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Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA, pel rebuig i combat dels 

comportaments corruptes a les Administracions Públiques i la vida política  

 

En els darrers mesos s'han donat a conèixer nous casos de corrupció en el marc de 

diverses investigacions judicials en curs des de fa algun temps. Es tracta d’extenses 

trames delictives que afecten múltiples representants públics, membres de partits 

polítics, i persones del mon empresarial, organitzades amb l'objectiu de sostraure 

recursos de les administracions públiques i utilitzar la seva posició en benefici propi 

o de tercers. 

Cada dia coneixem més exemples que certifiquen la utilització de la Fiscalia a les 

ordres del govern de l’estat espanyol per impossibilitar les investigacions pels 

presumptes delictes contra l’administració. 

En els darrers anys hem pogut comprovar com s'han vist afectades persones 

vinculades als diferents poders públics (judicial, legislatiu i executiu), als diferents 

nivells institucionals (Ajuntaments, Comunitats autònomes, govern central, i fins i tot 

la mateixa monarquia), a diferents sectors econòmics, com la banca o les grans 

constructores, que van ser els grans beneficiats dels anys de creixement i que van 

alimentar la bombolla especulativa alhora que  s'enriquien amb aquestes males 

pràctiques, i a representants públics o dirigents de partits que s’han enriquit, o que 

han finançat il·legalment els seus partits. 

És imprescindible no romandre només en la condemna d'aquests casos, i anar a les 

raons que expliquen que s'hagi arribat fins a aquest grau de saqueig de les 

institucions i finances públiques. 

Els casos de corrupció que coneixem no s'expliquen sense el model econòmic 

imperant a Espanya i també a Catalunya. Crisi i corrupció formen part de la mateixa 

estafa, i la ciutadania ha presenciat indignada aquest espoli mentre es retallaven 

serveis públics i drets socials, quedant seriosament danyada la imatge del propi 

sistema democràtic. 

La corrupció està vinculada a la manca d’ètica personal de corruptes i corruptors, 

però seria inexplicable sense l’hegemonia del poder econòmic i financer dels darrers 

anys que considerava la legislació laboral, social i ecològica una inconveniència i 

incomoditat per als negocis, on els governs successius eliminaven els mecanismes de 

control, rebaixaven les garanties d'interès social i desatenien els organismes 

reguladors. 

Un element comú a tots els casos de corrupció se situa en la dimensió de 

l’estructuració d'espais de poder, que s'han perpetuat en el temps, sense elements 

de control, ni contrapesos socials o polítics. A aquesta sensació d'impunitat ha 

contribuït la lentitud en l'actuació dels poders públics, dels organismes fiscalitzadors 

i dels propis tribunals de Justícia. Han faltat instruments de control i fiscalització, i 

mesures que permetessin evitar la seva proliferació. I han fallat els que ja existien, 

sovint per estar infradotats i mancats dels recursos. 

S’ha de combatre des del lideratge públic la temptació de caure en el fatalisme, com 

si l'existència de casos de corrupció fos quelcom intrínsec a la nostra manera de fer 

com societat, i així alimentar la sospita que tothom actua igual. Es tracta del perfecte 

pretext del lladre per justificar-se: tots ho fan. I no és cert. La diferència entre casa 

nostra i aquells països amb menys corrupció es troba en les exigències, controls i 

mesures existents, i en les garanties del seu compliment. 
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Estem en una situació d’emergència democràtica i per tant és urgent fer fora els 

governs que emparen trames delictives i recuperar la independència de la justícia. És 

urgent prendre mesures que siguin ambicioses i integrals, incloent-hi els diferents 

camps i actors que poden contribuir a evitar que sorgeixin, però sobretot, cal obrir 

una nova etapa que canviï profundament el model social, econòmic i polític. Està en 

joc la credibilitat de la mateixa democràcia. 

Per tot això, proposem l’adopció dels següents ACORDS 

1- Rebutjar tots els comportaments corruptes, per acció u omissió, en les 

administracions públiques i en la vida política, i mostrar la preocupació per la 

degradació de les institucions i de la societat democràtica que aquests 

comportaments suposen. 

2- Donar suport a totes aquelles iniciatives legislatives per impulsar un canvi 

democràtic al govern de l'Estat espanyol i iniciar una etapa de regeneració 

democràtica 

3- Instar al conjunt de les institucions i a les forces polítiques que hi son 

representades, a prendre les iniciatives polítiques i legislatives adients per 

combatre i evitar els comportaments corruptes, entre altres: dotar de més 

recursos i capacitats als organismes de control (com el Tribunal de Comptes o la 

inspecció d'hisenda), el reforçament de la justícia, un combat específic i integral 

contra la corrupció urbanística, exigir compromisos concrets de transparència i 

ètica als representants públics, modificar la Llei de partits que inclogui limitar i 

controlar el finançament dels partits polítics, i ampliar els mecanismes de 

participació, seguiment i control ciutadà de les decisions públiques. 

4- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat, al 

Parlament de Catalunya, al Congrés i Senat, i a les diputacions de Barcelona, 

Girona, Lleida i Tarragona. 
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