

46%

15%

En les prioritats de la II Cimera no s’han d’incorporar acords que
no són competència de la Generalitat per l’extrema dificultat
demostrada en poder fer el seguiment per aconseguir el seu
compliment.

31%

38%

31%

0%

La informació rebuda de la Comissió de seguiment ha estat
suficient per conèixer la situació i l’evolució del pla de treball de la
I Cimera.

84%

8%

0%

8%

El seguiment fet reflecteix la lentitud burocràtica per concretar
acords.

77%

8%

0%

15%

La intervenció dels organismes de control ha estat de perfil baix.

15%

62%

0%

23%

La implicació dels partits no ha estat l’esperable després d’haverse compromès amb els acords de la Cimera (no han quedats
reflectits ni en el Pla de Govern ni en l’impuls parlamentari)

46%

31%

15%

8%

5

D’acord amb els resultats del qüestionari enviat el 25/3/22 a totes les organitzacions signants del Pacte Social i als
organismes de control.
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Darrer informe i conclusions de la CEx: Acta 19.
I CIMERA CONTRA LES CAUSES ESTRUCTURALS
DE LA CORRUPCIÓ

Comissió Executiva per al desplegament del Pla de Treball
Acta núm. 19 de 15/06/2022. Reunió presencial/virtual.
Lloc: Sala 3b del Parlament.
Membres de la Comissió:
Ana Balsera i Marín, Albert Martín Ballesta, Xavier Martínez-Gil, Josep Oller Gros
No assistent: Montserrat Vinyets Pagès
Observadors dels grups parlamentaris:
Glòria Freixa
No assistent: Cristòfol Gimeno
Orde del dia:
1. Revisió acords Acta anterior.
2. Revisió de la feina feta des de la darrera reunió.
3. Anàlisi de la situació.
4. Conclusions.
5. Annex 1: Accions i normativa a crear o modificar per assolir els objectius dels acords. Situació.
6. Annex 2: Avaluació de la situació de les accions necessàries per al compliment dels acords.
7. Annex 3: Relació de les persones que de manera puntual o continuada han col·laborat amb
la CEx per al compliment dels acords de la I Cimera.
1. Revisió acords anteriors
a) Apartat B del Pla de treball aprovat per la Cimera (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):
- 18/10/21: Se’ns informa per la Presidència del Parlament que:
o El Parlament no pot implicar el govern en una comissió.
o Hi ha problemes tècnics i polítics per crear noves comissions en la mida que
multipliquen l’estructura del treball parlamentari i l’assignació de personal tècnic i
administratiu de Secretaria que ha de tenir cada comissió.
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o

-

-

-

-

-

-

La millor solució passa per crear una Secció de la Comissió d’Economia i Hisenda,
cosa que ha de decidir la pròpia Comissió a iniciativa de la seva Mesa.
Alternativament, podria contemplar-se una comissió d’estudis o un grup de treball,
tot i que es consideren de menor rang.
27/10/21: S’enviarà un escrit de la CEx a la Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda per
proposar-ho. Atès que tant la Presidenta com la Vicepresidenta i el Secretari de la Mesa
pertanyen a grups de les diputades observadores, els ho avançaran.
9/11/21: S’envia l’escrit a la Presidenta de la Mesa de la CEH, Sra. Raquel Sans.
24/11/21: A través de la diputada Sra. Balsera, es farà un recordatori i es proposarà fer una
reunió amb la Presidenta de la Mesa de la CEH, si ho considera necessari, per aclarir els
objectius de la secció a crear en relació amb el compliment de l’acord de la Cimera. Es
demana a les diputades que parlin amb els altres membres de la Mesa de la CEH en el
mateix sentit.
22/12/21: Els ho han traslladat. El tema dels pressuposts ha absorbit fins ara el treball de la
CEH. S’insistirà per les diputades davant els membres de la Mesa de la CEH dels respectius
grups.
19/1/22: Es trasllada a la CEx les disculpes de la presidència de la mesa de la CEH pel retard
degut al treball amb l’aprovació dels pressuposts. No es pot crear una Secció perquè
aquesta figura està pendent d’aprovació en el nou Reglament. Sí que es pot formar en
canvi un grup de treball. S’està estudiant pel lletrat assignat a la CEH.
16/2/22: Sense novetat. La diputada Ana Balsera li ho recordarà a la Presidenta de la CEH.
16/3/22: Sense novetat.
13/4/22: La diputada Ana Balsera tornarà a insistir-hi.
18/5/22: La diputada Ana Balsera ens farà arribar un correu quan es produeixi alguna
novetat. La diputada Glòria Freixa s’hi interessarà.
o S’informa del programa de TV3 “La fi dels diners” on s’explica que el Parlament de
Suècia –país on pràcticament ha desaparegut el diner en metàl·lic- té una comissió
parlamentària sobre el tema que està preparant un informe
(https://www.ccma.cat/tv3/30-minuts/la-fi-dels-diners-a-30minuts/noticia/3162833/)
15/6/22: sense novetats.

b) Acord 8: Nova Llei de protecció integral de les persones alertadores; l'OAC demana l'assumpció
de potestats específiques, com la sancionadora. Recuperació proposició de llei en tràmit.
o OAC 17/11/21: S’hauria d’apel·lar al legislador català per a la represa dels treballs
parlamentaris iniciats en la passada legislatura on tampoc estava transposada la
Directiva UE 2019/1937.
o 24/11/21: En l’anterior legislatura hi havia una proposició de llei en tràmit a nivell de
ponència amb textos consensuats que va decaure i de la que calia millorar tècnicament
els continguts. Es demana a les diputades interessar-se en veure les possibilitats de
recuperació:
https://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-documentals/dossierlegislatiu/sumari/index.html?p_id=DOSSIER_LEG_78
o 22/12/21: no s’ha fet encara.
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o
o
o
o

o

o

19/1/22: sense novetats.
16/2/22: les diputades s’hi tornaran a interessar.
16/3/22: Sense novetats.
13/4/22: No hi ha cap novetat. Es preguntarà a l’OAC si encara consideren vàlid
recuperar aquesta proposició de llei. Si la resposta fos afirmativa i no es produís la
necessària iniciativa parlamentària, es plantejaria incloure-ho en la II Cimera.
18/5/22: En reunió amb l’OAC de 27/4/22 insisteixen en la importància de recuperar i
tramitar aquesta proposició de llei. Ara és encara més necessària i urgent per que a
banda de no entrar en conflicte amb la transposició de la directiva deixava clar qui era
l’autoritat en la qüestió dels alertadors mentre que la llei que s’està elaborant a les
corts espanyoles deixa molt que desitjar i pot afectar les competències catalanes en el
tema.
▪ Els diputats presents que coincideixen a la reunió de la Comissió d’Afers
Institucionals (CAI) del 19/5/22 en parlaran.
15/6/22: sense novetats.

c) Estratègia anticorrupció: A l’anterior acta dèiem que “Veient l’important nombre d’accions
definides com “En curs” i “No iniciades”, en la perspectiva de la II Cimera caldrà preguntar-se si
hi haurà alguna continuïtat per part del govern o si, en aquells acords que es corresponen amb
els objectius de la I Cimera, s’incorpora allò que ha quedat pendent com a objecte de seguiment
de la II Cimera.
- 13/4/22: S’acorda preguntar-ho a la Secretaria de Govern i a la Secretaria de Govern Obert
(SGO).
o La diputada Glòria Freixa s’interessarà al respecte.
o La SGO ha convocat el 26 d’abril una Jornada de balanç de l'Estratègia de lluita contra la
corrupció on potser se’n parli:
inscripcions: https://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Govern/estrategia-lluitacorrupcio/implementacio/balanc-i-perspectiva-futur/
o 18/5/22: Enviada 22/4/22 pregunta a les dues secretaries juntament amb l’Acta 17. De
la Jornada de 26 d’abril es dedueix que la SGO considera que la qüestió pertany a les
competències de la SAFP. Cal que es defineixi si hi haurà continuïtat amb un Segon pla
d’estratègia anticorrupció i/o en el compliment dels punts pendents (“En curs” i “No
iniciades”), així com en que es fixi clarament un únic responsable.
▪ Les diputades Ana Balsera i Glòria Freixa parlaran perquè es prengui una decisió
abans de la II Cimera.
o 23/5/22: La SAFP ens confirma que “la direcció d’un paquet de mesures anticorrupció o
d’enfortiment de la integritat, correspondria a Presidència i, concretament, en l’àmbit de
Bon Govern, a la Secretaria d’Administració i Funció Pública i la Secretaria de Govern”.
o 15/6/22: Complementant l’anterior se’ns indica per la SAFP que, a través de l’Àrea de
Bon Govern, se’n responsabilitza del lideratge d’un paquet de mesures d’enfortiment de
la integritat i de lluita contra la corrupció i properament (de cara a la II Cimera contra
les causes estructurals de la corrupció) identificarà un conjunt de mesures prioritàries en
el marc d’un Pla de Bon Govern.
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d) 14/3/22 Director EAPC: Enviat escrit de l’O3C informant-lo de la posada en marxa de la II
Cimera i posant a la seva consideració la possibilitat de que l'EAPC faci algun tipus d'acció
relacionada.
o 21/3/22: Respon informant que fan la formació que ve tant de Bon govern (Presidència)
com d'Anticorrupció (Exteriors i Govern Obert) i incorporen de forma transversal
aquestes qüestions en diferents accions formatives per directius i comandamentsMirarà si poden haver més espais on obrir els temes relacionats amb la corrupció. En
tant que l'Escola està adscrita a la SAFP, ho parlarà amb el secretari. Ens demana
continuar fent-li arribar la informació sobre la Cimera que considerem convenient.
o 13/4/22: S’acorda demanar-li si ha rebut alguna resposta de la SAFP.
o 18/5/22: Se li demana el 20/4/22: no n’han parlat encara.

2. Revisió de la feina feta des de la darrera reunió.
a) Aprovació de l’Acta 18.
Com sempre, es va fer telemàticament pels membres de la CEx i s’ha fet arribar als diputats
observadors del Parlament; organismes de control; Observatori Ciutadà Contra la Corrupció
(O3C) per a la seva distribució a la vuitantena d’organitzacions de primer i segon nivell
signants del Pacte Social; als interlocutors dels departaments d’Acció Exterior i Govern Obert,
Economia i Hisenda, Presidència i Secretaria del Govern, Dpt de Comunicació del Parlament
i a la Secretaria del Parlament per al seu arxiu i custòdia juntament amb l’Excel de seguiment
de la segona fase.
b) Reunions efectuades/informacions rebudes.
-

19/5/22, SGO: En sessió d’aquesta data sobre “La transparència dels partits polítics, sindicats
i altres entitats privades: eines i oportunitats” es confirma que s’està treballant
l’avantprojecte de modificació de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació
pública i bon govern a fi de que en aquest semestre se sotmeti a consultes de participació
ciutadana. En aquesta modificació la reforma del règim sancionador serà un dels principals
objectius.

-

31/5/22: L’O3C ens comunica que la Secretaria del Parlament ha confirmat la participació de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD) a la II Cimera i que s’hi han posat en
contacte. En conseqüència, se’ls enviarà també aquesta Acta.

