L'estudi Bones Pràctiques en Transparència administrativa i bon govern de la
Fundació Catalunya Europa proposa mesures de prevenció contra la corrupció i
de millora d'accés a la informació

•

•

El catedràtic Josep Maria Vallès, director de l'informe, ha presentat aquest matí
les conclusions que inclouen mesures d'abast legal, de formació i de millores
per accedir a la informació. (Adjuntem documentació de les propostes i
recomanacions)
L'acte l'ha tancat la professora de dret europeu de la Universitat d'Islàndia
Maria Elvira Méndez Pinedo amb una conferència sobre el cas Islandès.
(Adjuntem documentació de la conferència)

La Fundació Catalunya Europa ha presentat aquest matí l'estudi dirigit pel catedràtic
de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Maria Vallès,
sobre bones pràctiques en transparència administrativa i bon govern. L'estudi conté un
capítol de conclusions i un decàleg de propostes per millorar l'actual situació a partir
d'unes jornades que van aplegar diferents experts catalans, espanyols i internacionals
en integritat i transparència.
En la presentació, el director executiu de la Fundació Catalunya Europa, Max VivesFierro ha explicat que la integritat i transparència són condicions indispensables pel
bon govern. I que aquesta publicació conté material molt útil en un moment de forta
decepció de la ciutadania amb la política.
El director de l'estudi, Josep Maria Vallès, ha assenyalat "la importància del moment i
dels continguts". En aquest sentit, el catedràtic de la Universitat Autònoma de
Barcelona ha fet referència "al que ha passat des d'octubre de 2010 fins ara. No hi ha
confiança en institucions financeres. No hi ha fiabilitat en els missatges d'institucions
públiques, ha aparegut el moviment 15M. Però també, és cert, s'han desenvolupat
iniciatives institucionals com les del Parlament foral de Navarra, el projecte de llei de
transparència impulsat pel govern del PSOE i aprovat ara pel govern del Partit
Popular, que contenen algunes propostes certament novedoses". També ha afegit que
"en una fase molt inicial el Parlament de Catalunya està treballant en una llei de
transparència i bon govern."
Vallès també s'ha preguntat en veu alta "Què preteníem amb les jornades? Volíem
contrastar amb altres països, veure bones pràctiques i formular propostes. Entenem
que la millora de l'accés a la informació pública, les mesures per lluitar contra la
corrupció, són el millor antídot contra la corrupció i la negligència. És una mesura que
afavoreix el bon govern democràtic". El director de l'estudi ha afegit que "cal prendre
consciència de la connexió entre qualitat democràtica i la confiança política i social. On
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hi ha més confiança és on hi ha millor democràcia. Hi ha una correlació directa. La
confiança es guanya amb la proximitat i la transparència."
Vallès ha conclòs la seva intervenció insistint en el fet que la integritat i la
transparència tenen "dos efectes positius. El ja esmenat de vacuna preventiva contra
la corrupció i un altre que és més difícil d'explicar però igualment necessari: la
transparència i la informació fa més conscient a la ciutadania de la dificultat de
governar."

Propostes i recomanacions
Entre les propostes i recomanacions de l'estudi hi ha la revisió en detall de les lleis de
procediment administratiu i de contractació pública, l'establiment d’un marc de
transparència que ajudi a reduir la percepció de discrecionalitat en la presa de
decisions administraves, la justificació i raonament de les decisions de forma pública
per ajudar a reduir la inseguretat jurídica. En el capítol de reformes legals també hi
figura una resolució de les deficiències tècniques del codi penal per fer més congruent
les penes i detectar els buits legals.
En aquest sentit, es considera positiu un enduriment de les penes previstes en el codi
penal i un allargament dels terminis de preinscripció envers els casos de corrupció.
Però també s'indica que el recurs al procés penal hauria de ser secundari prioritzant
exigència de responsabilitat i transparència. Així mateix es recomana una protecció
legal pel denunciant de bona fe perquè aquests processos siguin menys costosos a
nivell personal.
Per millorar la promoció de les bones pràctiques en transparència i integritat, la
publicació presentada recomana un pacte per a la promoció de la integritat i la gestió
de la corrupció i les males pràctiques consensuat entre els diferents actors polítics,
socials i empresarials a nivell estatal. Així mateix, i a l'administració pública es
considera convenient l'establiment de codis de conducta en el funcionament ordinari,
per regular les relacions entre sector públic i privat, criteris de selecció i contractació
de personal, normes que han de regir l’accés a la informació, principis per fomentar la
integritat en la contractació pública, guies i instruments per gestionar els conflictes
d’interès en el sector públic, així com bones pràctiques en la transparència
pressupostària.
En aquest sentit, urgeix tramitar un marc legal d’accés públic a la informació, més enllà
dels propis expedients: polítiques que es duen a terme, com es gasten els diners dels
impostos; és a dir, com s’acaben gastant els diners més enllà dels pressupostos. Com
a complement d'aquesta iniciativa, caldria el desenvolupament d’una plataforma digital
unificada per als organismes i institucions públiques així com per tots aquells que
reben diners públics i/o tenen una finalitat pública.
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L'estudi també incideix en la transparència i integritat dels partits polítics i proposa
l'establiment criteris d’assignació de fons que garanteixin transparència en
finançament i autonomia de funcionament, l'establiment de majors incompatibilitats i
separacions entre administracions i partits, especialment per a càrrecs superiors de
l’administració com els secretaris d’estat, l'aprovació d’una llei de finançament de
partits polítics per a les autonomies que no en disposin (Catalunya entre elles) i
actualitzar les lleis ja existents a partir de les recomanacions internacionals (programa
GRECO)
L'estudi també fixa uns criteris que hauria de contenir la norma legal, entre els quals,
els llindars màxims de finançament, règims flexibles capaços de respondre a
situacions econòmiques diferents, ampliar competències del Tribunal de Comptes per
intervenir en casos de finançament de partits, la publicació de la relació de comptes
tant del partit com dels càrrecs electes i l'exigència de responsabilitats polítiques a tots
els processats per pràctiques il·legals i corrupció exigint inhabilitació temporal i la seva
incapacitació per a presentar-se a les llistes electorals fins que el contenciós estigui
resol.
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