
MOCIÓ PER A L'APROFUNDIMENT DE LA TRANSPARÈNCIA QUE PRESENTEN ELS 
GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, ERC I PSC A PROPOSTA DEL GRUP LOCAL D'ICV

En un sistema democràtic la llibertat d'expressió, de reunió i d'associació són drets fonamentals. 
No hi ha llibertat d'expressió i per tant no hi ha democràcia, si l'accés a la informació pública per  
part de tota la ciutadania no esdevé, més enllà de les declaracions, un dret efectiu. Per tant, un 
país que vol ser democràtic ha de garantir una administració i uns poders públics amb les parets 
de vidre, i ha d'assumir la transparència com a element inherent i imprescindible. 

Massa sovint, però, les institucions i les administracions públiques han entès, equivocadament, 
que no tota la informació és de caràcter públic fet que les ha portat a reaccionar amb recel, amb 
desconfiança i por davant les sol·licituds i els reclams de la ciutadania. Això ha acabat provocant 
que, en molts casos,  l'administració funcioni de manera opaca i  que no garanteixi  de manera 
efectiva l'accés a la informació. Espanya és a dia d'avui l'únic estat europeu de més d'un milió  
d'habitants que no compta amb una llei de transparència que garanteixi l'accés a la informació 
pública. 

Enmig d'aquest escenari opac i de poc control, han esclatat al llarg dels darrers anys i de manera 
més  destacada  en  l'actualitat,  greus  casos  de  corrupció,  de  finançament  irregular  de  partits 
polítics, (alguns d'ells ja demostrats amb sentència judicial ferma) que afecten de manera directa a 
institucions  fonamentals  de  l'Estat,  a  càrrecs  públics  i  importants  càrrecs  orgànics  de  les 
organitzacions polítiques més grans de l'Estat i de Catalunya.  

I no hi ha dubte que aquests han contribuït de manera decisiva a estendre la desconfiança, la 
suspicàcia,  i  finalment  la  desafecció  i  l’allunyament  de  la  ciutadania  respecte  a  les  seves 
institucions i responsables públics. Una ciutadania que observa de manera atònita com després 
dels  lents  processos  judicials  i  malgrat  existir  sentències  judicials  fermes  el  govern  central 
concedeix indults a diversos condemnats per casos de corrupció.         

Com  a  reacció  a  aquest  distanciament  el  govern  central  ha  elaborat  un  projecte  de  llei  de 
transparència que conté obligacions per al rendiment de comptes de les administracions, inclou 
mecanismes de control  i  sancions,  molt  laxes en comparació amb altres països.  Una llei  que 
exclou del seu abast i àmbit d'aplicació a la casa reial i als partits polítics. També el Parlament de 
Catalunya en les darreres setmanes ha constituït la ponència per una llei de transparència.  

L'Ajuntament de Manresa,  per la seva banda,  ha expressat en diverses ocasions al  llarg dels 
darrers anys el seu compromís amb la transparència i amb el rendiment de comptes davant la 
ciutadania. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, aprovada l'any 2005, 
i  la Carta de Drets i  Deures de la  Ciutadania de l'any 2008 reconeixen el  dret  a l'accés a la 
informació i el principi de transparència de l'administració. Per la seva banda, el Reglament de 
Participació  Ciutadana  modificat  l'any  2008  regula  els  mecanismes  d'accés  a  la  informació 
municipal i de participació en les polítiques públiques per part de la ciutadania. En aquest sentit,  
l'Ajuntament  de  Manresa  va  impulsar  per  a  les  diverses  legislatures  de  l'any  99  al  2011 
l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal que, deixant a banda les diverses valoracions que se'n 
puguin fer,  era un mecanisme de participació i oportunitat per a la rendició de comptes per part de 
l'administració municipal. 

Més  enllà  de  les  intencionalitats,  però,  en  els  fets  concrets  l'Informe  de  Transparència  dels 
Ajuntaments  elaborat  per  la  delegació  espanyola  de  l'Associació  Transparència  Internacional 
constata que en els darrers dos anys l'Ajuntament de Manresa ha empitjorat en transparència. 

L'informe, que analitza els 110 ajuntaments més grans de l'estat espanyol, calcula que malgrat la 
majoria d'ajuntaments milloren, Manresa perdria més de 10 punts en la seva qualificació i és dels 
municipis catalans analitzats que obté pitjor puntuació; un 72,5 sobre 100, davant dels 85 punts de 



fa dos anys. Per àrees i variables de transparència analitzades, Manresa perd més de trenta punts 
pel que fa relacions amb la ciutadania i la societat civil (94,4 l'any 2010 i 61,5 l'any 2012). També 
en matèria d'urbanisme i obres públiques l'Ajuntament registra una pèrdua important de la qualitat 
de la transparència; 70,6 punts l'any 2012 davant els 94,1 de fa dos anys. A més, pel que fa els 
indicadors que segons el projecte de llei de transparència estatal seran obligatoris per totes les 
administracions, Manresa aprova pels pèls. 