-

1/6/22 Reunió amb el Sr. Ismael Carmona, Cap de l’Àrea de Bon Govern de la SAFP, Paula
Pedrós i Isidre Obregon (tècnics de l’Àrea, a la que s’incorporarà en breu una quarta persona).
Es tracta d’una nova àrea que es posa en marxa per impulsar, entre d’altres, les polítiques
d’integritat dins de l’Administració i que se’n responsabilitza pel tant dels contactes amb la
CEx per als temes de la I Cimera. En breu ens actualitzaran els compromisos sobre les normes
que són de responsabilitat de la SAFP. També sobre què es farà respecte de l’Estratègia
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Anticorrupció: si s’intentarà mantenir l’estructura departamental que s’havia creat fins a
l’acabament dels punts no finalitzats i/o si pensen en una “segona edició” de l’Estratègia.
-

L’O3C ha informat a la CEx de la seva reunió de 2/6/22 amb la Sindicatura de Greuges (Sr.
Joan Anton Montesinos, Gerent i Sr. Eugeni Castelló, assessor i referent de la Sindicatura des
de la I Cimera)
o Se’ls va informar de la situació del procés participatiu i es va parlar de quin podria ser
el paper de la Sindicatura a partir d’ara.
o Amb posterioritat a la II Cimera, quan se sàpiguen quins són els acords que es
repeteixen i quins són els nous que s’hi afegeixen per a cadascun d’aquests acords
amb que s’hi puguin correspondre li passaran a la nova CEx una llista de les
recomanacions fetes al Parlament i no ateses, amb les dates dels anys en què s’han
fet o reiterat, a l’efecte de tenir-ho en compte quan s’elaborin les noves normes que
han de permetre el compliment dels acords.

-

22/3/22: Demanat a la SAFP ser informats quan es produeixin les accions que preveuen per
a alguns objectius dels acords de la Cimera (veure Annex 1)
o 22/4/22: Reiterat amb l’enviament de la darrera acta.
o 18/5/22: Se li envia còpia del correu a la diputada Ana Balsera per insistir-hi.
o 23/5/22: La SAFP ens comunica que no hi ha cap novetat respecte dels tres punts
pendents, que són els següents:
- comunicar la data de posada a informació ciutadana del nou estatut de la direcció
pública professionalitzada que hi ha prevista per al primer semestre 2022;
- informar de quan es farà la reunió que hi ha prevista amb l'OAC per parlar sobre la
modificació de la llei 14/2008 i la tutela i protecció de les persones alertadores;
- quan i per qui hi ha previst que es faci l'anàlisi de la capacitat normativa de la
Generalitat en la matèria i la formulació del disseny organitzatiu més apropiat per dur a
terme la funció de protecció de les persones alertadores.
o 16/6/22: La SAFP (Sr. Ismael Carmona) a més del que ja es recull en el quadrant del punt
3 d’aquesta acta, ens comunica que:
o S’iniciarà l’elaboració de directrius o recomanacions per als procediments de
nomenament en els ens públics el 4t trimestre de 2022. Es preveu que en el 3r
trimestre de 2023 ja estiguin disponibles.
o Continuïtat amb un segon pla d’estratègia anticorrupció i/o en el compliment dels
punts pendents (“En curs” i “No iniciades”): La SAFP, a través de l’Àrea de Bon Govern,
se’n responsabilitza del lideratge d’un paquet de mesures d’enfortiment de la
integritat i de lluita contra la corrupció i properament (de cara a la II Cimera contra
les causes estructurals de la corrupció) identificarà un conjunt de mesures prioritàries
en el marc d’un Pla de Bon Govern.

-

10/6/22: Demanat a l’SGO si ja ha estat aprovada la memòria preliminar de l'avantprojecte
de modificació de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern
o si està previst aprovar-la abans del 30 de juny, atès que el Pla Normatiu fixa la consulta
pública prèvia en aquest primer semestre de 2022.
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o

13/6/22: responen (Sr. Albert Cañigueral) que hi segueixen treballant i esperen poder
complir amb el termini de posar-ho a consulta prèvia en aquest primer semestre.

3. Anàlisi de la situació.
A menys d’un mes de la II Cimera, des de la reunió anterior de la CEx de 18 de maig s’han produït
canvis en algunes de les diferents accions i normatives que es poden trobar en el quadrant dessota i
a les pàgines 14, 22, 25 i 28 de l’Annex 1 i 31, 34 i 35 de l’Annex 2.
Per facilitar l’avaluació a la II Cimera i possible seguiment posterior, s’actualitza (en cursiva) el
següent calendari de tramitació a partir de les dades que es poden trobar a l’Annex 1 de les
informacions rebudes dels departaments:
Norma (acord que afecta)
Estatut de la Direcció Pública
Professionalitzada (acords 3 i 9)
Modificació de la llei 19/2014
de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
(acord 6).
Llei de grups d'interès i
representació d'interessos
davant les administracions
públiques de Catalunya (acord
7)
Llei de Contractes catalana
(acord 2)
Llei d’ocupació pública (acord 3)

Modificació de la Llei 14/2008,
de l'OAC (acord 8)
Llei Electoral Catalana (acords 1
i 4)
Llei de protecció integral de les
persones alertadores (acord 8)

Calendari
S’ha de revisar el calendari d’elaboració del
projecte.
1r semestre 2022: memòria preliminar de
l’avantprojecte de llei i consulta prèvia.

2n semestre 2022: Elaboració de la Memòria
preliminar i la fitxa tècnica per a la publicació en el
SIGOV.

2n semestre 2022: tràmit de consulta pública
prèvia i inici de la tramitació de l’Avantprojecte.
Principis 2023, elaborat el primer esborrany de
projecte normatiu. Març 2023, previst tenir
redactat el text d’avantprojecte de llei per a la seva
incorporació al SIGOV conjuntament amb les
memòries general, d’avaluació d’impacte i
econòmica. Es preveu que el projecte de llei sigui
aprovat pel Govern i enviat al Parlament a finals de
l’any 2023.
Pendent reunió SAFP-OAC

Responsable
informació
SAFP
SGO

SGO

EiH
SAFP

SAFP

Sense data prevista

SGO

L’anàlisi sobre la capacitat normativa de la
Generalitat preveuen finalitzar-ho el 4t trimestre
de 2022, si bé pot quedar afectat per l’esdevenir de
l’avantprojecte de llei estatal de transposició de la
directiva UE 2019/1937.

SAFP

Per part del Parlament, segueix pendent de materialitzar-se la creació del grup de treball de la
Comissió d’Economia i Hisenda, demanat al novembre passat (apartat B del Pla de Treball) i segueix
sense rebre’s cap resposta de cap grup parlamentari sobre les peticions fetes el 9 i el 17 de novembre
de 2021 (acords 1, 14, 15, 16 i 18) (veure annex 1).
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4. Conclusions darrer informe CEx
A l’anterior reunió de la CEx del mes de maig es va acordar que, tenint en compte tota la informació
ja enviada amb el Tercer informe i les actualitzacions mensuals dels annex, en aquesta última acta
s’inclourien les conclusions d’aquest període com a resum final de l’activitat realitzada.
Més enllà del grau de compliment dels acords de la I Cimera, la Cex considera que la celebració de la
II Cimera ja és per si mateixa una demostració de la voluntat de perseverança en la lluita contra la
corrupció de les organitzacions ciutadanes i partits polítics que hi van participar. És també una
mostra de la permanència del compromís adquirit pel Parlament i les seves successives presidències
des de l’any 2015, quan s’hi va signar el Pacte Social contra la corrupció, convocant les cimeres i
mantenint i facilitant una política continuada de suport al desenvolupament dels seus acords i de
promoció del treball conjunt entre les entitats ciutadanes i la representació de la sobirania popular.
No es pot deixar de tenir en compte pel que fa al compliment dels acords la disrupció que va significar
el canvi de legislatura. Afortunadament, aquest es va produir quan ja es podia considerar
pràcticament acabada la primera fase de la feina de la CEx (esbrinar què calia fer per passar de la
situació inicial al compliment dels acords) i quan havia d’iniciar-se la segona i més important en què
depenia de l’impuls i la voluntat política començar a fer realitat els objectius dels acords de la I Cimera.
Tot i això creiem que, tal i com es pot deduir de l’Annex 1, determinades accions s’haguessin pogut
accelerar. Som conscients de la diversitat de funcions i acumulació de feina i pressions que reben
polítics i tècnics però la nostra resposta no pot ser cap altra que la que hem argumentat
contínuament: És una qüestió de prioritats. En tot cas, el compliment de les accions relacionades amb
els acords de la I Cimera no és dissonant amb la producció normativa global del Govern i del Parlament
fins a la data.
Tanmateix, la situació actual ens permet ser optimistes en tant que s’han iniciat moltes de les accions
que en principi han de conduir al compliment dels acords de la I Cimera (veure Annex 2). En aquest
sentit, sembla que no es farà realitat la predicció d’un diputat a la compareixença de la CEx davant
la Comissió d’Afers Institucionals de 23/9/21: “...agradecemos el trabajo y las valiosas conclusiones
que jamás se llevarán a término...”
A més de tot el manifestat anteriorment, de l’anàlisi de l’Annex 1 de l’acta sobre l’evolució en el
compliment dels diferents acords, que actualitza el del Tercer informe, es pot concloure que:
-

Des del Tercer informe hi ha hagut un alentiment en l’avenç de les diverses accions degut
en bona part a trobar-se dins de normatives que han començar el seu recorregut legislatiu.
Hi ha vuit d’aquestes normatives (les que es relacionen en el quadrant del punt 3 d’aquesta
acta) que per la seva importància seran determinants per al compliment d’una bona part
dels acords de la I Cimera. Certament es tracta de normes complicades en la seva elaboració
tècnica i política però, com ja s’ha dit, és una qüestió de prioritats.
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-

S’ha de tenir en compte la formació relativament recent del nou govern i en conseqüència
dels nous equips i direccions de les estructures departamentals (amb un estiu pel mig). Per
aquesta mateixa raó, cal confiar en que la majoria de les accions que han de complir amb els
acords de la I Cimera, algunes d’elles ja iniciades, es culminaran en els propers dos anys
d’aquesta legislatura, abans doncs de la III Cimera.

-

Hi ha dificultats i reticències per aconseguir compromisos en terminis, fins i tot quan
aquests venen determinats pel Pla Normatiu. Per exemple, segueix sent difícil rebre resposta
sobre si es complirà un determinat tràmit al principi o al final del semestre indicat pel Pla. A
data de la redacció d’aquest informe ja està clar que alguns dels compromisos referents al
primer semestre de 2022, no seran complerts.

-

Per raons que se’ns escapen, hi ha accions que han quedat encallades malgrat estar tothom
d’acord en la importància de dur-les a terme. Així, la inacció respecte de la llei d’alertadors
que inclouria la (no) recuperació de la pràcticament enllestida proposició de llei que va
decaure en l’anterior legislatura (acord 8), el no avançament respecte del tema grups
d’interès (acord 7) o la no constitució del grup de treball de la Comissió d’Economia i
Hisenda del Parlament sobre supressió del diner en efectiu (apartat B del Pla de Treball). No
podem tampoc oblidar la negativa de l’AEAT a facilitar la informació que se’ls va demanar
reiteradament, fins i tot amb la intercessió del Departament d’Economia i Hisenda.

-

Per la correspondència que tenia amb molts dels acords de la I Cimera, cal parar atenció en
la (per ara) no continuïtat de l’Estratègia anticorrupció desenvolupada a cavall de les dues
legislatures. En l’informe final fet per la Secretaria de Govern Obert poden detectar-se un
important nombre d’accions definides com “En curs” i “No iniciades” (veure referències a
l’Annex 1) de les què s’hauria de valorar la seva incorporació al seguiment que es faci a
partir de la II Cimera. En el moment de tancar aquesta acta, la SAFP ens ha informat que, a
través de l’Àrea de Bon Govern, se’n responsabilitza del lideratge d’un paquet de mesures
d’enfortiment de la integritat i de lluita contra la corrupció i properament (de cara a la II
Cimera contra les causes estructurals de la corrupció) identificarà un conjunt de mesures
prioritàries en el marc d’un Pla de Bon Govern.

