Aprofundint en la regeneració democràtica.

Sobre les bases de nostre document fundacional "organitzant el nostre futur lliure"
cal una nova visió i un aprofundiment pel que fa a la regeneració democràtica tant
de l'actual Catalunya autonòmica com de la futura República de Catalunya.

La visió:
Dos eixos fonamentals, corrupció política i falta de qualitat democràtica.

1. Corrupció Política i l'Administració paral·lela:
Sobre la corrupció s'introdueix una anàlisi nova de les causes i els mitjans que han
fet possible l'extensió d'aquesta xacra. Un enfocament que permet veure com la
política ha estat capaç de crear, transformar i adaptar l'administració pública, en
resum crear una administració paral·lela adaptada a les seves necessitats,
personals, o de partit, i fora de l'estricte control democràtic. Aquest entrellat
administratiu ha estat el vehicle necessari per exercir la corrupció política.
En aquests últims anys s’ha produït a tot el país una situació generalitzada de
corrupció com a conseqüència, en bona mesura, de determinada convivència entre
la classe política i determinats sectors empresarials: aquesta corrupció s’ha
manifestat mitjançant l’us de l’administració pública per part de la classe política
amb l’objectiu d’afavorir determinats sectors empresarials.
La manera escollida per la classe política per promoure aquesta utilització de
l’administració pública per beneficiar-se a si mateixa, i a sectors empresarials
vinculats a ella, ha estat mitjançant la creació d’una administració paral·lela que,
inspirada en les tesis sobre gestió de l’administració publica conegudes com a Nova
Gestió Pública, ha promogut la creació d’entitats participades pel sector públic i
vinculades a diferents organs de l’administració (com
Empreses públiques,
Agències, Societats municipals, Agencies estatals) amb la única finalitat d’esquivar
els controls de l’administració pública pel que fa a selecció de personal i de tot
tipus, i deixar l’execució de moltes de les obres que s’han dut a terme al nostre
país a persones vinculades a aquest conglomerat pervers que formen determinats
sectors empresarials i les elits polítiques, i que la finalitat del qual no és
precisament vetllar per l’ interès públic.
Aquesta administració paral·lela considerem que ha produït els següents efectes:
- empitjorament del servei públic.
- pèrdua de protagonisme de les institucions públiques.
- evasió de la responsabilitat pública.
- alteració del fins públics.
- comercialització dels serveis públics.

- tracte de favor a determinades empreses privades.
- trampolí polític al sector privat i portes giratòries.

En resum, considerem que bona part de les societats públiques d’aquest país han
estat creades amb l’única finalitat que determinades funcions públiques escapessin
del control de l’administració, i poguessin ser exercides directament per persones
nomenades a dit, i sense concórrer les garanties pertinents, amb l’objectiu únic
d’afavorir directament un determinat sector privat i, de forma indirecta, que la
pròpia elit política que ho promou en tregui rèdits.
Atès l’exposat considerem que cal efectuar una regeneració democràtica dintre de
determinats sectors de l’administració recuperant la figura de servidor públic com a
personal amb veritable vocació de servei a la ciutadania i aprofitant al mateix
temps determinats aspectes positius que es consideri pugui tindre una gestió no
estrictament funcionarial. En conseqüència es descriu a continuació les mesures
necessàries que cal aplicar :
Es crearà l’Escola Superior d’Administració Civil de l’Estat, la qual
tindrà encarregades les funcions de seleccionar, nomenar i formar els
cossos de funcionaris i personal al servei de l’administració. L’Escola
establirà la formació amb criteris de impulsar les característiques
relatives a l’aplicació de mèrit, capacitat, excel·lència i formació
empresarial a imatge de les millors escoles de negoci.

-

L’administració de Catalunya estarà formada
funcionaris i personal al servei de l’administració.

-

Els cossos de funcionaris estaran formats per tècnics altament
preparats i seleccionats amb criteris objectius :

o
o
o
o

per

cossos

de

està en possessió de la titulació que acrediti la formació
adequada.
acreditar mèrit,capacitat i excel·lència per el lloc a ocupar.
haver superat les proves establides.
haver superat els cursos formatius exigibles d’acord amb el
càrrec a ocupar.

La resta de personal de l’administració i empreses gestores, serà
seleccionat tan mateix amb criteris objectius i no discrecionals,si mes
no,caldrà obligatòriament l’establiment de proves selectives,
degudament anunciades i publicades, amb un criteri creixent de
dificultat d’acord amb les exigències del lloc de treball.

