
 

OBSERVATORI  SOBRE QUALITAT DEMOCRÀTICA 

PRELUDI 

Set anys després que la Fundació Catalunya Europa organitzés unes jornades sobre 

Transparència i Integritat que varen tenir al Centre d'Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada de Barcelona, onze anys després de que un grup d'experts per 

encàrrec del President Pasqual Maragall, impulsés el conegut com informe Canyelles i 

tants i tants anys, després, segles (any 1640) des de que el catalans, ja denunciessin 

el mal govern, abusos i formes d'operar de les autoritats, l'Administració pública 

catalana ha pres consciència de la necessitat i importància de treballar un dels grans 

aspectes clau de la vida pública d'un país. 

A dia d'avui, totes les administracions, tenen en major o menor grau, una sensibilitat 

envers la transparència i el bon govern i en alguns casos eines i programes habilitats a 

l'efecte. Així la pròpia Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments, Diputacions, l’Àrea 

Metropolitana i tants altres ja mostren a les seves pàgines informatives i a Internet 

informació i avenços en aquest sentit. 

La Fundació Catalunya Europa considera oportú continuar amb els principis i valors 

que regeixen un dels puntals de la qualitat dels serveis públics d'un país; per això 

iniciem l'observatori de qualitat democràtica que pretén, informar, analitzar, treballar, 

editar i comunicar les noves tendències que també a nivell internacional es produeixen 

en aquesta matèria així com fer un seguiment de la seva aplicació per part de 

l'Administració. La publicació editada a l'any 2011, titulada "Integritat i transparència, 

dues condicions per a la qualitat democràtica", va resumir les jornades celebrades a 

Barcelona, on participaren, el Cercle Cívic Alcyón, el Departament de la Presidència, el 

Departament de Justícia, la Diputació de Barcelona, la Fundació Ernest Lluch i Ivàlua. 

En ella es fixen unes pautes i unes propostes que avui són vigents. 

       

 

 



Els sis grans capítols de propostes van ser els següents: 

1.- Principis generals per al bon governs i la qualitat democràtica.   

2.- Legislació per la transparència i la integritat.                                               

3.- La promoció de la integritat en l'administració.                   

4.- Avaluació i control de la integritat. 

5.- Partits polítics i integritat. 

6.- La integritat a nivell internacional 

Hi van participar com a ponents, els professors i directors de diferents institucions com: 

Josep Maria Vallès, Francisco Longo, Jeroen Maesschalck, Emilio Sánchez Ulled, 

Mariano Torcal, Gabriel Colomé, Francisco Ferraro, Antón Costas, Alejandro Salas, 

Carlos Conde, Grago Kos, Carles Ramió, Maria Eugenia Andreu, Blanca Lázaro i 

Lourdes Parramon. 

La Fundació a l'any 2012, va publicar un segon estudi, en relació al punt cinquè 

anterior, titulat "Finançament de partits i transparència democràtica: Bones pràctiques 

a Europa i Amèrica del Nord". En va ser el coordinador el professor Joan Rodríguez 

Teruel, i en van ser autors, les professores Montserrat Baras, Àstrid Barriel.       

                    

Al 2017, la Fundació farà un estudi sobre   els think tanks i el finançament de les idees 

polítiques. 

Tal com ho entenia el Professor Vallès, els aspectes que es pretenen analitzar tenen a 

veure amb l'elaboració de les polítiques públiques: 

1.- Informació i transparència. 

2.- Intel·ligibilitat de procediments i llenguatges. 

3.- Participació i intervenció ciutadana 

4.- Transversalitat i reconeixement de la pluralitat d'actors institucionals. 



5.- Rendiments de comptes i avaluació. 

Aquests aspectes es tractaran de forma diversa. D'una banda, l'Observatori estarà 

composat per documents d'anàlisi on es farà recerca mitjançant la coneixença del dret 

europeu, de les diferents administracions públiques, dels baròmetres de transparència 

internacionals i del seu seguiment, així com de les propostes i actuacions de les 

administracions referents a la transparència. De l’altre, comunicarem mitjançant les 

xarxes socials ingredients imprescindibles de la "recepta" base d'un bon govern, 

transparent i democràtic, que correspondran a les pautes de la publicació esmentada 

dalt, "Integritat i transparència, dues condicions per a la qualitat democràtica". 

 

Barcelona Març de 2017.  

 

 

 

 

 

 


