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PROPOSTES DE BONES PRÀCTIQUES EN POLÍTICA
COMITÈ EXECUTIU – Barcelona, 15 de juny de 2013
El Consell Nacional de Joventut de Catalunya va néixer com a expressió de
la recuperació dels valors democràtics i durant la seva existència ha dut a
terme debats i aportacions sobre com millorar la qualitat i la transparència
del sistema democràtic.
Arran de la desafecció política o de la pèrdua de confiança en les
institucions públiques que ha anat en augment durant els últims anys, i en
resposta als darrers casos de corrupció que han sortit a la llum, les entitats
del CNJC han dut a terme un procés de reflexió per a proposar una bateria
consensuada de mesures per a combatre aquestes males pràctiques, però
sobretot per a evitar que tinguin lloc en el nostre sistema democràtic.
Aquest seguit de mesures serviran al CNJC com a base per a treballar els
tres grans projectes de llei que s'han d'abordar amb urgència en aquesta
matèria, com són la llei de transparència, la llei electoral i la llei de
finançament de partits.
Per tot això, les mesures proposades pel CNJC són les següents:
1

Prohibir la condonació de deutes a partits polítics, fundacions i
associacions vinculades a aquests.

2

Prohibir els indults en els casos de corrupció política.

3

Exigir la publicació dels comptes i dels crèdits dels partits, detallats i
verificats per mecanismes de control extern a any vençut.

4

Regular les donacions als partits polítics i fundacions per a què no es
puguin fer donacions anònimes, ni de persones físiques ni de
persones jurídiques.

5

Instar els partits polítics a fer una reducció encara més gran de la
despesa electoral, així com promoure un acord per impulsar la
tramesa de correu única. Demanem presentar públicament els
pressupostos de les campanyes electorals i la seva posterior
liquidació.

6

Dur a terme una reforma del codi penal per la tipificació de la
corrupció política com a agreujant dels delictes tipificats en el codi
penal pels quals pot actuar la fiscalia anticorrupció1, així com per a la
no prescripció dels casos de corrupció i per tal que s'agilitzin els
processos judicials.

1

Els delictes pels quals pot actuar la fiscalia anticorrupció estan indicats en el document
annex.
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7

Dotar de més competències l’Oficina Antifrau, donant-li
contingut, més pressupost i una major capacitat sancionadora.

més

8

Crear un registre de “lobbies”, gestionat pel Parlament, i fer pública
l'agenda dels/de les parlamentaris/àries, incloent-hi tant l’activitat
institucional com la de partit.

9

Prohibir a l’administració pública contractar empreses condemnades
per corrupció i/o participades per persones amb càrrecs de
responsabilitat condemnades per casos de corrupció. Crear una
Oficina única de contractació pública.

10 Instar a que es modifiqui la llei per tal que les persones imputades
abandonin els seus càrrecs públics i que, en cas de ser declarades
innocents, puguin recuperar els seus càrrecs. Mentre aquesta
modificació no es produeixi, les persones imputades per corrupció
haurien d’abandonar, com a mínim, tots aquells càrrecs que puguin
recuperar en cas de ser declarades innocents.
11 Establir una limitació de sous a la baixa respecte la limitació de la llei
de governs locals, en coherència amb el Salari Mig Interprofessional i
ajustant els barems de la Federació de Municipis de Catalunya i de
l’Associació Catalana de Municipis a la realitat actual, i establir de
manera clara i rigorosa els casos d’incompatibilitat de remuneracions.
Eliminació de les dietes per representació quan siguin inherents al
càrrec amb remuneració, i accessibilitat a la publicació de les dietes,
cobrament d’assistències i altres ingressos derivats de la
representació pel càrrec públic que s’ocupi.
12 Limitació de mandats a tots els càrrecs electes i consellers/es a un
màxim de 12 anys que equivaldria a 3 legislatures2.
Les entitats del CNJC s’emplacen a seguir treballant en les tres lleis
mencionades en la part introductòria, especialment pel que fa a temes de
transparència sobre els quals ja existeixi consens de les entitats membres
del Consell, com ara millorar el sistema de rendiment de comptes per tal
que sigui més efectiu (especialment respecte dels programes electorals) o
millorar la rigorositat i el tractament de les informacions aparegudes en els
mitjans de comunicació.

2

La regulació de la limitació de mandats hauria de definir quina hauria de ser l’actuació en
cadascun dels casos possibles tenint present, per exemple, la possibilitat de legislatures de
menys de quatre anys de durada.
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Annex
Els delictes pels quals pot actuar la fiscalia anticorrupció són:



Delictes contra la hisenda pública, contraban i en matèria de control
de canvis.



Delictes de prevaricació.



Delictes d'abús o ús indegut d'informació privilegiada.



Malversació de cabdals públics.



Fraus i exaccions il·legals.



Delictes de tràfic d'influències.



Delictes de suborn.



Negociacions prohibides a funcionaris.



Defraudacions.



Insolvències punibles.



Alteracions de preus en concursos i subhastes públics.



Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als
consumidors.



Delictes societaris.



Rentat de diners i conductes afins a la receptació, excepte els
vinculats a delictes de tràfic de drogues i terrorisme.



Delictes de corrupció en transaccions comercials internacionals.



Delictes de corrupció en el sector privat.



La investigació dels actes relacionats amb grups delictius organitzats
o amb l'aprofitament econòmic d'activitats delictives, així com dels
delictes connexes, excepte els vinculats a delictes de tràfic de
drogues i terrorisme.
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