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El Contracte de Servei Públic 

 
Una proposta per retornar la confiança dels ciutadans en els seus 

representants. 
 

Tots els parlamentaris i els alts càrrecs de la Generalitat hauran de signar i 
complir un conjunt de compromisos de caràcter ètic. 

 

El PSC és conscient de que una bona part de la ciutadania ha assumit la idea de 
que els polítics no actuen al servei de l’interès general sinó al servei dels propis 
partits. Malauradament, alguns elements objectius han contribuït a estendre 
aquesta percepció: la contínua aparició de casos de corrupció, de finançament 
irregular dels partits, o de mala gestió amb efectes dolosos; la proximitat excessiva 
entre els poders econòmics i alguns gestors públics o també la progressiva confusió 
ideològica que dificulta distingir les idees que cada opció defensa. Tot ha sumat per 
anar distanciant moltes persones d’una activitat com la política, que hauria de 
gaudir del respecte i la credibilitat generals. 
 
Aquesta idea establerta està a la base del creixement de l’abstenció electoral, però 
també d’una desafecció que té efectes quotidians en qualsevol relació entre 
administració i administrat. Les conseqüències són especialment negatives en 
termes democràtics, però també socials i econòmics. 
 
És temps d’afrontar aquesta situació amb accions concretes. I per revertir aquesta 
tendència lentament creixent, no podem seguir mantenint únicament el discurs de 
que allò que succeeix són casos individuals. Cal que cada ciutadà i ciutadana 
sàpiguen que tenen a l’abast elements d’informació i control suficients per pensar 
que allò que es fa des dels partits, les institucions i les administracions està guiat 
per interessos nobles. 
 
Allò que plantegem en aquesta proposta, volem que esdevingui obligació per a tots, 
i per tant, que quedi recollit en l’ordenament. Per això es recull en el nostre 
programa electoral amb la voluntat que esdevingui un compromís de servei públic 
que s’assumeixi des del moment en que una persona accedeix a una 
responsabilitat.  
 
Però els compromisos d’un partit polític en aquesta matèria no poden estar 
condicionats a guanyar unes eleccions i governar les institucions. Per això, els 
nostres candidats electes a les eleccions autonòmiques donaran el primer pas per 
fer realitat aquest compromís de servei públic, fent públiques les seves declaracions 
d’activitats i de béns i interessos. 
 
Aquesta mesura s’inscriu dins el conjunt de millores en matèria de gestió pública 
que s’han iniciat i desenvolupat en moltes àrees aquests darrers anys, però que el 
PSC vol completar i aprofundir en els propers 4 anys, per tal que la ciutadania 
percebi que l’administració és plenament eficient i competitiva. 



PROPOSTES PER A CATALUNYA / 13   

PRESIDENT MONTILLA 

  2

 
El Contracte de Servei Públic ha de comprendre tres grans àrees d’actuació. 
 
 
 

1) Compromisos de transparència econòmica personal 
 
Els càrrecs electes i els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat donaran 
compte, des de l’inici fins al final del seu mandat, de les seves activitats, dels seus 
béns i interessos. Aquesta informació serà accessible per la ciutadania. 
 
La informació continguda en aquestes declaracions haurà de permetre contrastar el 
compliment de la normativa sobre retribucions. 
 
Els càrrecs electes i els alts càrrecs no podran tenir interessos no declarats a 
l’estranger i aquells que incorrin en frau fiscal hauran d’abandonar la seva 
responsabilitat.  
 
 

2) Compromisos de qualitat en l’exercici de la funció 
 
Els càrrecs electes i els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat es 
comprometran a treballar pel compliment del programa de govern o, en el cas dels 
parlamentaris de l’oposició, pel compliment del seu programa electoral. 
 
En aquest sentit els alts càrrecs retran comptes de la seva tasca compareixent al 
Parlament per evidenciar el grau de consecució dels objectius previstos. 
 
Igualment s’atendran amb diligència les demandes que els hi dirigeixin els 
ciutadans i les ciutadanes, responent de la manera més concreta possible a la 
demanda formulada. 
 
Finalment, es farà pública i fàcilment consultable a la xarxa l’agenda oficial 
d’activitats de cada alt càrrec o càrrec electe. 
 
 

3) Compromisos d’exemplaritat en l’activitat política i pública 
 
Els càrrecs electes i els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat es 
comprometran explícitament a observar el principi d’austeritat en el seu 
comportament. Les despeses de transport o les protocol·làries es limitaran 
exclusivament a situacions estrictament lligades a l’exercici institucional del càrrec. 
 
Amb aquesta finalitat es proposarà l’elaboració d’un codi ètic o de conducta pels 
càrrecs electes i els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat.  
 


