
 

 
 

NOTA DE PREMSA 
 

El nou Parlament ja té les eines per lluitar contra la corrupció: 

Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament 

del Pla de Treball de la I Cimera contra les causes estructurals de la 

corrupció. 
 

 

La I Cimera contra les causes estructurals de la corrupció, es va celebrar al Parlament al juliol 

de 2020 amb la participació conjunta per primera vegada de tots els grups parlamentaris, dels 

organismes de control i de les entitats ciutadanes pertanyents al Pacte Social contra la 

corrupció. 

 

La Cimera va aprovar 16 acords i va crear una Comissió Executiva per impulsar i fer el 

seguiment del seu compliment. La Comissió ha estudiat la situació actual dels objectius 

aprovats i ha elaborat el seu Primer Informe 2020-2021 que ha estat publicat en el Portal de la 

Transparència del Parlament. L’Informe detalla la normativa nova o a modificar sense la 

qual els acords contra la corrupció no podran assolir-se. 

 
El llistat de les 30 accions legislatives o de govern a emprendre1 és el resultat del treball amb 
20 alts càrrecs de diversos departaments del govern i d'organismes de control com l'Oficina 
Antifrau, la Sindicatura de Comptes o l'Agència Tributària de Catalunya i constitueix un 

veritable programa legislatiu i de govern que posarà a prova la voluntat política de 
lluitar contra les causes estructurals de la corrupció. 

 

                                                             
1 6 de competència del govern; 
 14 de competència del Parlament (entre elles, 5 modificacions de lleis i 5 noves lleis), 
 10 modificacions de lleis de competència estatal de les que el Parlament o els grups parlamentaris 
poden demanar les esmenes necessàries. 



El començament de legislatura és sens dubte un moment ideal per fer-ho, motiu pel qual ja 
s’ha posat aquest Informe a mans de les noves presidències i portaveus dels grups 
parlamentaris que varen participar a la Cimera. 

 
Considerem molt important que els mitjans informatius, sempre atents als casos de corrupció 
que afecten la nostra societat, ho estiguin també respecte a les iniciatives contra les causes 
estructurals que la possibiliten i ens posem a la vostra disposició per ampliar aquesta 
informació en allò que considereu necessari. 
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