Proposta de resolució sobre transparència i rendició de comptes
(13è Congrés del PSC, 3-6 novembre de 2016)
El Partit dels Socialistes de Catalunya ha estat tradicionalment a l’avantguarda dels canvis a venir
del nostre sistema democràtic esdevenint el principal protagonista de la modernització de
l’administració pública al nostre país. En l’actualitat, l’evolució de les noves tecnologies que permet
accedir a qualsevol tipus d’informació en temps real, l’arrelament del sistema democràtic i les
demandes de la ciutadania que estan molt influenciades per l’esclat de casos de corrupció i pels
efectes d’una crisi que encara avui perdura i que ha comportat una desafecció política creixent, tot
plegat ha evidenciat que la nostra democràcia està inacabada.
La falta de transparència i mesures de rendició de comptes, ‘accountability’, ha generat una falta de
confiança en les administracions públiques, l’aplicació de polítiques públiques, els càrrecs electes i
els partits polítics. Aquesta desafecció ha posat de manifest la necessitat d’establir mesures reals,
no de maquillatge, que reverteixin aquesta situació tant a l’administració pública, com internament
en el funcionament dels partits polítics. Cal ser rigorosos en l’acció de govern però també en com
es gestionen els partits polítics.
Una mostra és la paràlisi en què s’ha trobat Espanya amb un partit que ha resultat guanyador a les
eleccions però que no ha pogut garantir la governabilitat del país pel recel de la resta de
formacions polítiques pels casos que arrossega de corrupció, dels seus dirigents i de la pròpia
gestió interna del partit. No es pot governar modèlicament un país si el partit polític del qual en
formes part és opac i els seus principals líders no estan conscienciats pel rigor i l’honestedat en la
funció del servei públic.
El paper dels governs locals en la consecució d’una major credibilitat democràtica és clau. L’èxit de
molts dels governs socialistes radica principalment en l’aplicació de polítiques de proximitat que
impliquen un major contacte i rendició de comptes amb els problemes reals dels ciutadans i
ciutadanes.
Des del partit també cal aplicar aquestes polítiques de proximitat a través de les agrupacions
territorials. Cal cercar sinergies i estar en contacte amb les problemàtiques que afecten als
diferents col·lectius, entitats o associacions del tercer sector (feministes, ecologistes...) entre
d’altres. D’aquesta manera serà més fàcil analitzar quines han de ser les accions que s’han
d’emprendre des del partit. És al carrer on es poden conèixer de primera mà quines són les
preocupacions i problemes de la ciutadania i construir aliances amb els actors implicats. Hem de
fer del PSC un instrument útil de nou per a la consecució de noves fites i drets en ple segle XXI
d’acord amb les demandes de la gent i del que esperen de nosaltres els ciutadans.
El PSC, com ho ha fet al llarg de la seva història, ha de ser un abanderat de la millora de la qualitat
democràtica per retornar la confiança a la ciutadania sobre els seus governants amb la convicció
que la política segueix sent la principal solució als reptes que se’ns plantegen actualment com a
societat. Per recuperar l’eficàcia de la política, cal primer aplicar reformes adreçades a dos àmbits:
un d’intern al partit i un altre d’extern centrat en l’acció de govern allà on el socialisme català tingui
presència.
Mesures internes al si del partit
• Mesures de transparència activa per garantir que oferim tota la informació disponible al web
sobre:
•
Pressupost anual, finançament del partit i fiscalització al Tribunal de Cuentas
•
Companyes i companys que conformen la Comissió Executiva i el Consell Nacional
•
Dades estadístiques de la militància
•
Agenda oberta dels càrrecs orgànics

•
•

Registre de béns i interessos dels membres de la Comissió Executiva
Recull d’acords que s’adopten al si de la Comissió Executiva i el Consell Nacional

• Signar un conveni amb Transparencia Internacional amb el compromís de donar accés a la
informació a la ciutadania i prendre mesures concretes i fermes contra la corrupció.
• Fer signar als nous militants la Declaració de Principis i el Codi Ètic del partit.
• Innovar en la participació política del partit garantint mesures actives de transparència en la
presa de decisions a través de:
•
Consultes internes a la militància
•
Promoure assemblees obertes a la ciutadania, a nivell local i nacional
•
Promoure la participació d’afiliats a través de les xarxes socials i el web del partit
•
Establir un pla de formació per afiliats del partit
•
Redefinir i replantejar els àmbits d’actuació de les sectorials per fer-les més fortes i
visibles i com a via principal de modernització organitzativa
•
Recuperar les Conferències Nacionals per debatre sobre temes sectorials i cabdals del
país
•
Redactar anualment informes de gestió dels membres de la Comissió Executiva
explicant la seva tasca i fites assolides i donar-ne compte al Consell Nacional
•
Potenciar les relacions de la militància socialista amb altres forces progressistes i
entitats properes per cercar sinèrgies i aliances segons els nostres postulats
• Descentralitzar les reunions de la Comissió Executiva per tal de vetllar per un major contacte del
partit amb la realitat del país i les demandes del territori.
• Crear la figura d’”activista” com un nou actor a aportar talent al partit
Mesures en les administracions on els socialistes governem
• Aprovar un codi ètic pels càrrecs electes amb un clar compromís pels valors democràtics i el
servei públic
• Aprovar un codi de bon govern que reculli el funcionament, els principis ètics i les bones
pràctiques que han de guiar l’administració pública i que són aplicables per tots els seus
membres, polítics i tècnics
• Fer una memòria anual del Govern on es descriguin els acords aprovats, l’assistència a actes,
les reunions amb ciutadans i entitats, entre d’altres
• Vetllar per la redacció d’un Pla d’Acció que guiï l’acció del govern en base a la planificació i doni
eines a la ciutadania per veure en què dedica el govern diàriament el seu esforç
• Vetllar per la separació entre el govern de les administracions i els partits polítics per evitar
conflictes d’interessos, fer un ús partidista de les institucions i generar més desafecció
política a la ciutadania