-

En parlar de causes estructurals cal fer-ho també d’eines estructurals que sens dubte
repercutiran en el compliment dels acords de la I Cimera: celebrem la recent posada en marxa
d’una Àrea de Bon Govern a la Secretaria d’Administració i Funció Pública; la creació
prevista pel Departament d’Economia i Hisenda en el Pla Estratègic de Millora de la Compra
Pública d’un òrgan mixt públic-privat que actuï d’observatori de la contractació pública, les
competències assignades a la Àrea de Millora Institucional de la Secretaria del Govern per
promoure l’adopció de mesures pera al desenvolupament de retiment de comptes per part
dels òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat o l’increment dels pressuposts de
la Sindicatura de Comptes i l’ATC.

-

La pràctica totalitat dels acords que corresponien a competències estatals no han tingut
recorregut, en bona part per que els grups parlamentaris no han assumit cap de les accions
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que s’hi proposaven ni han donat resposta als requeriments de la CEx al respecte. Cal una
reflexió sobre el real abast de les competències de l’autonomia per poder combatre amb
eficàcia una bona part de les causes estructurals de la corrupció.
Com ja es deia en el Tercer informe, el ple compliment dels acords de la I Cimera pot aconseguir al
mateix temps el compliment de molts punts de les resolucions parlamentàries contra la corrupció
dels darrers anys, així com de diverses mesures que es preveien a l’Estratègia Anticorrupció.
Per això serà necessari que tant en redactar normatives com durant la fase de consultes i
especialment en la tramitació parlamentària, s’estigui amatent a que s’incloguin els motius pels que
es plantejava la creació o modificació de les normes com instruments per complir amb els acords de
la I Cimera i els punts corresponents de les resolucions parlamentàries contra la corrupció ja indicades
i que es recullen al mateix Tercer Informe en el seu Annex 2. Afegiríem també, a partir de les darreres
converses sostingudes amb alguns dels organismes de control, la necessitat d’incorporar les propostes
no resoltes d’aquests organismes que tinguessin a veure amb els acords i que s’inclouen en els seus
informes anuals al Parlament.
Al llarg d’aquests dos anys, s’han mantingut reunions i contactes de manera puntual o continuada
amb un nombre important de responsables polítics i tècnics, tant dels departaments del Govern,
com del Parlament, com dels organismes de control, sense els quals no s’hagués pogut avançar fins
a on hem arribat i als quals volem reconèixer la seva contribució i suport en el desenvolupament dels
treballs per avançar en el compliment dels acords de la I Cimera (veure Annex 3). Evidència d’aquest
interès fou la ràpida resposta a la sol·licitud de la CEx de reunir-nos amb els quatre nous titulars
dels departaments afectats pels acords i amb la mateixa Presidència del Parlament per posar-los
directament al dia de la situació i demanar-los la seva implicació, així com la publicació al web del
Parlament dels resultats de la I Cimera i els informes de seguiment semestrals.
Aquest compromís dels nous responsables polítics ha permès superar en part el risc d’adamisme
inherent a cada nova legislatura, reafirmant la continuïtat del fil conductor garantit pels partits que
constitueixen els grups parlamentaris des del moment que varen signar el Pacte Social i el seu
successiu compromís amb les resolucions i acords parlamentaris de la CEMCORD i de les cimeres.
Finalment, considerem que l’àmplia informació i els resultats obtinguts fins a la data i posats a
l’abast de totes les organitzacions signants del Pacte Social, així com dels organismes de control,
tenen el seu origen en tres factors principals: la constància en la participació i treball rigorós de
seguiment dels membres de la CEx que s’ha anat explicitant a les actes de les 19 reunions fetes, el
suport i ajuda rebuda quan ha estat necessari de les diputades observadores que s’hi van incorporar
des de la primera reunió així com dels organismes de control, i la metodologia amb què s’ha
treballat, la qual ens permetem aconsellar per a la Comissió de Seguiment que sorgeixi de la II Cimera.
Barcelona, 15 de juny de 2022.
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Annex 1: Accions i normativa a crear o modificar per assolir els
objectius dels acords. Situació.
A) Per acord:
Acord 1: Acord sobre nova llei de finançament de partits i de reducció de despeses electorals.
- 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: Acord per augmentar la transparència i el control ciutadà sobre la contractació pública.
- Crear un Observatori de Contractació Pública (Llei Contractes de Catalunya).
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, caldria incloure-ho en una nova Llei de Contractes de
Catalunya.
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.
- Nou Estatut de la Direcció pública professionalitzada.
- Modificació de la Llei 13/2005 del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat.
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).
- Nova llei electoral catalana.
- Creació d’una oficina vinculada al Parlament per avaluar les propostes fetes en campanya
electoral i el seu compliment.
- Modificació de la Llei 13/2008 de la presidència de la Generalitat i del Govern.
- 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 5: Acord per dotar-se del reglament de la Llei de Transparència.
ACOMPLERT
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.
- Modificació de la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
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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.
- Nova Llei de grups d'interès i representació d'interessos davant les administracions
públiques de Catalunya.
Acord 8: Acord sobre que l’Oficina Antifrau assumeixi la tutela i protecció de les persones
alertadores i la gestió dels conflictes d’interès.
- Nova Llei de protecció integral de les persones alertadores (proposició de llei en tràmit a
nivell de ponència –decaiguda amb el canvi de legislatura- amb textos consensuats).
- Modificació de la Llei 14/2008 de l'OAC.
Acord 9: Acord per revisar els procediments dels nomenaments en ens públics.
- Directrius i/o recomanacions de bases tipus sense rang normatiu sobre els procediments
dels nomenaments en ens públics.
- Estatut de la Direcció pública professionalitzada.
Acord 10: Acord per modificar la composició del Comitè Assessor d’Ètica Pública, per tal que 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.
Acord 11: 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 a la
intimitat en les diferents formes de diner telemàtic.
- 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: Acord per prohibir la contractació pública i les ajudes a empreses que directa o
indirectament tenen relació amb paradisos fiscals o equivalents.
- 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: 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.
- Modificació de la llei orgànica 10/95 del Codi Penal (art. 305 i 305bis).
- Modificacions al Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164.
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Acord 16: Acord per revisar (o si cal, suprimir) l’estimació objectiva i el règim simplificat.
- Modificació de la Ley 35/2006 del IRPF.
- Modificació de la Ley 37/1992, del IVA.
- Modificació dels Reglaments de totes dues lleis.
- Modificacions al Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164.
Acord 17: Acord per incrementar recursos, especialització tecnològica i humana en la lluita contra
el frau i l’elusió fiscals.
- Llei de Pressuposts: incrementar partides ATC, DG de Tributs i Joc i Unitat delictes fiscals dels
Mossos d’Esquadra.
- Encàrrecs a l’ATC: Calcular les necessitats de recursos amb elements objectius. Crear dins de
l’ATC una àrea d’anàlisi de dades vinculades a la lluita contra el frau.
Acord 18: Acord per afavorir la col·laboració i intercanvi d’informació entre administracions
tributàries.
- 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.
Apartat B del Pla de Treball aprovat per la Cimera:
- Creació d'una comissió parlamentària amb participació de ciutadania i govern per al 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.

B. Per competència (En cursiva, la informació rebuda des de l’Acta anterior i la data en què es
va rebre d’Economia i Hisenda –EiH-, Secretaria de Govern Obert –SGO-, Presidència –PRE- i
Parlament –PCAT- i la situació actual a data de l’Acta; en vermell, la normativa o accions de què
es deixa de fer seguiment pels motius indicats)
B1) Govern:
-

Directrius i/o recomanacions de bases tipus sense rang normatiu sobre els procediments
dels nomenaments en ens públics (Acord 9)
o 9/11/21 PRE: S'està seguint el punt 10 de l'Estratègia de lluita contra la corrupció i
enfortiment de la integritat: “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". La DG
d'Administració Digital, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i la
Secretaria de Transparència i Govern Obert (STiGO) van formar un grup de treball
que va fer una anàlisi comparada a nivell internacional i, a partir del document "Marc
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o

o

o

o
o
o

o

o

-

professional de la funció directiva a les administracions públiques", va identificar els
elements clau que caracteritzarien un procés de selecció professional. Es va elaborar
un esquema general de bases i un enfocament d’avaluació dels processos de selecció
per al moment en què fos necessari reclutar personal directiu. Aquest esquema es
volia aplicar al Departament de Salut, que es va oferir com a àmbit pilot, però la
irrupció del COVID-19 ho va impossibilitar.
11/11/21: Es demana si està previst i quan reactivar el grup de treball i si el Dpt. de
Salut manté la seva oferta d’àmbit pilot i, en cas afirmatiu, les fases i terminis
prevists.
21/12/21 PRE: Actuació vinculada a l’Estratègia de lluita contra la corrupció i
enfortiment de la integritat que finalitza el 15/1/22. El pla pilot al Dpt de Salut es va
trastocar per causa de la pandèmia.
27/12/21: Es demana aclarir si la resposta vol dir que en acabar el termini del 15/1/22
aquesta acció queda eliminada o si està previst reactivar el grup de treball i seguir
amb l’àmbit pilot de salut i, de ser així, en quins terminis.
16/01/22 SAFP: no hi ha cap novetat respecte del darrer informe seu.
24/01/22: Es demana a la SAFP que revisin el contingut de les anteriors peticions
fetes.
14/02/22: La SGO envia l’Informe Final de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i
enfortiment de la integritat. Es considera tancat (pàg. 42) el dur a terme un pla pilot
en posicions directives en l’àmbit del Servei Català de la Salut i, dins de l’actuació 11,
“En curs” el delimitar l’abast dels llocs afectats pel projecte (pàg. 43), establir el
procediment corporatiu d’accés als llocs de direcció i “No iniciat” el formalitzar i
difondre el sistema de seguiment i de control.
15/03/22 SAFP: Aquesta actuació queda tancada amb la finalització de l’Estratègia
de lluita contra la corrupció i enfortiment de la integritat pública.
▪ En tant que no era un acord de la Cimera sinó un instrument suggerit
durant les discussions amb els alts càrrecs, s’acorda tancar-ho.
15/6/22 SAFP: S’iniciarà la seva elaboració el 4t trimestre de 2022. Es preveu que en
el 3r trimestre de 2023 ja estiguin disponibles.

