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Critica a falta de institucións e leis para loitar contra esta lacra e pide organismos
independentes para realizar este traballo.

"O verdadeiro desafío para España --máis alá da súa actual situación económica-- é o xeito de
superar o seu problema de gobernanza pública. A corrupción e a mala administración son
notorios entre a clase política
". Así comeza
un artigo no xornal británico
The Guardian
que non deixa en moi bo lugar á política e as institucións do Estado, tanto as centrais como as
autonómicas ou locais.

O seu autor, Francisco Cardona --experto internacional en dereito público e colaborador da
OCDE-- critica que a solución española para combater a corrupción é "ineficaz" ao
basearse case exclusivamente no dereito penal e na xustiza administrativa. Ademais critica que
non haxa medidas sancionadoras. "Os recursos xudiciais son necesarios, pero insuficientes e
fortuítos", di ao critica que non existe unha política de loita contra a corrupción excepto en
Cataluña, que creou unha oficina de loita contra a fraude en 2008, inspirado na Olaf Europea.
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Os informes oficiais da Fiscalía Pública mostran que na década 2000-2010 preto de 800 casos
de corrupción política
foron descubertos en toda España; 2.000 políticos foron detidos ou condenados.
A metade dos gobernos locais teñen un 50% no índice de transparencia Transparencia
Internacional e case o 90% da poboación cre que existe corrupción nas institucións
locais.

"Auditorías oportunas" das contas públicas

Por iso, aposta por "reforzar os controis internos e externos" e "levar a cabo auditorías
oportunas". Pero, para iso, teñen que existir organismos independentes como "un defensor do
pobo que funcione ben, unha institución de auditoría, Tribunais de Contas e comisionados para
o acceso á información pública". E é que para The Guardian os actuais mecanismos que utiliza
o Estado español non funcionan, nin o Defensor del Pueblo nin os distintos tribunais de contas.
"Nunca foron establecidos controis administrativos sobre o uso de fondos públicos",
asegura ao lembra que a lei sobre o dereito a acceder a información de interese público só se
publicou o 10 de decembro de 2013, sendo España un dos últimos países en aprobala.
A orixe desta situación, está, segundo The Guardian, na devolución do poder ás autoridades
locais sen controis na década dos oitenta
. "O desenvolvemento dunha boa administración pública descoidouse e a lei e os procesos
correctos foron ignorados. Isto levou a unha falta de equilibrio de poderes a nivel local e a
suposición de que os políticos que gañan as eleccións teñen un poder ilimitado para facer o
que mellor lles pareza", denuncia o artigo.

"Politización" das institucións
Neste sentido, suliña que o Estado, as administracións públicas autonómicas e municipais
"seguen sendo politizadas" e utilizando prácticas "clientelares". "Todos os niveis do sistema
de gobernanza seguen sendo vulnerables á corrupción
, a mala xestión e o investimento público extravagante", indica ao lembra os casos con
aeroportos sen avións, estacións de tren sen trens e estradas baleiras.
Nesta situación, indica, son "poucos os funcionarios que se atreven a opoñerse ás
instrucións dubidosas legal ou éticamente dos seus superiores, e os que o fan poden ser
represaliados".

2/3

The Guardian faise eco do problema endémico da corrupción nos concellos de España #marcaEspaña
Escrito por Redaccion @valminorinfo
Mércores, 05 Marzo 2014 19:02

Información de Galicia Confidencial
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