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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, ha treballat en diverses ocasions en propostes concretes, que van des de
prohibir l'indult en casos de corrupció fins a la reforma del codi penal, fer un registre
de lobbies, prohibir la condonació de deutes a partits polítics, etc.
Allò que volíem combatre quan aprovàvem aquestes propostes, però, no ha quedat
enrere. De fet, en els últims mesos i setmanes hi ha hagut un repunt dels casos de
corrupció i frau fiscal que surten a la llum, tant en l’àmbit estatal com català. Per això,
considerem que cal recuperar els posicionaments polítics i les propostes del CNJC i ens
comprometem a:


Tornar a difondre les propostes aprovades a “Propostes de bones pràctiques en
política” del Comitè Executiu de juny del 2013 i “El CNJC per la millora del
sistema democràtic” del Comitè Executiu de març del 2012.



Manifestar la nostra condemna als casos de corrupció i frau fiscal que han sortit
a la llum els darrers mesos i setmanes en l’àmbit català i estatal.



Dur a terme la interlocució per comparèixer a la comissió d'investigació sobre el
frau i l'evasió fiscals i les pràctiques de corrupció política constituïda dilluns 3 de
novembre de 2014 amb l'objectiu de presentar les mesures que proposem com
a CNJC.

Resolució presentada per l’àmbit d’entitats polítiques.
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