Modificació de l’ACORD GOV/82/2016 per modificar la composició del Comitè Assessor
d’Ètica Pública (Acord 10)
o 9/11/21 PRE: S'ha elaborat una proposta d'Acord de Govern i en breu s'iniciarà la
tramitació per a la seva aprovació. La proposta planteja la incorporació de dues
persones externes a l'Administració i la precisió de funcions, especialment tenint en
compte la posada en marxa de la bústia ètica (Acord GOV/96/2020, de 21 de juliol).
o 11/11/21: Amb l’horitzó de l’aprovació pel Govern el mes de desembre, es demana
concretar la fase procedimental en què es troba la tramitació, quan es preveu que
finalitzi i quina és la següent fase.
o 21/12/21 PRE: El 21/12/21 el Govern ha aprovat l’Acord de modificació incorporant
dues persones externes a l’Administració de la Generalitat de reconegut prestigi en
l’àmbit de l’ètica, la integritat i la transparència:
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https://administraciopublica.gencat.cat/ca/detalls/noticia/211221_AG_MODIF_CO
MITE_ETICA_PUBLICA
27/12/21: La CEx entén que, tot i que seran la minoria, pot considerar-se completa
la part de l’Acord sobre incorporació de persones externes en tant que aquest no
esmentava un nombre concret. Tanmateix, s’especificava que aquestes persones
havien de situar-se al capdavant del Comitè. Es demana com s’enfoca això en el
redactat de la modificació.
16/01/22 SAFP: no hi ha cap novetat respecte del darrer informe seu.
24/01/22: Es demana a la SAFP que revisin el contingut de les anteriors peticions
fetes i que facilitin l’accés a l’Acord de Govern.
27/01/22 SECGOVERN: se’ns ha facilitat l’Acord: s'incrementa el nombre de
membres de 5 a 7 dels que 2 són no funcionaris; la Presidència i la VP queden igual
que en l'anterior acord.
16/02/22: La CEx proposa que sigui la II Cimera qui decideixi si es considera
complert l’Acord.
▪ 14/02/22: La SGO envia l’Informe Final de l’Estratègia de lluita contra la
corrupció i enfortiment de la integritat. L’actuació 19 (pàg. 44) és la que té a
veure amb aquest apartat. Les 7 tasques que s’havien de desenvolupar es
troben “Completades” (6) i “En curs” (1) referida al propi Dpt. d’Acció
Exterior i Govern Obert.

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)
o 21/10/21 EiH: La Intervenció General ha iniciat la revisió del sistema de gestió per
eliminar la utilització d’efectiu. El projecte està previst que s’implanti inicialment en
tres unitats pilot, i durant l’any 2022 a la resta de la Generalitat.
o 11/11/21: Es demana la previsió de creació de la comissió prevista a l’acord. La
informació rebuda i el seu seguiment s'haurà de traslladar a la Comissió quan es
creï.
o 14/01/22 EiH: Pel que fa a la creació d’una comissió governamental amb persones
especialitzades externes per a la supressió de l’efectiu, actualment el Govern no la
té prevista ni la considera necessària, en la mesura que en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat aquest objectiu es podria considerar gairebé del
tot assolit i que la supressió absoluta dels pagaments en efectiu a nivell general i en
tots els sectors podria produir més exclusió a determinats segments de la població
que, per raó del seu nivell socioeconòmic baix o la seva elevada edat, no es poden
adaptar a aquesta realitat.
▪ El Síndic de Greuges ha obert recentment una actuació d’ofici arran dels
problemes d’accessibilitat als serveis de bancs i caixes que pateixen moltes
persones grans arran de la progressiva supressió d’oficines bancàries al
territori i la necessitat d’operar en línia, ja que les dades estadístiques
mostren que entorn del 12% de la població té problemes d'accessibilitat al
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-

diner efectiu i als serveis bancaris, per la llunyania física de les oficines, els
6/13 horaris d'atenció al client, la incomprensió dels serveis que ofereixen
o, fins i tot, la falta de mitjans de transport.
▪ D’altra banda, hi ha sentències judicials recents del Contenciós
Administratiu que estableixen que la supressió total dels pagaments en
efectiu és innecessària per al control del frau fiscal.
▪ Així mateix, l’extrem d’una supressió total contradiu el Dret comunitari i la
recent jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que avala
un dictamen del Banc Central Europeu que recomana que les limitacions
establertes pels Estats membres a la circulació d’efectiu segueixin un criteri
de proporcionalitat.
19/01/22: Atès el clar posicionament de la Conselleria respecte a la no creació de
la comissió, es posa el tema a consideració de la II Cimera.
▪ 14/02/22: La SGO envia l’Informe Final de l’Estratègia de lluita contra la
corrupció i enfortiment de la integritat. L’actuació 3 (pàg. 41) és la que té a
veure amb aquest apartat. Les dues tasques que s’havien de desenvolupar
es consideren “Completades”.
▪ 13/4/22 EiH: S’està impulsant l’eliminació dels pagaments en efectiu en
l’activitat econòmica de la Generalitat i el seu sector públic administratiu.
L’1 de gener es va implantar el nou sistema de gestió de les despeses
d’habilitació (DigitHab) a dos departaments de la Generalitat i a una entitat
autònoma administrativa. El nou sistema preveu l’eliminació progressiva
dels pagaments en metàl·lic. Al llarg de 2022 i 2023 es preveu aplicar el nou
sistema a la resta de departaments, entitats autònomes administratives,
Servei Català de la Salut i Institut Català de la Salut. L’eliminació dels
pagaments en metàl·lic evitarà pagaments erronis i el risc de furts de caixa.

Encàrrecs a l’ATC: Calcular les necessitats de recursos amb elements objectius. Crear dins
de l’ATC una àrea d’anàlisi de dades vinculades a la lluita contra el frau (acord 17).
o 21/10/21 EiH: L’ATC va convocar procés selectiu per proveir 120 places del cos de
gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya. La resolució de la convocatòria
(ECO/2737/202) s’ha publicat al DOGC el 14/9/21.
o 11/11/21: Es demana saber per a cada un dels dos temes quan està previst que es
faci i, si no es pensa fer, el perquè, així com poder comparar plantilles i pressupost
de l’1/1/19 amb l’1/1/22.
o 14/01/22 EiH: Està previst impulsar en 2022, en el marc de la revisió de l’Ordre per
la qual es regula l’estructura organitzativa de l’ATC, la creació d’un òrgan amb
competències en governança i anàlisi de dades (amb abast global, no només
enfocada a la lluita contra el frau).
▪ Pel que fa a dades comparatives:
Concepte
2019
2022
Plantilla de Personal
725
802
Pressupost euros
82,3 M€ 85,1 M€
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24/01/22: Es demana a EiH els dos conceptes anteriors corresponents al 2020 (any
de celebració de la Cimera) i 2021 i la previsió de quan es revisarà l’Ordre de
regulació de l’estructura organitzativa.
10/02/22 EiH: La creació d’un òrgan amb competències en governança i anàlisi de
dades, en el marc de la revisió de l’Ordre per la qual es regula l’estructura
organitzativa de l’ATC, serà el segon semestre 2022. La nova taula de dades
comparatives és la següent:
Concepte
2019
2020
2021
2022
Plantilla de Personal
725
763
758
802
Pressupost euros
82,3 M€ 82,9M€ 82,9M€ 85,1 M€
16/02/22: En tant que el canvi d’estructura s’ha de fer en el segon semestre
d’enguany, la CEx portarà a la II Cimera decidir si es fa el seguiment del compliment
així com l’insistir en un increment pressupostari en base a elements objectius.

Revisió aplicació directives UE (Govern) i en el seu cas proposta de modificació de lleis o
directives (Acords 14, 18). Comprovar sistemàticament si les transposicions s'han fet. Si no
s'han fet, per reclamar-ho o per veure si el govern pot fer alguna cosa. Si s'ha fet, per estudiar
si la transposició presenta alguna escletxa a través de la qual poder actuar.
o 21/10/21 EiH: Cal una negociació política amb l'Estat. Control jurisdiccional arran
dels recursos que es puguin presentar.
o 11/11/21: Es demana que se'ns asseguri pel departament que totes les direccions
generals (o l’òrgan que pugui estar-ne encarregat) fan aquesta comprovació
sistemàtica i n’han extret les conseqüències esmentades a l’enunciat.
o 14/01/22 EiH: El Departament d’Economia i Hisenda està vigilant les directives que
puguin afectar als àmbits de les seves funcions i competències i a la valoració de la
seva possible transposició.
▪ La tramitació de tots els avantprojectes de llei que incorporen la
transposició al Dret intern de les Directives europees que afecten
normativa tributària i, específicament, les que afecten a tributs cedits
(singularment IVA i impostos especials), es comunica a les comunitats
autònomes per al seu coneixement i al·legacions. El corresponent projecte
normatiu es publica també al portal PARTICIPACIÓ PÚBLICA en compliment
d’allò disposat a l’art 133 de la Llei 39/2015.
o 19/01/22: Es valora que sí que s’està al cas i es considera complerta la indicació.

B2) Parlament:
-

Crear un Observatori de Contractació Pública. 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)
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o

-

21/10/21 EiH: Creació prevista al Pla Estratègic de Millora de la Compra Pública, en
l’eix 4 que recull la “creació d’un òrgan mixt públic-privat que actuï d’observatori de
la contractació pública”.
o 11/11/21: Es demana concreció en fases i dates.
o 14/01/22 EiH: La creació de l’Observatori és una proposta a incloure en una futura
llei de contractes catalana i no es faria per Acord o Decret de Govern. Aquesta llei
està inclosa en el Pla normatiu 2021-2023 (Avantprojecte de llei de contractes del
sector públic de Catalunya) que ha de tenir una fase de consultes amb els actors
implicats, així com de proposta i d’entrada d’objectius i temes clau. En el segon
semestre de 2022 es preveu fer el tràmit de consulta pública prèvia i iniciar la
tramitació de l’Avantprojecte.
o 19/01/22: Es decideix passar-ho al bloc del Parlament (en tractar-se ara d’una llei)
i posar-ho a consideració de la II Cimera en tant que els tràmits s’iniciaran aquest
segon semestre.
Creació d'una comissió parlamentària amb participació de ciutadania i govern per al
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. (Apartat B del Pla de Treball
aprovat per la Cimera).
o 18/10/21 PCAT: El Parlament no pot implicar el govern en una comissió. Hi ha
problemes per crear noves comissions en la mida que multipliquen l’estructura del
treball parlamentari. La millor solució passaria per crear una Secció de la Comissió
d’Economia i Hisenda (CEH).
o 9/11/21: Es demana a la Mesa de la CEH la creació de la Secció.
o 19/01/22: La Presidència de la Mesa de la CEH fa saber que la creació de Seccions es
preveu en el nou Reglament del Parlament, encara no aprovat. S’estudia la creació
d’un grup de treball.

-

Iniciatives parlamentàries proactives per demanar periòdicament el tipus de dades que es
recullen a l’acord (Acord 4).
o 17/11/2021 S’envia escrit demanant informació sobre les iniciatives que es
prenguin en aquesta qüestió als presidents dels grups parlamentaris (amb còpia a
les diputades observadores i als diputats que varen prendre la paraula a la
compareixença davant la CAI).

-

Creació d’una oficina vinculada al Parlament per avaluar les propostes fetes en campanya
electoral i el seu compliment (Acord 4)
o 18/10/21 PCAT: El Parlament es troba en aquests moments amb seriosos
problemes pressupostaris derivats del COVID i de problemes estructurals motivats
en part pel progressiu increment dels grups parlamentaris als quals, com a les
comissions, cal adscriure recursos tècnics i administratius.
o 27/10/21: La CEx decideix deixar a consideració de la II Cimera el manteniment de
la proposta, que hauria de ser inclosa en els pressuposts 2023 del Parlament.
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-

Lleis de Pressuposts: incrementar partides ATC, DG de Tributs i Joc i Unitat delictes fiscals
dels Mossos d’Esquadra (Acord 17) i Sindicatura de Comptes (Acord 4)
o 14/10/21: La Sindicatura de Comptes informa que el pressupost 2022 aprovat
experimenta un increment en els capítols I i II. L’increment en el capítol II inicialment
no està previst que sigui per fer els convenis amb els col·legis professionals però,
donat que les partides no són finalistes, en cas que es consideri adient es podrien
destinar aquests imports a aquests tipus de convenis.
o 21/10/21 EiH: Si s’aproven els pressuposts, consideren complert aquest punt.
o 27/10/21: La CEx portarà a la II Cimera decidir si es fa un seguiment del compliment
d’aquesta proposta pel que fa a la Sindicatura de Comptes.