-

L’estructura jurídica i administrativa de l’administració
pública
garantirà la total independència dels cossos de funcionaris i alts
càrrecs d’empreses gestores respecte dels responsables polítics i en
l’ exercici exclusiu de les funcions que tinguin assignades per llei.
Aquesta mesura te com objectiu acabar amb la interferència
constant de la classe política en funcions que no li son assignades
per llei.

-

Es suprimirà la figura de “Lliure Designació”, la qual te com objectiu
establir la dependència dels cossos de funcionaris respecte els
responsables polítics. Aquesta designació quedarà reservada pels
càrrecs de confiança establerts per llei.

-

L’estatut de funcionari quedarà reservat exclusivament per els
càrrecs de comandament i aquell personal al servei de
l’administració que per la seva especial singularitat així ho
requereixi, amb l’objectiu de reduir a l’estricament necessari aquesta
vinculació amb l’administració.

-

Totes les Empreses Públiques, Organismes Autònoms i empreses
amb participació pública - privada estaran participades tan en els
consells d’administració com en els alts càrrecs directius per
funcionaris de carrera amb l’objectiu de fer mes eficaç el seu control
respecte les tasques que s’encomanen a aquelles. Tan sols quedarà
reservada la lliure designació per part dels governs el de President
de l’Empresa. Aquestes entitats tindran una estructura jurídica i
administrativa tal que es pugui aplicar el principi de responsabilitat
als càrrecs de comandament amb l’objectiu de fiscalitzar la gestió
adequadament. Aquesta mesura te com objectiu acabar amb
incoherència de gestionar recursos públics sense que aquest fet
quedi afectat per la necessitat d’assumir la responsabilitat, es a dir
no es considera acceptable la designació de càrrecs de comandament
que no tinguin assignades formalment la responsabilitat.

-

Reduir al màxim el número d’aquestes societats públiques creant
una estructura jurídico - administrativa que garanteixi l’objectiu final
de tot òrgan de l’administració: un veritable servei al ciutadà.

-

L’assignació de sous a tot el personal de l’administració,empreses
públiques i organismes autònoms s’efectuarà d’acord al principi
d’equilibri ponderat, acabant amb les diferències actualment
existents entre llocs de treball equivalents i adoptant com a sou de
referència màxim el del President de la Generalitat. Aquesta mesura
te com objectiu finalitzar amb l’anomalia existent entre les
diferències de sous del personal de l’administració i alts càrrecs del
govern per una banda i a l’altre banda els de les empreses gestores.

2. Sobre la falta de qualitat democràtica,
Visió:
2. 1. Retribució única.

S'ha d'actuar de forma clara, transparent i urgent sobre alguns aspectes claus: La
simplificació fins a l'extrem de la retribució dels polítics i de tots els càrrecs
públics. L'ordenació de l'escala retributiva començant per la màxima retribució que
correspondrà al màxima càrrec representatiu de Catalunya que és el President de la
Generalitat i reforçant el concepte de retribució única, un únic càrrec un únic
ingrés.
La quantia de la retribució ha de ser pública i ha de poder ser consultada en
qualsevol moment per la ciutadania, per aquest motiu es publicaran a la plana web
corresponent (Parlament, Ajuntaments, Consells Comarcals).
Han de desaparèixer les dietes. Si et paguen per fer un servei no és normal que et
paguin, en forma de dietes, per anar a les reunions inherents a aquest càrrec.

2.2 Limitació de perpetuïtat.
Visió
Una retribució única, clara, ordenada i transparent ha de ser l’ avantguarda del
final de la professionalització i la perpetuïtat dels persones en la política. La no
acumulació de càrrecs, l'experiència prèvia en l'àmbit d'actuació del càrrec, la
incompatibilitat de càrrecs públics i privats, els períodes de reincorporació a la vida
laboral privada i per descomptat la limitació de mandats en un mateix àmbit de
gestió.

La limitació ha de ser de dues legislatures ocupant el mateix càrrec públic.

Tot càrrec públic ha de tenir una oficina per oberta a la ciutadania per tal de rendir
comptes de la seva feina.

Visió
2.3 Democràcia interna de partit.
Extensió de la democràcia a tots els àmbits de la societat i en especial la
democràcia interna dels partits.
Tots els partits s'han d'adaptar i estar preparats per obrir-se a la societat
mitjançant eleccions primàries obertes a militants i simpatitzants per escollir els
seus candidats.

