
Eines per controlar l’administració pública

4 d'abril a les 19h al Centre Social de Sants (c/ Olzinelles, 30)

Preguntes que volem contestar:

- Quines són les principals mesures de transparència que caldria exigir?

- Com cal demanar la rendició de comptes dels càrrecs públics i electes?

- Quins mecanismes de participació calen per incidir i controlar les polítiques públiques?

- Mesures bàsiques per evitar la corrupció.

Material de Treball:

1. Llegir el Pacte Social contra la Corrupció:

- Presentació: http://parlamentciutada.cat/o3c/ 

- El Pacte: http://parlamentciutada.cat/pacte-contra-la-corrupcio/pacte/

- El Decàleg del Pacte Social contra la Corrupció:

1. Acabar amb el finançament opac dels partits

Cal la reducció dràstica de les despeses electorals i un sistema de finançament dels partits i de les candidatures electorals que 

no els faci dependre dels rics i poderosos. Cal considerar la corrupció i el finançament irregular dels partits com a delictes 
contra la Constitució i la democràcia.

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

Cal començar per aplicar la Llei de Transparència en els terminis legals establerts (29 de juny i 29 desembre de 2015). Cal, 

però, considerar que la transparència pública és total, amb excepcions que han d’estar ben argumentades i limitades a un temps
justificat. Cal publicar a Internet tots els ingressos i les despeses de totes les administracions públiques, de forma clara i 

comprensible per a la ciutadania.

3. Aconseguir la traçabilitat de les actuacions dels responsables públics

Cal publicar obligatòriament cada any el patrimoni i els ingressos dels responsables públics. Cal registrar l’agenda pública de 
les activitats i viatges dels càrrecs públics. Cal controlar els lobbies i grups d’interès més enllà de les exigències de la Llei de 

Transparència.

4. Perseguir eficaçment els delictes vinculats a la corrupció

Cal assegurar la independència i control del poder judicial. Cal dotar l’administració de justícia dels mitjans i recursos adequats
per perseguir els delictes de corrupció. Cal facilitar i protegir la denúncia responsable de presumptes casos de corrupció.

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

Cal evitar la partitocràcia en el nomenament dels òrgans i autoritats de control. Cal clarificar les condicions d’accés i lliure 

designació del personal directiu públic. Cal encarregar auditories per controlar les entitats públiques. Cal reforçar la 
independència dels mitjans de comunicació públics però també la transparència dels mitjans de comunicació privats.

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

Cal començar per obligar totes les administracions públiques i els seus alts càrrecs (electes i no electes) a acollir-se a un Règim

de Transparència – només ús de diner personalitzat -. Cal oferir beneficis fiscals als ciutadans i les empreses que s’acullin 
voluntàriament a aquest Règim de Transparència. Cal afavorir la reducció de l’ús social del diner anònim (efectiu) i la 

generalització del diner personalitzat (mitjans electrònics que garanteixen la traçabilitat).

7. Enfortir els sistemes de control i contrapès ciutadà 

http://parlamentciutada.cat/pacte-contra-la-corrupcio/pacte/
http://parlamentciutada.cat/o3c/


Cal reconèixer i facilitar la feina de les iniciatives de control popular, com els observatoris ciutadans contra la corrupció, per la 
transparència i el bon govern. Cal promoure la participació i l’autoorganització ciutadanes, la seva acció al carrer i a l’espai 

públic, com una de les bases de la democràcia equilibrada. Es proposa crear un consell ciutadà en cada àmbit que auditi les 
actuacions dels governs. Cal augmentar el coneixement sobre com prevenir la corrupció. Cal prevenir la corrupció en les 

organitzacions públiques, privades i socials.

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

Cal impulsar la democratització i transparència dels partits. Cal evitar portes giratòries i que la representació política 
esdevingui l’única professió, l’únic modus vivendi.

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

Aplicar el dret administratiu en tots els contractes i organismes públics i evitar subterfugis legals per saltar-se’l. Apoderar i 

responsabilitzar els agents implicats en la gestió dels recursos públics.

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

Que han de vetllar per l’aplicació i seguiment d’aquest Pacte Social contra la Corrupció i per l’aplicació de la Llei de 
Transparència.

2. També podeu:

- Remenar vídeos d’interessants intervencions a les sessions de la CEMCORD (Comissió d'Estudi de 
les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica del Parlament de Catalunya)

http://www.parlament.cat/web/canal-parlament/resultat-cerca/index.html?p_cp6=11&p_cp8=845 

- O informar-vos Pla de promoció d’eines de control ciutadà pel bon govern i contra la corrupció

Convidar les entitats ciutadanes i els seus associats a conèixer i emprar els sistemes de control ciutadà de les administracions 
públiques i dels ens que en depenen, mitjançant una oferta de formació pràctica.