-

Modificació de la Llei 13/2008 de la presidència de la Generalitat i del Govern (Acord 4)
o 9/11/21 PRE: Per raó de la matèria, la unitat interlocutora ha de ser la Secretaria
del Govern. Li ho comuniquen.
o 11/11/21: Es demana qui ha de prendre la iniciativa del contacte.
o 21/12/21 PRE: ja se li ha comunicat al Secretari.
o 26/1/22 PRE (SecGovern): El govern no té aquesta modificació de llei prevista en el
Pla Normatiu. Tanmateix, hi ha iniciatives normatives amb rang reglamentari que
s’estan treballant i que s’espera tenir aprovades abans de Setmana Santa. Fer la
modificació de la llei no va ser demanat per la Cimera sinó que era una de les sis
propostes que es van fer des dels alts càrrecs per contribuir al compliment de
l’acord, bàsicament centrat en el retiment de comptes. Es pot considerar que amb
les propostes de reforma organitzacional aquest punt quedarà cobert.
o 16/03/22 Demanat a Secretaria de Govern si en haver-se publicat el Decret 19/22
de reestructuració del departament de Presidència, es cobreixen les expectatives
de que la DG de Coordinació Interdepartamental quedaria encarregada d'elaborar
el Pla de Govern i de fer el seguiment a efectes d'impuls, retiment de comptes i
avaluació, i l'Àrea de millora de la regulació quedaria encarregada de l'impuls,
seguiment i avaluació del Pla Normatiu.
o 18/3/22 Secretaria Govern:
▪ L’art. 43 regula les funcions de la nova Àrea de Millora Institucional que té
entre les seves funcions promoure l’adopció de mesures pera al
desenvolupament de retiment de comptes per part dels òrgans superiors
de l’Administració de la Generalitat. L’art. 44 que regula les funcions de
l’Àrea de Millora de la Regulació en el seu apartat b) li atorga la funció de
fer el seguiment del Pla normatiu del Govern i garantir-ne el retiment de
comptes.
▪ Pel que fa al Pla de Govern, la DG de Coordinació Interdepartamental a
l’art. 92.b) regula com a funció “Impulsar i coordinar l’elaboració del Pla de
Govern, fer-ne el seguiment, garantir-ne l’avaluació i el retiment de
comptes i promoure la seva projecció pública.
▪ En tant que no era un acord de la Cimera sinó un instrument suggerit
durant les discussions amb els alts càrrecs i vista la resposta de la Secretaria
del Govern, s’acorda donar-ho per complert.
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-

Modificació de la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern per trobar un procediment més clar i imparcial per incoar els procediments
sancionadors previstos en la llei. (Acord 6)
o 27/10/21 SGO: A través de la llei d’acompanyament dels pressuposts es vol
modificar l'article 43.1 i .2 en relació a la publicitat de les infraccions comeses i les
sancions aplicades als alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i al personal
directiu del seu sector públic.
o 9/11/21 PRE: Consideren que l’objectiu de la modificació de la norma correspon a
la Secretaria d’Administració i Funció Pública (SAFP).
o 11/11/21: Es demana a la SGO confirmar si la modificació dels art. 43.1 i 2 es fa via
llei d’acompanyament i si plantejaran fer la modificació de la llei en el sentit de
l’objectiu de la Cimera, així com aclarir amb la SAFP qui se’n responsabilitza.
o 14/12/21 SGO: A la llei d’acompanyament dels pressuposts es fa la modificació
puntual –i urgent– de l’article 9 de la Llei 19/2014 i s’introdueix un nou article 90
bis per recollir el deure de donar publicitat activa de les infraccions comeses i les
sancions aplicades als alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i al personal
directiu del seu sector públic.
▪ La SGO ha assumit que cal regular un procediment més clar i imparcial per
incoar i resoldre els procediments sancionadors prevists, pel que s’han
d’estudiar per la SGO el sentit, àmbit i condicions de les modificacions
legals que calgui fer. Això correspon a la SGO dins del període octubre’21 a
juny’23, d’acord amb el Pla Normatiu.
▪ Per ser una revisió legal de complexitat i gran abast, no estan en
condicions de determinar una data per a la redacció de la memòria
preliminar o fitxa tècnica.
o Han estat introduïts els canvis esmentats per la SGO el 14/12/21 a través de l’art.
48 de la Llei de mesures fiscals i financeres, administratives i del sector públic per al
2022.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885253.pdf
o 1/02/22: Es demana si es pot delimitar més la data.
o 21/04/22 SGO: Es previst aprovar la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei
abans del mes de juliol d’enguany.

-

Modificació de la Llei 13/2005 del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat (Acord 3)
o 9/11/21 PRE: El Pla de Govern no hi preveu cap iniciativa ni la modificació de la llei
es troba en el Pla Normatiu. La SAFP iniciarà al llarg de 2022 els treballs preparatoris
per definir i proposar el model idoni.
o 11/11/21: Es demana saber quina és la primera fase procedimental que faran i per a
quan la tenen prevista (més a prop de l’1/1 o del 31/12?)
o 21/12/21 PRE: L’objectiu de l’Acord 3 es considera inclòs en la llei d'ocupació pública
catalana, la memòria de l'avantprojecte de la qual va aprovar el govern el 7/12/21.
El següent pas és la consulta pública mitjançant el portal Participa gencat i consultes
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o

o
o

o

o

o

o

-

específiques a entitats i associacions d’atenció a les persones amb discapacitat i a les
organitzacions sindicals amb més representativitat en la funció pública.
27/12/21: Es demana confirmació de que es considera que aquest objectiu es
complirà dins de la llei d’ocupació pública i, pel tant, no es modificarà la llei 13/2005,
així com de per a quan es preveu tenir redactada la documentació per iniciar els
tràmits de consulta pública.
16/01/22 SAFP: no hi ha cap novetat respecte del darrer informe seu.
24/01/22: Es demana a la SAFP que revisin el contingut de les anteriors peticions
fetes i, pel que fa a la qüestió de la consulta pública, si es tracta del mateix procés
que sembla que ja s’havia obert en el portal Participa.gencat el 9/12/21 i finalitzava
el 20/1/22 i, de ser així, quin és el següent pas i en quins terminis.
14/02/22: La SGO envia l’Informe Final de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i
enfortiment de la integritat. Les actuacions 12 i 13 (pàg. 43) són les que tenen a veure
amb aquest apartat. Les cinc tasques que s’havien de desenvolupar es troben “En
curs” (4) o “No iniciades” (1)
15/03/22 SAFP: Es tracta del mateix procés participatiu que esmentàvem el 24/1/22.
Hi ha la previsió que el projecte de llei d’ocupació pública contingui una disposició
relativa a la modificació de la Llei 13/2005 del règim d'incompatibilitats dels alts
càrrecs al servei de la Generalitat, en el sentit de reforçar el sistema de control previ
d’idoneïtat i el règim d’incompatibilitats i de preveure restriccions post-càrrec. Un
cop fet el retorn del procés participatiu s’iniciarà un període de consultes amb els
departaments de l’Administració de la Generalitat, administracions locals,
universitats, organitzacions representatives dels treballadors, etc. Es preveu que el
projecte de llei d’ocupació pública passi al Consell Tècnic al gener de 2023 i que poc
temps després passi a la fase d’Informació pública i audiència a persones
interessades.
En tant que serà a través de la Llei d’ocupació pública que es modificarà la llei
13/2005 en el que responia als objectius de la Cimera i que la previsió és que passi
al Consell Tècnic al gener de 2023, s’acorda posar a consideració de la II Cimera fer
el seguiment de la nova llei d’ocupació pública.
15/6/22 SAFP: Principis 2023 elaborat el primer esborrany de projecte normatiu.
Març 2023 previst tenir redactat el text d’avantprojecte de llei per a la seva
incorporació al SIGOV conjuntament amb les memòries general, d’avaluació
d’impacte i econòmica. Es preveu que el projecte de llei sigui aprovat pel Govern i
enviat al Parlament a finals de l’any 2023.

Modificació de la Llei de Finances Públiques de 2002 (Acord 4)
o 21/10/21 EiH: El Dpt. considera acomplert aquest acord a partir de l'informe elaborat
que s’ha fet arribar a la CEx.
o 11/11/21: No s'acaba de veure que es reculli l'objectiu qualitatiu per al que es
proposa la modificació de la llei. Es demana parlar amb qui el departament consideri
convenient per poder aclarir els dubtes.
o 14/01/22 EiH: La modificació de la Llei de finances (a la qual en els darrers anys ja es
va introduir un capítol específic per a l’avaluació de polítiques públiques), no és
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imprescindible per emparar les accions d’avaluació. La Generalitat està impulsant en
els darrers temps la realització i publicació d’avaluacions de polítiques públiques (per
exemple, els Informes d’Impacte Econòmic i Social (IIES) i les avaluacions
cofinançades amb el PROAVA), però és important assenyalar que no s’ha de
confondre l’avaluació amb allò que és un reporting d’acompliment/performance i
d’execució del pressupost per part dels gestors dels programes. L’avaluació implica
processos analítics molt més profunds i aportacions d’evidències que el fet
d’informar i valorar l’acompliment assolit, però les avaluacions requereixen de
terminis molt més amplis de temps. Mentre que el reporting i explicació de
l’acompliment pot ser anual, integral i sistemàtic, les avaluacions han de ser més
selectives, ja que no és possible avaluar-ho tot anualment o inclús dins de marcs
plurianuals.
▪ Amb aquesta voluntat avaluadora, el 12/11/19 es va aprovar la Comissió
Interdepartamental d’Avaluació de Polítiques Públiques –CIAVA- per
coordinar la planificació d’actuacions d’avaluació de tots els departaments i
entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya; elevar al Govern el
Pla pluriennal d’avaluacions, fer-ne el seguiment i emetre una valoració del
seu grau d’execució; aprovar instruments corporatius transversals tendents
a impulsar bones pràctiques dins l’Administració i fer recomanacions en
relació amb l’avaluació de polítiques públiques; entre d’altres.
▪ Pel que fa al reporting d’acompliment/performance, actualment es reporten
(i publiquen a web) els valors reals dels indicadors dels programes
pressupostaris i es faciliten observacions al respecte davant importants
desviacions en l’acompliment. D’altra banda, l’execució del pressupost per
programes es pot analitzar detalladament mitjançant els informes
d’execució mensual (IME) i les dades d’execució també disponibles al web.
S’està treballant de cara als propers exercicis (liquidació del pressupost 2021
o 2022) per proporcionar un reporting més estructurat i extens, on s’expliqui
l’execució del pressupost i l’acompliment assolit en els diferents programes.
▪ En aquesta línia, en el Títol III Mesures relatives al règim jurídic de les
finances públiques de la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic, en l’art. 42,
(https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885253.pdf) es fan
tot un seguit de modificacions de la Llei de finances.
▪ Anualment la Intervenció General confecciona el Compte general sobre els
comptes de l'any anterior. En aquest document es ret comptes sobre
l'execució i la liquidació dels pressupostos i sobre la situació econòmica,
financera i patrimonial del sector públic de la Generalitat. En els darrers anys
el Compte general ha incorporat novetats amb l’objectiu d’incrementar la
qualitat del retiment de comptes. Per exemple, en el Compte general de
2020:
● S’incorpora un apartat específic que detalla l’impacte de la COVID19 a les finances públiques de la Generalitat de Catalunya.
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●

o

-

S’incorporen com annex els estats comptables pressupostaris i
financers del sector públic administratiu i la liquidació
pressupostària del perímetre d’entitats del sector públic.
● Durant 2020 s’han integrat 13 entitats al sistema corporatiu de
comptabilitat, que és una eina imprescindible per analitzar les dades
globals de tot el sector públic. En aquest moment hi ha incorporades
207 entitats al Compte general.
19/01/22: L’objectiu de modificar la llei era fer obligatori, al tancament de cada
exercici pressupostari, 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.
▪ La informació de què es disposa és àmplia i potent però la majoria de les
activitats, especialment les d’avaluació, depenen de la voluntat del govern
de torn. Es decideix traslladar a la II Cimera la consideració de si l’objectiu
està complert o cal insistir en que la llei ho faci obligatori.

