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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 

del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la In-

terpel·lació al Govern sobre les mesures contra la corrupció i per la transpa-

rència (tram. 300-00002/10). 

 En els darrers anys s’han donat a conèixer un gran nombre de casos de 

corrupció a les administracions públiques incrementant-se les darreres 

setmanes. 

La política apareix com a font de problemes i no de solucions. L’atur i la 

manca de perspectives de futur, especialment per a les generacions més 

joves i la manca de solucions generen indignació. Aquests dies bona 

part de la ciutadania ens interpel•la a les forces polítiques exigint una 

altra política i una altra sortida a la crisi que no passi per les retallades 

de drets. Exigeix més i millor democràcia.  

La crisi econòmica i les sortides a la crisi són indestriables de la crisi de 

la política. Determinada manera de fer política apareix sotmesa als in-

teressos econòmics i no als de la ciutadania. S’ha estès la percepció que 

la política que es fa és obedient al poder dels mercats. Darrera del dis-

curs del “no hi ha alternativa”, s’està cultivant la idea que votar no ser-

veix de res, que no condiciona la presa de decisions. I quan a aquest 

discurs se li suma la manca d’assumpció de responsabilitats s’estén la 

idea que els polítics tenen impunitat, sense que la ciutadania tingui els 

instruments per revocar mandats o per derogar lleis.  

Tenim una societat del segle XXI amb institucions i formes de fer políti-

ca pròpies del segle XIX. La imatge que dóna la política és opaca, im-

permeable a la participació ciutadana, endogàmica i amb nombrosos 

casos de corrupció. Però el Segle XXI demana nous instruments, i que a 

la democràcia representativa se li sumin instruments de democràcia par-

ticipativa. 
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És evident que tenim un dèficit de qualitat democràtica, a Catalunya i a 

Espanya, que s’expressa de múltiples formes, Destaquem alguns exem-

ples: la manca d’instruments eficaços per prevenir i combatre la corrup-

ció; la legislació electoral que no garanteix una adequadament la repre-

sentació del conjunt de la ciutadania; Espanya és amb Luxemburg l’únic 

Estat de la UE que no compta amb una Llei d’accés a la informació; la 

regulació dels referèndums és restrictiva i anacrònica; no hi ha cap tipus 

de regulació dels grups d’interès i  lobbis;  i Catalunya no té una llei 

electoral pròpia que modernitzi i faci més proper i transparent el siste-

ma electoral. Tenim, doncs, un ampli camp per recórrer.   

És urgent i una responsabilitat del Parlament i del Govern combatre la 

desafecció cap a la política, posar les bases per superar la crisi de la po-

lítica. 

 

Moció El Parlament de Catalunya acorda  

 

1. Sol·licitar la compareixença del President de la Generalitat al Par-

lament de Catalunya per tal de donar comptes respecte 

l’anomenat “cas Palau” 

 

Els diputats i diputades del Parlament de Catalunya es comprometen a: 

 

2. Donar exemplaritat en l’exercici del seu càrrec públic, amb el 

compromís entre altres mesures de:  

 

a) Cessar dels seus càrrecs a les persones imputades per corrup-

ció.  

 

b) Renunciar a la immunitat parlamentària i l’aforament per a de-

lictes relacionats amb la seva activitat pública o privada.  

 

c) Establir per llei un sou màxim i únic per a tot el sector públic i 

aprovar uns barems determinats en funció de la responsabili-

tat.  

 

El Parlament de Catalunya acorda impulsar les iniciatives necessàries per 

a fer efectius els acords següents:  
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3. Avançar cap a instruments de democràcia participativa, deliberati-

va i democràcia econòmica, que incloguin en tot cas:  

 

a) La prohibició a l’administració pública de contractar empreses 

participades per persones condemnades per casos de corrup-

ció.  

 

b) La prohibició  de la contractació per part de  l’administració 

pública d’aquelles empreses que operin o tinguin sucursals en 

paradisos fiscals.  

 

c) Aprovar les modificacions legals oportunes amb l’objectiu de 

fer realitat referèndums d’iniciativa ciutadana, la revocació de 

mandats de càrrecs electes o la regulació de la confirmació o 

revocació de lleis. 

 

4. Limitació i control del finançament dels partits polítics, crèdits i 

condonacions i garantia de finançament públic.  

