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Introducció
La lluita contra la corrupció ha de ser una de les preocupacions principals dels
poders públics. No en va, segons dades del darrer baròmetre de l’Oficina Antifrau
de Catalunya (OAC), un 82,6 % dels catalans considera que la corrupció és un
problema molt o bastant greu. Alhora, un 82,5 % subscriu que els polítics no fan
el que toca per lluitar contra la corrupció. Per la seva banda, tant les dades del
CIS com les del CEO, per a l’Estat espanyol i Catalunya respectivament,
identifiquen la corrupció i la insatisfacció amb la política com un dels primers
problemes de la ciutadania. Les xifres del dany econòmic que causa la corrupció
a Europa (120.000 milions d’euros anuals segons la CE) o del seu cost social
(40.000 milions a l’Estat segons un estudi de la universitat de Las Palmas)
abonen aquesta percepció, mentre que les dades de causes obertes (1.378
implicats en causes penals, amb obertura de judici oral o processats per
corrupció pública, segons la darrera onada del repositori de dades del CGPJ
relatives al 2016) en fan palesa la magnitud.

En coherència amb la gravetat i l’extensió del problema, la implantació d’una
política anticorrupció demana un ferm compromís polític i s’hauria de situar
en el centre de l’agenda dels partits. Ja no es pot parlar de casos aïllats sinó de
temptacions estructurals que cal afrontar amb reformes sistèmiques, amb
l’impuls de canvis estratègics i inspirats en una visió preventiva orientada
a fer que les nostres administracions siguin més resistents als riscos de corrupció
que les amenacen. L’inici d’una nova legislatura és una gran oportunitat per
proposar canvis, en un àmbit en què els avanços dels darrers 10 anys han estat
molt limitats. Cal donar resposta a les expectatives ciutadanes que el Pacte
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Social Contra la Corrupció, subscrit per la majoria de forces de l’arc parlamentari,
va canalitzar al seu dia. A la vegada cal aprofitar també el treball de les iniciatives
parlamentàries, especialment la CEMCORD (Comissió d’Estudi de Mesures
Contra la Corrupció i per a la Regeneració Democràtica).

https://www.antifrau.cat/images/web/docs/publicacions/20170206-cemcordinforme-oac.pdf

És per això que l’OAC, tot i reconeixent les circumstàncies especials que
concorren en les properes eleccions, presenta i proposa als partits polítics, a tall
de recordatori, un seguit de mesures per a la seva inclusió en els programes
electorals, sorgides de la priorització de les aportacions fetes als diversos àmbits
esmentats.
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En matèria d’integritat, ètica pública i transparència: adoptar un
paper actiu en la gestió dels riscos
o

Cal enfortir la integritat corporativa de totes les institucions, fer obligatòria
l’elaboració de plans de prevenció de riscos de corrupció i aprovar codis de
conducta per a tot el personal i els operadors que siguin prestadors de
serveis públics o perceptors de fons públics.

o

Cal crear canals de denúncia segurs a totes les institucions públiques, que
garanteixin l’anonimat de la persona denunciant.

o

Cal desplegar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern. És indispensable per al desenvolupament efectiu de
les obligacions legals.

En matèria de gestió de conflictes d’interès: reforçar la cultura de
la imparcialitat
o

Cal gestionar els conflictes d’interès com una de les fonts principals de risc
de corrupció i modificar la regulació actual del règim de declaracions
d’interessos; revisar el sistema de control previ d’idoneïtat; reforçar el règim
d’incompatibilitats; establir polítiques de regals, i preveure restriccions
postcàrrec en funció dels riscos associats a determinats perfils i col·lectius
de servidors públics, entre altres elements.

o

Cal millorar el sistema de declaració, registre i supervisió de les
declaracions de béns i interessos. Ha d’haver-hi un registre electrònic únic
a Catalunya de béns i interessos de càrrecs públics, i l’OAC ha d’assumir
les funcions de supervisió general i consulta de dades. S’ha d’establir un
sistema de seguiment específic de les activitats postcàrrec, que també ha
de supervisar l’Antifrau.

o

Cal regular, preferentment per mitjà de la Llei electoral, els conflictes
d’interès dels càrrecs electes.
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En matèria de protecció d’alertadors: garantir una alternativa
segura al silenci
o

Cal aprovar una norma que, d’acord amb els estàndards internacionals,
estableixi la protecció efectiva dels alertadors de casos de corrupció, i que
eviti qualsevol tipus de represàlia directa o indirecta en contra seu. La
naturalesa i les funcions de l’OAC la fan idònia per assumir competències
en matèria de tutela i protecció de les persones denunciants.

