
 
POSICIONAMENT GM ERC a la moció del GM En Comú Podem “PER LA 

TRANSPARÈNCIA EN CAMPANYES ELECTORALS” 

Sentit del vot: FAVORABLE 

No deixa de ser sorprenent que siguin els companys d’En Comú Podem que ens diguin “que la 
ciutadania no ha de pagar una nova campanya electoral”, perquè entre l’actitud d’un i l’actitud dels 
altres la ciutadania torna a estar abocada a repetir una campanya electoral amb tota la despesa 
que implica i la desconfiança que comporta. Podemos, i PSOE de les que sou les seves sucursals, 
no han fet precisament el que els tocava fer, política és a dir arribar a acords i saber trobar els 
punts en comú.  

Més enllà d’això ens sembla una moció encertada  

En termes de transparència, ERC, té els comptes sanejats, de fet els comptes del 2018 són 
públics i estan penjats a la web Esquerra.cat i aprofito per dir que entre 80 anys d’història i d’ERC 
no té cap cas de corrupció. 

La web de TransparènciaCatalunya.cat de la Generalitat de Catalunya,  que permet a qualsevol 
ciutadà tenir accés a la informació sobre les administracions locals i sobre altres actors, com partit 
polítics de forma clara i en format digital. Si entrem en el l’apartat de partits polítics, resulta que el 
vostre ECP ens enllaça al seu portal de transparència sense cap d'informació econòmica, 
comptable ni financera. Us ho dic perquè ho posen en coneixement. 

ERC, és un partit d’esquerres i independentista i per tant, ja pot suposar que tota la maquinària 
estatal revisa, vigila, audita i analitza els nostres comptes amb una voluntat de control que ja està 
bé perquè ens acredita que som el partit polític més nét i transparent.  

En l’exposició de motius, fan referència a la proposta de mailing conjunt, l’any 2016 ERC ja ho 
portar al Congrés de diputats fer mailing conjunt i reducció del límit de despesa. Sincerament el 
camí és aquest, reducció límit de despesa i mailing conjunt per reduir també residus. En aquest 
camp, tenim molt de camí a recórrer i proposo més enllà de la moció, fer un pacte entre tots per 
limitar els residus, per exemple: globus, polipropilens i substituir-los en espais fets en materials 
sostenibles, i segur que si ens seiem tots trobarem altres propostes per reduir despesa i residus. 

Pel que fa als punts de la moció estem d’acord, en punt 1, dir que ERC enviem els comptes a la 
Sindicatura de Comptes, al Tribunal de Cuentas, al Portal de Transparència, i al web 
d’Esquerra.cat, per nosaltres no serà, i per tant tot i que la proposta ens queda curta, la votarem 
favorablement. 