 

a) Prohibició de la condonació de deutes a partits polítics, funda-

cions i associacions vinculades a aquests. Es donarà compte de 

qualsevol modificació de les condicions del deute amb les enti-

tats de crèdit al Tribunal i a la Sindicatura de Comptes.  

 

b) Establiment de noves limitacions en el finançament (límit en les 

donacions, prohibició de donacions d’empreses que treballen 

per l’administració...) i exigència de les mateixes exigències de 

transparència que tenen els partits a les fundacions i associaci-

ons vinculades a aquests.  

 

c)  Prohibició de les donacions per part de persones jurídiques a 

partits polítics, així com a fundacions i associacions vinculades 

a aquests i establiment de límits a les donacions de persones 

físiques en espècie, particularment en forma de bens immo-

bles. 

 

d) Les infraccions comeses en l’acompliment de la llei de finan-

çament de partits s’ampliarà a 10 anys.  

 

e) Es garantirà que en casos de finançament irregular, el partit 

deixarà de percebre finançament públic temporalment. 

 

5. Plena transparència dels comptes dels partits polítics i de les se-

ves fundacions.  
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a) Els partits, fundacions i associacions vinculades hauran de fer 

públics anualment els seus comptes, a la pàgina web, en un 

lloc visible i fàcil de localitzar, i posant a disposició còpia en 

les seves seus nacionals. 

 

En aquesta informació apareixerà com a mínim, detall 

d’ingressos i despeses, compte de resultats i crèdits que tenen 

signats amb entitats financeres especificant les condicions del 

seu retorn, incloent si és el cas, dades de les operacions de 

condonació del deute. 

 

b) Seran públics i accessibles, a la pàgina web i posant a disposi-

ció còpia en les seves respectives seus, els registres i arxius del 

Tribunal de Cuentas i de la Sindicatura de Comptes, així com la 

documentació comptable que els partits, federacions, coalici-

ons i agrupacions d'electors, i fundacions de partits polítics, 

hagin lliurat a aquesta.  

 

 

6. Realitzar els treballs de la ponència creada per l’elaboració d’una  

Llei Electoral pròpia que redueixi la despesa, fomenti la participa-

ció i garanteixi la transparència i que inclogui com a mínim: 

  

 

a) L’establiment d’un enviament de propaganda i butlleta electo-

ral (mailing) únic.  

 

b) Cada candidatura tindrà un compte electoral únic. No es po-

dran abonar despeses electorals en metàl·lic, ni a càrrec 

d’altres comptes bancaris diferents de l’establert i declarat da-

vant la Sindicatura Electoral.  

 

c) Cada candidatura presentarà un pressupost de campanya elec-

toral, que inclourà necessàriament un pla de mitjans de comu-

nicació, a la Sindicatura de Comptes i a la Sindicatura Electoral 

abans de l’inici de la campanya electoral;  

 

7. Realitzar els treballs de la ponència creada per a l’elaboració de la 

Llei de transparència i accés a la informació en aquest període de 

sessions  que com a mínim haurà de contemplar que: 

 

a) Tota la informació i documentació en poder de l’administració 

és pública i la ciutadania ha de tenir-hi accés.  
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b) Entre altra informació haurà de garantir que es farà pública la 

informació sobre sous i patrimoni de càrrecs públics i electes, i 

la tota la informació sobre contractació pública, concessió de 

serveis, convenis de col·laboració i subvencions.  

 

 

8. A crear un registre de lobbies o grups de pressió que serà públic i 

gestionat pel Parlament i que inclourà un codi de conducta.  

 

9. Dotar de més recursos humans, materials, financers i més capaci-

tat sancionadora als òrgans de control públic existents.   

 

10. A l’enduriment penal contra la corrupció i reforçament de la 

justícia  

 

a)  Ampliació dels tipus penals i enduriment de les penes esta-

blertes al Codi Penal per a corruptes i corruptors.  

 

b)  Incloure al Codi Penal la tipificació del finançament irregular 

dels partits polítics, tant per a la part receptora com per a la 

donant. Així mateix, les sancions haurien de ser càstigs penals, 

i no només de naturalesa econòmica.  

 

c) Ampliar els terminis de prescripció.  

 

d)  Ampliació fins a 30 anys de la inhabilitació per a ocupar qual-

sevol càrrec públic electe, de lliure designació o per concurs 

públic per als condemnats pels delictes de corrupció.  

 

 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2013 

  

Dolors Camats Luis  

Portaveu del GP d’ICV-EUiA   