Modificació de la Llei 14/2008 de l'OAC (Acord 8).
o 17/11/21 OAC: Han plantejat en seu parlamentària que el director pugui dictar les
normes organitzatives i de règim interior per adaptar l’estructura de l’Oficina als
eventuals requeriments de normativa de nova aplicació.
Aquesta potestat
reglamentària seria com la que ja tenen reconeguda institucions com el Síndic de
Greuges.
o 19/11/21 OAC: Pel que fa a aquesta modificació instrumental de la Llei de l’Oficina
Antifrau figura en el projecte de llei d’acompanyament als pressupostos.
o 14/12/21 SGO: d’acord amb que el tema correspon al departament de Presidència.
o 27/12/21: Es demana a la SAFP si amb aquestes dades es plantejarien fer alguna cosa
i quan.
o 10/1/22 OAC: l’assignació de potestat reglamentària a l’OAC en matèria
d’autoorganització i règim interior amb la finalitat d’adaptar l’estructura de l’Oficina
als requeriments de normativa de nova aplicació ha estat aprovada en l’art. 64 de la
Llei de mesures fiscals i financeres, administratives i del sector públic per al 2022.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885253.pdf
o 16/01/22 SAFP: no hi ha cap novetat respecte del seu darrer informe.
o 24/01/22: Es demana a la SAFP que revisin el contingut de les anteriors peticions
fetes.
o 15/3/22 SAFP: S’està gestionant una reunió entre la SAFP i l’OAC on es tractarà
entre d’altres la tutela i protecció de les persones alertadores. Actualment està en
anàlisi la capacitat normativa de la Generalitat en la matèria i la formulació del
disseny organitzatiu més apropiat per dur a terme la funció de protecció de les
persones alertadores. No hi ha previst un calendari relatiu a aquesta iniciativa.
▪ Pel que fa als conflictes d’interès, la SAFP no veu la necessitat d’un codi o
text normatiu únic que aporti coherència i completesa en la regulació dels
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▪

▪
▪

aspectes bàsics en aquesta matèria. Això no treu que, en virtut de les
competències de l’OAC pugui fer una supervisió general i la consulta de
dades. Com a resultat de les actuacions 12, 13 i 14 de l’Estratègia de lluita
contra la corrupció i enfortiment de la integritat pública, el sistema de
gestió de conflictes d’interès s’ha perfeccionat i la Guia per a la gestió dels
conflictes d'interès de l’OAC és el document de referència que empra
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
L’Àrea de Bon Govern creada per la SAFP té, entre altres funcions, “Exercir
les funcions que preveu la legislació vigent sobre... (les) referides als
conflictes d'interès.”
18/3/22: es demana a l’OAC que informi quan es produeixi la reunió.
22/3/22: es demana a la SAFP que informi quan es produeixi la reunió.

-

Nou Estatut de la Direcció Pública professionalitzada (Acords 3, 9)
o 9/11/21 PRE: El Pla normatiu preveu la consulta publica prèvia el primer semestre de
2022. En paral·lel, s’està elaborant el projecte de llei.
o 11/11/21: Es demana si ja s'ha començat a elaborar la documentació per a la consulta
pública prèvia i quan es preveu tenir-la finalitzada, així com en quina fase s'està
d'elaboració de l'avantprojecte de llei.
o 21/12/21 PRE: s’està estudiant l’abast de la normativa.
o 27/12/21: Es demana saber, per al seu seguiment, quins terminis hi ha prevists.
o 16/01/22 SAFP: no hi ha cap novetat respecte del seu darrer informe.
o 24/01/22: Es demana de nou a la SAFP els terminis que tenen prevists (de
finalització de l’estudi que esmenten, per exemple).
o 14/02/22: La SGO envia l’Informe Final de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i
enfortiment de la integritat. Les actuacions 10, 12, 13 i 14 (pàg. 42 i 43) són les que
tenen a veure amb aquest apartat. Les 15 tasques que s’havien de desenvolupar es
troben “Completades” (7), “No iniciades” (2), “En curs” (4) o “Tancades” (2)
o 15/03/22 SAFP: S’està elaborant la memòria de l’avantprojecte de llei. Està previst
que el Govern l’aprovi i la sotmeti a participació ciutadana al llarg d’aquest semestre.
Es preveu que quedi redactat i les memòries formalitzades en el segon semestre del
2022, per tal que s’emetin els informes preceptius i el Govern pugui aprovar el
projecte de llei durant el primer semestre del 2023.
o 22/3/22: es demana a la SAFP que informi quan sigui posat a participació ciutadana.
o 15/6/22: SAFP: Es revisarà el calendari d’elaboració.

-

Nova Llei de Contractes de Catalunya (Acord 2, 14).
o 21/10/21 EiH: La Llei es troba en el Pla Normatiu 2021-23 amb previsió de Consulta
pública prèvia i inici de la tramitació el 2n semestre 2022. El Dpt considera que ha
complert amb l’objectiu dels acords de la Cimera en allò que depèn de les seves
actuacions. La DG de Contractació Pública ha elaborat una Clàusula Ètica i un Codi
de Contractació Socialment Responsable que els òrgans de contractació han de
demanar incloure obligatòriament en tots els contractes i que demana el
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o

o

o

o

o

-

compromís de les empreses de no realitzar operacions en paradisos fiscals. Aquest
compromís és vinculant per al contractista. Les prohibicions de contractar de l'art.
71 de la llei estatal 9/2017, de contractes del sector públic, (que transposa les
directives 2014/23/UE i 2014/24/UE), té un caràcter taxat que impedeix que es
pugui aplicar de forma extensiva.
11/11/21: Es remarca que l’Acord inclou el concepte “ajudes a empreses”
(subvencions, beneficis fiscals...). Es demana si pel departament es preveu o no
incloure aquesta qüestió en la futura llei de Contractes.
14/01/22 EiH: La matèria relativa a les subvencions no forma part de l’àmbit
material de la llei de contractes, atès que les subvencions no són contractes. Per
tant, aquest aspecte no s’hi inclourà en la futura llei.
24/01/22: Es demana a EiH amb qui s’hauria de parlar el tema. Un cop aclarit es
decidirà si s’obre nou apartat de norma a modificar i/o si es remet el tema a la II
Cimera.
10/02/22 EiH: D’acord amb la Llei 38/2003 general de subvencions, per poder ser
beneficiaris no es pot tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat
reglamentàriament com a paradís fiscal. Si s’hi concedís es concorreria en causa de
revocació, pel que no cal modificar la normativa relativa a subvencions.
16/2/22: La CEx considera que en aquest apartat, amb aquesta darrera
informació i la rebuda el 27/10/21 el tema queda tancat pel que fa a la Llei de
Contractes. S’haurà de fer però, el seguiment pel que fa a l’Observatori de
Contractació Pública, tal i com s’indica a l’apartat corresponent d’aquest mateix
Annex.
▪ 14/02/22: La SGO envia l’Informe Final de l’Estratègia de lluita contra la
corrupció i enfortiment de la integritat. Les actuacions 1 i 2 (pàg. 41) són les
que tenen a veure amb aquest apartat. Les 6 tasques que s’havien de
desenvolupar es troben “Completades” (3), “En curs” (2) o “Tancades” (1)

Nova llei electoral catalana per reduir despeses electorals (Acord 1, 4)
o 4/11/21 SGO: D’acord amb el Pla Normatiu, la Consulta pública prèvia es farà en el
1r semestre de 2022 a través del portal participa.gencat.cat, a les organitzacions
interessades i ciutadania en general.
o 11/11/21: Es demana si ja s'ha començat a elaborar la documentació necessària per
fer la consulta pública i quan es preveu tenir-la finalitzada.
o 14/12/21 SGO: S’està treballant en la documentació necessària per complir amb tots
els tràmits de redacció. En el Parlament de Catalunya hi ha en tràmit de
compareixences una proposició de llei electoral d’iniciativa legislativa popular:
https://www.parlament.cat/web/activitatparlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=20200059/08&ad=1
o 1/02/22: Es demana a SGO concretar els terminis d’inici de tramitació de la nova llei.
o 21/04/22 SGO: No es previst iniciar la tramitació de la nova llei aquest primer
semestre de 2022.
o 18/04/22: Es passa a la consideració de la II Cimera.
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-

Nova Llei de grups d'interès i representació d'interessos davant les administracions
públiques de Catalunya (Acord 7).
o 4/11/21 SGO: El Pla Normatiu preveu l’inici de tramitació en el segon semestre de
2022. No hi ha prevista data d'elaboració de la Memòria preliminar i la fitxa tècnica
(primer pas necessari per engegar la tramitació).
o 11/11/21: Es demana concretar si aquesta documentació i l'avantprojecte es preveu
elaborar-la abans del començament del segon semestre'22 o dintre d’ell.
o 14/12/21 SGO: Tota l’elaboració de documentació per tramitar el nou avantprojecte
de Llei que reguli l’activitat d’influència es farà dins del segon semestre’22.
o 19/01/22: Atès que es preveu treballar-ho en el segon semestre d’enguany, es posa
a consideració de la II Cimera fer el seu seguiment.
▪ 14/02/22: La SGO envia l’Informe Final de l’Estratègia de lluita contra la
corrupció i enfortiment de la integritat. Les actuacions 15 i 16 (pàg. 43-44)
són les que tenen a veure amb aquest apartat. Les 3 tasques que s’havien de
desenvolupar es consideren “Completades”.