Catalunya

Síndic de Greuges de Catalunya www.sindic.cat

Presentar una queixa

Presentar queixes contra una administració o empresa de servei d'interès públic que pot haver lesionat el dret d'alguna persona 
o grup de persones.

Oficina Antifrau de Catalunya (OAF) www.antifrau.cat

Presentar una denúncia

Comunicar presumptes actes de corrupció dels quals tinguem coneixement.

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

Presentar una reclamació

Reclamar dificultats en matèria d’accés a la informació pública contra qualsevol Administració catalana i els ens, organismes i 
entitats que en depenen.

Registre de grups d’interès http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/registre-grups-interes

Sol·licitar registrar-se com a grup d’interès

Cal estar inscrit per actuar com a grup d'interès davant dels servidors públics de l'Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic.

Portal de transparència de Catalunya www.transparenciacatalunya.cat

www.transparenciacatalunya.cat/ca/actors/

Accés als portals de les administracions públiques catalanes.

Dret d’accés a la Informació Pública de la Generalitat de Catalunya

http://transparencia.gencat.cat/ca/informacio_publica/acces-a-la-informacio-publica/

Accés a la sol·licitud d’accés a la informació pública

Administració Oberta de Catalunya https://web.aoc.cat/suport/transparencia

Suport a les administracions públiques per a l’aplicació de la llei transparènciaI

Identificació digital per a persones físiques https://idcatmobil.seu.cat/

Parlament de Catalunya www.parlament.cat
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Escó 136

Espai de participació ciutadana en què podem fer aportacions, comentaris o suggeriments sobre els projectes i les proposicions 
de llei que s'estan tramitant.

e-Peticions

Exercici del dret de petició individual o col·lectiva, utilitzant els mitjans electrònics per a la presentació i per a les 
comunicacions amb la Comissió de Peticions, òrgan competent per a tramitar les peticions.

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

Estudiar les mesures de lluita contra la corrupció per a la regeneració democràtica.

Es pot assistir a les sessions quinzenals de la comissió (adreçar-se a Observatori Ciutadà Contra la Corrupció)

Barcelona

Govern Obert de Barcelona http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia

Dret d’accés a la informació pública

Transparència Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/

Bústia ètica i de bon govern

Síndica de Greuges de Barcelona www.sindicadegreugesbcn.cat

Presenta una queixa

Quan hem tingut un problema amb els serveis municipals i considerem que l'Administració municipal impedeix o dificulta 
l'exercici legítim dels drets constitucionals.

Iniciatives ciutadanes

Xnet https://xnet-x.net/ca/

La corrupció és un problema moral, jurídic i polític però també un problema tècnic i, en aquest sentit, també pot ser abordat de 
forma pragmàtica per ser resolt de manera concreta i eficaç.

https://xnet-x.net/ca/bustia-xnet/

Civio http://www.civio.es/

Trabajamos para que exista una transparencia real y un libre acceso a los datos públicos por parte de cualquier ciudadano u 
organización.

http://quienmanda.es/ http://dondevanmisimpuestos.es/

http://www.elindultometro.es/index.html http://elboenuestrodecadadia.com/

Observatoris Ciutadans Municipals http://ocmunicipal.net/ca/

Eina ciutadana per fer-nos amb el control de les coses que ens importen

http://ocmunicipal.net/ca/engega-la-web/

Transparencia Internacional http://transparencia.org.es/

Transparencia Internacional (TI) es la única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la 
corrupción.

http://transparencia.org.es/plataforma-participa/

Acces Info Europa https://www.access-info.org/es/

Defendiendo y promoviendo el Derecho de Acceso a la Información en Europa

+ Democracia http://www.mas-democracia.org/

Una organización política ciudadana que quiere influir para mejorar la calidad de nuestra democracia e incrementar la 
participación política ciudadana.

Hay derecho http://hayderecho.com/

Una fundación independiente que promueve acciones para una información objetiva e independiente a ciudadanos y líderes 
sobre los problemas de nuestra sociedad y sus posibles soluciones, con especial énfasis en la regeneración del Estado de 
Derecho.

Observatori Ciutadà contra la Corrupció www.parlamentciutada.cat/O3C

Ciutadania autoorganitzada signant del Pacte Social contra la Corrupció que lluita per la transparència i influeix en la creació 
d’un marc que dificulti la corrupció.

Martí Olivella

635437485

novapolitica@parlamentciutada.cat www.parlamentciutada.cat/O3C
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