Els càrrecs interns dels partits també estaran inclosos en la limitació de perpetuïtat
de la que hem parlat en el punt anterior.

Visió

2.4 Contracte Electoral
Els programes electorals han de ser vinculants, i s’han d’establir els mecanismes
jurídics per fer-los vinculants

Visió
2.5 La democratització dels mitjans públics de comunicació i la no ingerència en els
mitjans de comunicació privats.
La premsa i la informació poden ser el principal controlador facilitador de la vida
democràtica. Sovint aquest poder facilitador ha estat "comprat" per
la classe política coneixedora del risc d'una premsa lliure
i democràticament compromesa, per això és necessària la revisió de la situació del
finançament públic de la premsa privada i de la participació del poder executiu en
la gestió dels mitjans públics.
Pel que fa als mitjans de comunicació públics, la Catalunya independent n’ha
d’assegurar un finançament completament independent dels Pressupostos
Generals, tal i com es fa en d’altres estats mitjançant el cànon televisiu, que ha
d’esdevenir-ne la principal i majoritària
font d’ ingressos d’aquests, podent
conviure amb d’altres ingressos que forçosament hauran de ser minoritaris com la
publicitat o possibles dotacions pressupostàries.
Els òrgans de govern dels mitjans públics han d’estar formats essencialment per
professionals del periodisme, escollits pels propis professionals. La participació
política en aquests òrgans ha de ser, en tot cas, minoritària, i les seves funcions
s’han de limitar a control de la despesa.
Els continguts dels mitjans de comunicació públics han de ser de qualitat, d’acord
amb els valors de la societat catalana, facilitant l’accés de la ciutadania a una
informació objectiva i a continguts d’important valor cultural i polític, i s’hi ha
d’impedir en qualsevol cas tot tipus d’ingerència política.
La llengua normal d’ ús de tots els programes dels mitjans públics, així com dels
anuncis publicitaris que s’hi emetin, ha de ser la catalana.
Els mitjans de comunicació públics han de tenir la funció, també, de crear els seus
propis espais a la resta de territoris que conformen els Països Catalans, oferint
continguts de tipologia similar als que s’ ofereixin al Principat.
Finalment, els mitjans de comunicació públics han d’estar compromesos amb els
principis de regeneració democràtica, facilitant a la ciutadania totes les
informacions rellevants sobre les notícies i debats d’actualitat en cada moment,
fomentant el debat polític tant com sigui possible, i practicant també un tipus de
periodisme molt exigent amb els representants polítics, d’acord als principis
d’objectivitat i qualitat que han de caracteritzar la forma de fer periodisme dels
nostres mitjans públics.

I, en relació amb els mitjans de comunicació privats, les relacions entre aquests i
l’administració pública han de ser de total transparència, de forma que la
ciutadania tingui coneixement en tot moment de quina és la mesura en què

l’administració contribueix al finançament del mitjà en qüestió. Aquest principi s’ha
de traduir en què els mitjans de comunicació privats hauran d’informar, de forma
permanent, de quin percentatge dels seus ingressos procedeixen de l’administració
pública, ja sigui en forma de subvencions directes, o d’altres d’indirectes com la
publicitat o les subscripcions d’organismes públics. També s’hauran de considerar
finançament públic aquelles aportacions realitzades per l’Església, en la proporció
en què la pròpia Església és finançada per les administracions publiques.
Les subvencions als mitjans de comunicació privats no han de ser generalitzades,
sinó per a qüestions concretes degudament delimitades i justificades, com ho
poden ser el foment de la llengua i la cultura catalanes i la creació d’un espai
comunicatiu català, el foment d’un periodisme d’investigació de qualitat i
l’adaptació tecnològica dels propis mitjans. No s’han de poder usar aquestes
subvencions de forma que puguin produir importants distorsions al mercat o
produir la intervenció estatal dels mitjans de comunicació privats.
L’administració pública ha d’ajudar aquells mitjans que fomentin la cultura i la
llengua catalana, especialment aquells que ho facin a la resta de territoris amb els
quals compartim la llengua catalana, amb la finalitat de crear un espai comunicatiu
global català, que ajudi a la vertebració política dels Països Catalans.

Visió del moment:
2.6 La Unitat és el contracte electoral que no podem trencar.
El contracte electoral de junts x Sí és un vincle entre els ciutadans i el full de ruta
pactat. La unitat que representa junts pel Sí no es pot trencar fins l'assoliment de
l'objectiu.