En matèria de governança i gestió: despolititzar l’administració

o

Cal una reforma de la normativa de la funció pública a Catalunya que eviti
tot tipus d’influència política en les estructures administratives, i que
garanteixi l’aplicació decidida dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat en
la selecció i promoció de tots els empleats públics, així com la seva
professionalització

o

Cal que mitjançant una llei es reguli que l’accés a tots els tipus de càrrecs
de direcció es faci en convocatòria pública, i d’acord amb els principis de
mèrit i capacitat. Per als llocs públics que hagin estat identificats com a més
vulnerables als riscos de corrupció, cal preveure’n un control previ
addicional.

o

Cal donar un impuls decidit als sistemes de control intern en l’àmbit de la
funció pública, en especial a les Inspeccions Generals de Serveis, que han
de gaudir de més mitjans i tenir plenament garantida la independència
d’actuació.

o

Cal fer obligatòria la formació i sensibilització en integritat, especialment per
als alts càrrecs i el personal directiu.
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En matèria control: garantir la independència

o

Cal assegurar la despolitització dels òrgans reguladors i de control
mitjançant una elecció dels membres (especialment de les cúpules)
professional i no partidista; augmentar-ne l’eficàcia (inclosa la dotació dels
recursos necessaris per a l’exercici de les seves funcions) i millorar-ne la
supervisió.

o

Cal activar els controls interns i posar fi a les febleses endèmiques en la
posició dels interventors i els secretaris interventors en l’àmbit local,
derivades del seu nomenament (interinatges, lliures designacions,
comissions de servei, etc.) i de la seva dependència salarial.

En matèria de contractació pública: gestionar els riscos existents
en una àrea especialment sensible
o

Cal assegurar de manera real i efectiva la independència de les persones
integrants de l’estructura equivalent a Catalunya de la futura Oficina de
Regulación y Supervisión de la Contratación, garantint un procés de
nomenament transparent, basat en la capacitat, la meritocràcia i l’absència
de

conflictes

d’interès

previs

al

nomenament.

Així

mateix,

el

desenvolupament normatiu ha d’establir l’obligació d’aquesta oficina
independent de donar trasllat a l’OAC dels fets i les informacions que siguin
susceptibles d’investigació per l’Antifrau, d’acord amb les competències de
la Llei 14/2008, de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
o

Cal que l’OAC participi, mitjançant consulta preceptiva, en el disseny i
l’elaboració de l’Estrategia Nacional de Contratación, per prevenir i
combatre la corrupció i garantir la prevenció i el control de situacions
irregulars.
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En matèria de potestats i competències de l’Oficina Antifrau de
Catalunya: cobrir les escletxes del sistema
o

Cal que, per mitjà de les modificacions legals oportunes, l’OAC, com a
autoritat especialitzada, assumeixi noves funcions en matèria de gestió i
monitorització de conflictes d’interès (Registre de declaracions de béns i
interessos dels càrrecs públics, activitat precàrrec i postcàrrec, etc.),
protecció d’alertadors i plans d’integritat.

Impuls a altres iniciatives normatives
Les

propostes

anteriors

no

haurien

d’excloure

el

compromís

i

l’autoregulació dels partits polítics, ni l’impuls d’altres iniciatives
normatives, en l’àmbit competencial que correspongui, en matèria de:


Finançament dels partits polítics, incloent-hi l’extensió a les fundacions i
entitats vinculades de les obligacions de transparència, limitacions legals i
sistema de control financer aplicables als partits.



Presència de persones investigades i processades en la vida pública
(situació que cal evitar) per casos de corrupció i tractaments d’excepció
(restricció dels aforaments i supressió de l’indult per als casos de
corrupció).



Independència del poder judicial (en la línia de les recomanacions del
GRECO), amb revisió dels criteris de provisió del CGPJ, designació de les
cúpules dels òrgans judicials i nous criteris de nomenament del fiscal
general.



Mitjans de comunicació, quant a l’augment de la transparència i l’aplicació
de criteris objectius en el finançament públic, entre altres mesures.
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