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La crisi de confiança i desafecció dels ciutadans en tot el panorama internacional
vers els seus representants és un fet més que notori. Els casos de mala gestió dels
diners públics de molta rellevància mediàtica que s'han donat en els països veïns i el
possible mimetisme que la gent d'Andorra en faci envers les nostres institucions i
polítics no fan més que empitjorar aquesta visió que té la ciutadania.
En una societat democràtica com la nostra, un ciutadà ha de poder exercir tots els
seus drets i deures per sentir-se implicat. Per aquest motiu, la transparència, la
participació en les institucions i la senzillesa dels processos pot ser essencial per
recuperar la confiança. Des de Demòcrates per Andorra tenim com a objectiu fer
més partícip a la ciutadania de les decisions que es prenen a les institucions, i reafiançar ( consolidar o refermar ) la confiança entre ciutadans i seus representants.
Per aconseguir-ho, ens cal poder-los establir mecanismes que permetin exercir un
control sobre les institucions i els seus representants.
Durant aquesta legislatura, aquest camí ja s’ha iniciat, de forma decidia. Així, cal
felicitar al Grup Parlamentari Demòcrata per aprovar la Llei de Partits Polítics que
obliga a les formacions a una major transparència tant de funcionament com de
gestió econòmica. En la mateixa línia, s'ha inclòs en la modificació de la llei de la
Seguretat Social, els mecanismes per regular la política d'informació i transparència
de la CASS. La voluntat d’explicar, informar i aproximar la política al ciutadà es
potencia també amb la modificació del reglament del Consell General que proposa,
entre d’altres, mecanismes de control de la gestió econòmica dels grups
parlamentaris i de transparència dels consellers. Per millorar la participació dels
ciutadans s'ha introduït el vot per correu possibilitant l’exercici del dret a votar als
andorrans que estan residint a l'estranger. Tots aquests elements han de ser claus
per començar a millorar la confiança dels ciutadans envers l'actual sistema de partits.
Aquesta feina ha de continuar. Per aquest motiu, els hi hem de facilitar tos els
mecanismes necessaris per a què puguin exercir un control efectiu sobre les
institucions i els seus representants. És essencial doncs, treballar en la redacció
d'una Llei de Transparència i Bon Govern que posi a l'abast dels ciutadans noves
eines i recursos.

Per parlar de transparència, cal possibilitar un control efectiu de la gestió política. Cal
posar a disposició de tothom i de forma accessible les dades rellevants relatives a la
presa de decisió.

Entre elles destacar, els pressupostos aprovats i el seu grau

d'execució i les actes de sessions tan del Govern, del Consell General, com del
Comú. Cal també poder accedir a la informació de les contractacions públiques, tant
de personal com de serveis. Per a què totes aquestes accions siguin possibles, s’ha
de regular la creació de mecanismes, que permetin disposar d’aquesta informació
d'una manera fàcil i entenedora.
Per la part de bon govern, s’ha de fomentar la transparència dels polítics i càrrecs
públics amb accions que garanteixin que les decisions preses estan orientades a la
consecució del bé comú. És per això que s’ha de regular els possibles casos de
conflictes d'interessos en la línia ja marcada amb determinats càrrecs de
l'administració. També cal assegurar la publicitat i transparència de les retribucions
dels càrrecs públics i de confiança de l'administració.
Cal tenir present alhora de tractar aquests temes, les singularitats demogràfiques i
de mida del nostre país i evitar que aquesta regulació sigui un obstacle insalvable
per a què persones capacitades d’Andorra puguin participar de la gestió pública.

Proposta de resolució:
- Que des de Demòcrates per Andorra, juntament amb el Grup Parlamentari i el
Govern es treballi el contingut d'una proposició de llei de Transparència i Bon Govern
els objectius de la qual sigui:
- Per una banda, dotar a la ciutadania dels mecanismes d'informació que permetin
d'una forma clara i entenedora poder accedir a totes les dades rellevants de la gestió
pública.
- Per altra banda, assegurar la publicitat i transparència de les retribucions dels
càrrecs públics i de confiança així com
incompatibilitats.

les normes que regulin les seves