-

Nova Llei de protecció integral de les persones alertadores (Acord 8).
o 17/11/21 OAC: S’hauria d’apel·lar al legislador català per a la represa dels treballs
parlamentaris iniciats en la passada legislatura quan tampoc estava transposada la
Directiva UE 2019/1937.
o 19/11/21 OAC: L'OAC vehicula a travès de la CAI el contacte institucional amb el
Parlament, per traslladar-los les seves sol·licituds. El director té previst comparèixer
davant la CAI el 9 de desembre.
o 24/11/21 CEx: En l’anterior legislatura hi havia una proposició de llei en tràmit a
nivell de ponència amb textos consensuats que va decaure i de la que calia millorar
tècnicament els continguts. Es demana a les diputades observadores a la CEx
investigar-ho per veure les possibilitats de recuperació.
o 14/12/21 SGO: d’acord amb que el tema correspon al departament de Presidència.
o 15/12/21 OAC: En la compareixença del director davant la CAI de 9/12/21 no es va
fer cap pronunciament sobre la llei.
o 17/12/21: Es compleixen els dos anys de termini per a la transposició de la
directiva.
o 27/12/21: Es demana a la SAFP si això obre la porta a legislar per la Generalitat i
quan i amb quina fase del procediment tenen previst iniciar la tramitació.
o 16/01/22 SAFP: no hi ha cap novetat respecte del darrer informe seu.
o 24/01/22: Es demana de nou a la SAFP els terminis que tenen prevists d’inici de
tràmits.
o 30/01/22: Es coneix la informació de que el govern espanyol ha notificat a Brussel·les
que al llarg de 2022 entrarà en vigor la llei que adapta la directiva.
o 7/02/21: Es coneix la informació de que la Comissió Europea s’ha dirigit a Espanya
anunciant que s’ha obert procediment sancionador per no haver transposat la
directiva en la data corresponent.
o 16/02/22: Es demana a les diputades de la CEx que s’interessin per les possibilitats
de recuperació de la proposició de llei que va decaure en la legislatura anterior.
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o

o

o
o

o

9/03/22: S’ha publicat l’Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las
personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la
corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
15/03/22 SAFP: S’està gestionant una reunió entre la SAFP i l’OAC on es tractarà
entre d’altres la tutela i protecció de les persones alertadores. Actualment està en
anàlisi la capacitat normativa de la Generalitat en la matèria i la formulació del
disseny organitzatiu més apropiat per dur a terme la funció de protecció de les
persones alertadores. No hi ha previst un calendari relatiu a aquesta iniciativa.
▪ El fet que el Govern de l’Estat transposi la directiva de protecció de les
persones alertadores, obre un nou escenari normatiu que cal valorar i que,
d’entrada, relativitza les disposicions de la directiva que, en l’eventualitat
d’una no transposició, es podrien considerar d’aplicació directa (i que estan
recollits en el document de la Xarxa d’oficines i agències contra la corrupció
de l’Estat espanyol).
18/3/22: es demana a la SAFP que informi quan es produeixi la reunió.
22/3/22: es demana a la SAFP que informi quan es produeixi la reunió amb l’OAC i
de quan i per qui es farà l'anàlisi de la capacitat normativa de la Generalitat en la
matèria i la formulació del disseny organitzatiu més apropiat per dur a terme la
funció de protecció de les persones alertadores.
15/6/22 SAFP: L’anàlisi sobre la capacitat normativa de la Generalitat preveuen
finalitzar-ho el 4t trimestre de 2022, si bé pot quedar afectat per l’esdevenir de
l’avantprojecte de llei estatal de transposició de la directiva UE 2019/1937.

B3) Corts espanyoles (el Parlament pot fer propostes):
o 9/11/21: S’ha enviat escrit als presidents dels grups amb còpia a les diputades
observadores i als diputats que varen prendre la paraula a la compareixença davant la
CAI relacionant aquestes deu normes i amb les dues opcions de plantejar al Parlament
proposicions de llei i/o dirigir-se als seus grups homònims a les Corts, demanant-los que
ens comuniquin la seva decisió.
-

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).
o 14/01/22 EiH: La capacitat d’influència del Departament és bastant limitada. En
l’informe enviat al Ministeri en el marc d’elaboració del llibre blanc sobre la reforma
tributària, el Departament es va centrar en la imposició mediambiental i en la
imposició sobre la riquesa, atès que són els àmbits tributaris que afecten
directament a la Generalitat i que en aquests moments hi ha una corrent d’opinió
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generalitzada que cal centralitzar-los, restant capacitat normativa a la Generalitat.
Aquest tipus d’aportacions tenen només caràcter consultiu i no són vinculants.
-

Modificació de la Ley 58/2003 General Tributaria (Acord 18)
o 14/02/22: La SGO envia l’Informe Final de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i
enfortiment de la integritat. L’actuació 7 (pàg. 42) és la que té a veure amb aquest
apartat. Les dues tasques que s’havien de desenvolupar es consideren
“Completades”.

-

Modificació LOFCA (Acord 18)
o 14/02/22: La SGO envia l’Informe Final de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i
enfortiment de la integritat. L’actuació 7 (pàg. 42) és la que té a veure amb aquest
apartat. Les dues tasques que s’havien de desenvolupar es consideren
“Completades”.

-

Modificació de la Ley 35/2006 del IRPF i reglaments (Acord 16)
Modificació de la Ley 37/1992, del IVA i reglaments (Acord 16)
o 14/01/22 EiH: En tant que es tracta d’impostos estatals cedits se’n pot donar trasllat
a l’Estat a través del Consejo Superior para la Dirección y Gestión de los Tributos
Cedidos, tot i que una vegada més l’ús d’aquest canal tindrà mers efectes
informatius.

-

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

-

Modificacions al Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164 (Acords 15 i 16)
o EiH: Norma aprovada per l’Estat sense recollir els objectius aprovats a la Cimera.

-

Modificació de tractats internacionals i bilaterals (Acords 14 i 18).

____________________________________________________________
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Annex 2
I CIMERA CONTRA LES CAUSES ESTRUCTURALS DE LA CORRUPCIÓ
Avaluació compliment accions acords. 13 abril 2022 (en cursiva, els canvis respecte a l’acta anterior)

Acord

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

Normes/accions per al seu
compliment

Situació

Avaluació (grau
d’execució)*

. Nova llei electoral catalana on es regulés el
finançament de partits i la reducció de
despeses electorals.

21/04/22 SGO: No es previst iniciar la
tramitació de la nova llei aquest primer
semestre de 2022.

5%

. Modificació de la Ley orgánica 8/2007 de 4
de julio, sobre financiación de los partidos
políticos.

9/11/21: Enviat escrit als presidents
dels grups parlamentaris demanant-los
si plantejaran al Parlament proposicions
de llei i/o es dirigiran als seus grups
homònims a les Corts.

0%
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Acord

Normes/accions per al seu
compliment

Situació

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

. 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.

14/1/22: La creació de l’Observatori és
una proposta a incloure en una futura
llei de contractes catalana i no es faria
per Acord o Decret de Govern. Aquesta
llei està inclosa en el Pla normatiu 20212023 i en el segon semestre de 2022 es
preveu fer el tràmit de consulta pública
prèvia i iniciar la tramitació de
l’Avantprojecte.

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 postcàrrec.

. Nou Estatut de la Direcció pública
professionalitzada.

15/6/22: SAFP: Es revisarà el calendari
d’elaboració.

. Modificació de la Llei 13/2005 del règim
d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei
de la Generalitat.

15/6/22 SAFP: Llei d’ocupació pública:
Principis 2023 elaborat el primer
esborrany de projecte normatiu. Març
2023 previst tenir redactat el text
d’avantprojecte de llei per a la seva
incorporació al SIGOV conjuntament
amb les memòries general, d’avaluació
d’impacte i econòmica. Es preveu que el
projecte de llei sigui aprovat pel Govern i
enviat al Parlament a finals de l’any
2023.
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Avaluació (grau
d’execució)*
10%

5%

25%
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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).

Normes/accions per al seu
compliment

. Nova llei electoral catalana.

. Creació d’una oficina vinculada al Parlament
per avaluar les propostes fetes en campanya
electoral i el seu compliment.

. Modificació de la Llei 13/2008 de la
presidència de la Generalitat i del Govern.
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Situació

21/04/22 SGO: No es previst iniciar la
tramitació de la nova llei aquest primer
semestre de 2022.

18/10/21 PCAT: El Parlament es troba
en aquests moments amb seriosos
problemes pressupostaris derivats del
COVID i de problemes estructurals
motivats en part pel progressiu
increment dels grups parlamentaris als
quals, com a les comissions, cal
adscriure recursos tècnics i
administratius.
18/3/22 PRE (SGovern): amb la
publicació del Decret 19/22 de
reestructuració del departament de
Presidència, la DG de Coordinació
Interdepartamental (art. 92.b) té com a
funció “Impulsar i coordinar l’elaboració
del Pla de Govern, fer-ne el seguiment,
Pàgina 41

Avaluació (grau
d’execució)*

5%

0%

100%
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Acord

Normes/accions per al seu
compliment

Situació

. Modificació de la Llei de Finances Públiques
de 2002.

garantir-ne l’avaluació i el retiment de
comptes i promoure la seva projecció
pública”, l’Àrea de Millora de la
Regulació (art. 44.b) té la funció de fer
el seguiment del Pla normatiu del
Govern i garantir-ne el retiment de
comptes i la nova Àrea de Millora
Institucional (art. 43) té entre les seves
funcions promoure l’adopció de
mesures pera al desenvolupament de
retiment de comptes per part dels
òrgans superiors de l’Administració de
la Generalitat.

. Increment pressupost Sindicatura de
Comptes.

EiH dona molta informació que
demostra el treball de seguiment i
avaluació que es fa. No es pronuncia
sobre fer-ho obligatori per llei.

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

0%

50%

Aprovats els pressuposts, EiH considera
complert aquest punt.
17/11/21 S’envia escrit demanant
informació sobre les iniciatives que es
prenguin en aquesta qüestió als
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Acord

Normes/accions per al seu
compliment

Situació

Avaluació (grau
d’execució)*

presidents dels grups parlamentaris
(amb còpia a les diputades
observadores i als diputats que varen
prendre la paraula a la compareixença
davant la CAI)

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

ACOMPLERT

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.

. Modificació de la Llei 19/2014 de
Transparència, Accés a la Informació Pública i
Bon Govern.

21/04/22 SGO: Es previst aprovar la
memòria preliminar de l’avantprojecte
de llei abans del mes de juliol
d’enguany.

7. Acord per garantir la
publicitat activa, conèixer la

. Nova Llei de grups d'interès i representació
d'interessos davant les administracions

14/12/21 SGO: Tota l’elaboració de
documentació per tramitar el nou
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Acord

Normes/accions per al seu
compliment

Situació

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.

públiques de Catalunya (en fase
d’avantprojecte pel Dpt. de Justícia).

avantprojecte de Llei que reguli
l’activitat d’influència es farà dins del
segon semestre’22.

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

. Nova Llei de protecció integral de les
persones alertadores.

15/6/22 SAFP: L’anàlisi sobre la
capacitat normativa de la Generalitat
preveuen finalitzar-ho el 4t trimestre de
2022, si bé pot quedar afectat per
l’esdevenir de l’avantprojecte de llei
estatal de transposició de la directiva UE
2019/1937.

Avaluació (grau
d’execució)*
5%

5%

. Modificació de la Llei 14/2008 de l'OAC.
15/03/22 S’està gestionant una reunió
entre la SAFP i l’OAC on es tractarà la
tutela i protecció de les persones
alertadores.

9. Acord per revisar els
procediments dels
nomenaments en ens públics.

. Directrius i/o recomanacions de bases tipus
sense rang normatiu sobre els procediments
dels nomenaments en ens públics.
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0%

15/6/22: La SAFP iniciarà la seva
elaboració el 4t trimestre de 2022. Es
0%
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Acord

Normes/accions per al seu
compliment
. Estatut de la Direcció pública
professionalitzada.

Situació

Avaluació (grau
d’execució)*

preveu que en el 3r trimestre de 2023 ja
estiguin disponibles.
5%
15/6/22: SAFP: Es revisarà el calendari
d’elaboració.

10. Acord per modificar la
. Modificació de l’ACORD GOV/82/2016.
composició del Comitè
Assessor d’Ètica Pública, per
tal que al seu capdavant s’hi
situïn persones de solvència
contrastada i reconeguda
independència lliures de
filiacions polítiques i de càrrecs
en l’administració.

27/01/22 SECGOVERN: se’ns ha facilitat
el nou Acord: s'incrementa el nombre
de membres de 5 a 7 dels que 2 són no
funcionaris; la Presidència i la VP
queden igual que en l'anterior acord.

11. 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

14/01/22 EiH: Pel que fa a la creació
d’una comissió governamental amb
persones especialitzades externes per a
la supressió de l’efectiu, actualment el
Govern no la té prevista ni la considera
necessària, en la mesura que en l’àmbit

. 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
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Acord

seguretat i protecció a la
intimitat en les diferents
formes de diner telemàtic.