En els darrers anys la ciutadania ha demostrat en repetides ocasions que no es conforma amb la 
delegació de la seva sobirania, vol fer-ne el seguiment i demanar comptes als seus representants, 
a  les  institucions  i  administracions  que  actuen  en  el  seu  nom.  I  aquesta  és  una  exigència 
extraordinàriament positiva, doncs contribueix a que la democràcia funcioni millor i a bastir una 
societat més forta, més lliure i més compromesa. És en aquest escenari que ni l'Ajuntament de 
Manresa ni cap altra administració pública es poden permetre fer passos enrere en la garantia de 
l'accés a la informació. 

Per tots aquests motius els grups municipals de la CUP, ERC i PSC a proposta del grup local 
d'ICV demanen al Ple l'adopció dels següents acords: 

PRIMER.  Per  tal  d'aprofundir  en  la  garantia  de  l'accés  a  la  informació,  treballar  per  una 
administració més transparent i participativa, l'Ajuntament de Manresa durà a terme les accions 
següents: 

Tal com preveu el projecte de Llei de Transparència, 

− Fer públiques les declaracions d'incompatibilitats, de béns i patrimoni de tots els càrrecs 
electes. 

− Publicar a la pàgina web la relació de tots els convenis subscrits per l'Ajuntament on hi 
constin les parts signants i l'objecte d'actuació. 

− Publicar  a la  pàgina web la  relació  degudament  actualitzada de totes les subvencions 
rebudes  i  concedides  per  part  de  l'Ajuntament  on  hi  consti  l'import,  l'objectiu  i  plaç 
d'execució previst. 

− Publicar a la pàgina web la relació de tots els contractes formalitzats per l'Ajuntament de 
Manresa on hi consti l'objecte, l'import i el procediment de contractació utilitzat. 

− Fer públics a través de la pàgina web els plans d'actuació anuals de totes les regidories i  
serveis  públics  municipals  de  l'Ajuntament  de  Manresa  així  com  les  seves  memòries 
d'avaluació. 

− Incorporar  a  la  pàgina  web  un  apartat  específic  on  es  recullin  tots  els  indicadors  de 
transparència municipal, el compliment que en fa l'Ajuntament de Manresa i des d'on es 
faciliti l'accés directe a tota la informació municipal.

− Realitzar anualment una audiència pública oberta a tota la ciutadania per al rendiment de 
comptes de la gestió municipal per part del govern i valoració d'aquesta per part  de la 
ciutadania. L'ordre del dia amb les qüestions específiques a tractar, serà discutit i decidit 
pel conjunt de grups municipals. 

− Incorporar a la pàgina web un apartat específic on de manera clara, entenedora i resumida 
s'expliquin els mecanismes de participació en les qüestions municipals que els ciutadans i 
ciutadanes  de  manera  individual  i  col·lectiva  tenen  al  seu  abast.  L'apartat  incorporarà 
també les actes de les reunions de tots els consells de participació. 

− Donar a conèixer i publicar a la pàgina web el model de política de participació ciutadana 
que s'implementarà al llarg del mandat. Aquest és un acord pres en el Ple municipal de 
febrer de 2012. 



SEGON. Per  tal  d'aprofundir  en  la  transparència  del  conjunt  d'institucions  i  administracions 
públiques de l'Estat i de Catalunya així com en la lluita contra la corrupció. 

− Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats que les lleis de transparències catalana i del conjunt de l'Estat es 
redactin sota la premissa que tota la informació de totes les administracions i institucions 
públiques és de caràcter públic.

− Demanar  als  grups  parlamentaris  del  Congrés  dels  Diputats  que  s'incorpori  als  partits 
polítics i a la casa reial en l'abast i àmbit d'aplicació de la llei de transparència. 

− Demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que modifiquin el codi penal 
per tal d'endurir les penes per corrupció i finançament irregular dels partits polítics. 

TERCER. Fer  arribar  aquests  acords  als  grups parlamentaris  al  Parlament  de Catalunya,  als 
partits polítics catalans amb representació al Congrés de Diputats i a la delegació espanyola de 
l'Associació Transparència Internacional. 

No obstant el Ple resoldrà. 

GM-CUP                                    GM-ERC                                    GM-PSC

Manresa, 14 de febrer de 2013