Normes/accions per al seu
compliment

Situació

de la intimitat en les diferents formes de diner de l’administració de la Generalitat
telemàtic.
aquest objectiu es podria considerar
gairebé del tot assolit i que la supressió
absoluta dels pagaments en efectiu a
nivell general i en tots els sectors podria
produir més exclusió a determinats
segments de la població que, per raó
del seu nivell socioeconòmic baix o la
seva elevada edat, no es poden adaptar
a aquesta realitat.
13/4/22 EiH: S’està impulsant
l’eliminació dels pagaments en efectiu
en l’activitat econòmica de la
Generalitat i el seu sector públic
administratiu. L’1 de gener es va
implantar el nou sistema de gestió de
les despeses d’habilitació (DigitHab) a
dos departaments de la Generalitat i a
una entitat autònoma administrativa. El
nou sistema preveu l’eliminació
progressiva dels pagaments en
metàl·lic. Al llarg de 2022 i 2023 es
preveu aplicar el nou sistema a la resta
de departaments, entitats autònomes
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Avaluació (grau
d’execució)*
25%
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Acord

Normes/accions per al seu
compliment

Situació

Avaluació (grau
d’execució)*

administratives, Servei Català de la Salut
i Institut Català de la Salut. L’eliminació
dels pagaments en metàl·lic evitarà
pagaments erronis i el risc de furts de
caixa.

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

. 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).
. Modificació de tractats internacionals i
bilaterals.

9/11/21: S’ha enviat escrit als
presidents dels grups amb còpia a les
diputades observadores i als diputats
que varen prendre la paraula a la
compareixença davant la CAI
relacionant aquestes deu normes i amb
les dues opcions de plantejar al
Parlament proposicions de llei i/o
dirigir-se als seus grups homònims a les
Corts, demanant-los que ens
comuniquin la seva decisió.

0%

. Nova Llei de Contractes de Catalunya.

. Revisió aplicació directives (Govern) i en el
seu cas modificació de lleis o directives.
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16/02/22 CEx: Es considera que en
aquest apartat, amb les informacions
rebudes el 27/10/21 i el 14/01/22 el
tema queda tancat pel que fa a la Llei
de Contractes.
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100%
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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.

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

Normes/accions per al seu
compliment

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

Situació

Avaluació (grau
d’execució)*

19/01/22 CEx: Per la informació rebuda
d’EiH es considera complerta la
indicació.

100%

9/11/21: S’ha enviat escrit als
presidents dels grups amb còpia a les
diputades observadores i als diputats
que varen prendre la paraula a la
compareixença davant la CAI
relacionant aquestes deu normes i amb
les dues opcions de plantejar al
Parlament proposicions de llei i/o
dirigir-se als seus grups homònims a les
Corts, demanant-los que ens
comuniquin la seva decisió.

. Modificacions al Proyecto de Ley de medidas
de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
de transposición de la Directiva (UE)
2016/1164.

EiH: Norma aprovada per l’Estat sense
recollir els objectius aprovats a la
Cimera.

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

9/11/21: S’ha enviat escrit als
presidents dels grups amb còpia a les
diputades observadores i als diputats
que varen prendre la paraula a la
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Acord

Normes/accions per al seu
compliment

. Modificacions al Proyecto de Ley de medidas
de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
de transposición de la Directiva (UE)
2016/1164.

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

Situació

Avaluació (grau
d’execució)*

compareixença davant la CAI
relacionant aquestes deu normes i amb
les dues opcions de plantejar al
Parlament proposicions de llei i/o
dirigir-se als seus grups homònims a les
Corts, demanant-los que ens
comuniquin la seva decisió.

0%

0%
EiH: Norma aprovada per l’Estat sense
recollir els objectius aprovats a la
Cimera.

. Llei de Pressuposts: incrementar partides
EiH: amb l’aprovació de la llei de
ATC, DG de Tributs i Joc i Unitat delictes fiscals Pressuposts es considera complerta
dels Mossos d’Esquadra.
aquesta acció.
. Encàrrecs a l’ATC: Calcular les necessitats de
recursos amb elements objectius. Crear dins
de l’ATC una àrea d’anàlisi de dades
vinculades a la lluita contra el frau.
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14/01/22 EiH: Està previst impulsar en
2022 (segon semestre), en el marc de la
revisió de l’Ordre per la qual es regula
l’estructura organitzativa de l’ATC, la
creació d’un òrgan amb competències
en governança i anàlisi de dades (amb
abast global, no només enfocada a la
lluita contra el frau). Es faciliten dades
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Acord

Normes/accions per al seu
compliment

Situació

Avaluació (grau
d’execució)*

de l’increment de pressupost i de
personal.

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

. Modificació de la Ley 58/2003 General
Tributaria.
. Modificació LOFCA.
. Modificació de tractats internacionals i
bilaterals.

. Revisió aplicació directives (Govern) i en el
seu cas modificació de lleis o directives.

Apartat B Pla Treball: Demanar
la creació d'una comissió
parlamentària amb
participació de ciutadania i
govern per dissenyar, en el

. Creació d'una comissió parlamentària amb
participació de ciutadania i govern per al
disseny i avaluació d'un règim de
transparència pel qual progressivament, tot
començant des del sector públic, es vagi a la
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9/11/21: S’ha enviat escrit als
presidents dels grups amb còpia a les
diputades observadores i als diputats
que varen prendre la paraula a la
compareixença davant la CAI
relacionant aquestes deu normes i amb
les dues opcions de plantejar al
Parlament proposicions de llei i/o
dirigir-se als seus grups homònims a les
Corts, demanant-los que ens
comuniquin la seva decisió.

0%

100%
19/01/22 CEx: Per la informació rebuda
d’EiH es considera complerta la
indicació.
19/01/22: La Presidència de la Mesa de
la CEH fa saber que la creació de
Seccions es preveu en el nou Reglament
del Parlament, encara no aprovat.
S’estudia la creació d’un grup de treball.
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Acord

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.

Normes/accions per al seu
compliment

Situació

supressió de l’efectiu i es garanteixi la
seguretat i protecció de la intimitat en les
diferents formes de diner telemàtic.
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Avaluació (grau
d’execució)*
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Avaluació:
o Sense dades o no iniciat: 0%
o Accions o normes dependents del Govern o del Parlament: a valorar en cada cas.
o Projectes de llei en tramitació (que inclouen els objectius de la Cimera):
▪ Creació prevista, sense terminis:
5%
▪ Iniciat:
10%
▪ Memòria preliminar aprovada:
20%
▪ Consulta pública prèvia realitzada:
25%
▪ Fase d’audiència Interdepartamental finalitzada:
40%
▪ Admissió a tràmit per la Mesa i publicat en el BOPC:
50%
▪ Fet debat a la totalitat:
70%
▪ Tramitació en comissió i aprovació del dictamen:
90%
▪ Publicada llei en el DOGC:
100%
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Annex 3: Relació de les persones que de manera puntual
o continuada han col·laborat amb la Comissió Executiva
(CEx) (el càrrec correspon a quan es va establir el contacte).
H. Sra. Victòria Alsina, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert.
Sra. Esther Andreu, Secretària General del Parlament.
Sra. Olinda Anía, coordinadora del Programa de l’Estratègia de lluita contra la
corrupció i d’enfortiment de la integritat.
I.Sra. Ana Balsera, Grup Parlamentari (GP) ERC.
Sr. Jordi Baños, cap de l’Àrea d’Avaluació econòmica de polítiques públiques d’EiH.
Sr. Xavier Bernadí, Director General (DG) de Dret i d’Entitats Jurídiques i posteriorment
com a Secretari del Govern.
MH Sra. Laura Borràs, Presidenta del Parlament.
Sr. Roger Buch, responsable del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica.
Sra. Natàlia Caba, DG de Tributs i Joc.
Sr. David Canada, Interventor General.
Sr. Albert Cañigueral, DG de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració.
Sra. Gemma Capdevila, subdirectora general de Dret, Entitats Jurídiques i Grups
d’Interès i posteriorment com a DG de l'Oficina del Govern.
Sr. Ismael Carmona, Cap de l’Àrea de Bon Govern i de la Inspecció General de Serveis
de Personal de la DG de Funció Pública.
Sra. Laura Carrasco, cap de l’Oficina d’Inspecció de l’ATC.
Sr. Joan Ramon Casals, DG de Coordinació Interdepartamental.
I.Sra. Cristina Casol, GP Junts per Catalunya.
Sr. Eugeni Castelló, assessor de la Sindicatura de Greuges.
Sr. Joaquim Claveguera, SG del departament de Justícia.
H. Sra. Lourdes Ciuró, consellera de Justícia.
Sra. Anna Ciutat, Sub-directora General de Regulació i Supervisió de la Contractació
Pública. Sra. Mercè Corretja, DG de Contractació Pública.
Sr. Josep Elías, adjunt al cap del gabinet de Presidència del Parlament.
Sr. Josep Escudé, Cap del Departament de Comunicació del Parlament.
Sra. Marta Espasa, secretària d’Hisenda.
Sr. Marc Espín, Direcció de client- Àrea hisenda (EiH)
Sra. Marta Felip, directora de l’EAPC.
Sr. Jordi Font, Cap del Gabinet de la consellera de Justícia.
Sra. Montserrat Fornells, DG d’Administració Local.
Sr. Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert.
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I.Sra. Glòria Freixa, GP Junts per Catalunya.
I.Sr. Cristòfol Gimeno, GP Socialistes i Units per Avançar.
Sr. Daniel Gimeno, Cap del Gabinet Tècnic de la VP i d’Economia i Hisenda.
H. Sr. Jaume Giró, conseller d’Economia i Hisenda.
Sr. Alfonso González, DG d’Afers Europeus i Mediterranis.
I.Sra. Rosa M. Ibarra, GP Socialistes i Units per Avançar.
Sra. M. Dolors Miravet, assessora del Secretari del Govern.
Sr. Joan Jaume Oms, Secretari d’Administració i Funció Pública.
Sr. Albert Latorre, DG de Participació Ciutadana.
Sr. Isidre Obregon, analista en polítiques d’integritat de la SAFP.
I.Sr. Jordi Orobitg, GP ERC
Sra. Paula Ortí, cap de l’Àrea de Millora de la Regulació, de la DG de Coordinació
Interdepartamental.
Sra. Lourdes Parramon, Cap de Relacions institucionals, Visibilitat i Participació de
l’OAC.
Sr. Ismael Peña, Director de l’EAPC.
Sra. Marta Puig, administrativa Secretaria Parlament.
Sr. Marc Ramentol, DG de Coordinació Interdepartamental.
Sra. Laura Ribalaiga, adjunta al cap del Gabinet de la consellera de Presidència.
Sr. Òscar Roca, director de Prevenció de l’OAC.
Sr. Carles Rossinyol, lletrat de la Sindicatura de Comptes.
Sr. Andrés da Silva, Cap de l’Oficina de RRII de la conselleria d’Acció Exterior i Govern
Obert.
I.Sra. Maria Sirvent, GP CUP.
Sra. Anna Tarrach, DG de Pressupostos
Sra. Sira Torrecillas, Cap de l’Oficina de Relacions Institucionals del Dpt. d’EiH.
I.Sra. Judith Toronjo, GP Junts per Catalunya.
Sr. Marc Vaccaro, Cap del Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Parlament.
Sra. Rosa Vestit i Villegas, DG d’Administració Local.
Sr. Josep Vicens Mestre, cap de gabinet del conseller d’Economia i Hisenda.
Sr. Eduard Vilà, Director de l’ATC.
I.Sra. Marta Vilalta, GP ERC
I.Sra. Montserrat Vinyets, GP CUP.
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