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‘¿Quién cobra la obra?’ Periodisme i dades per a investigar l’obra civil a
Espanya
La Fundació Civio impulsa una campanya de cofinançament a Goteo per tal de
posar en marxa un nou projecte: ‘¿Quién cobra la obra?’. El seu objectiu és
aconseguir que la contractació pública sigui molt més transparent. Per a això, van a
reclamar que es publiqui el cost final dels contractes d'obres (el pressupost inicial
s'infla amb freqüència a meitat de projecte) i també totes les factures relacionades
amb aquests contractes. Es tracta d'una informació que en països com el Regne
Unit sí que és pública. Com la informació de contractes i propietat de les empreses
es publica de forma parcial, en formats no reutilitzables (PDF), és difícil de trobar i
tractar. Saber quines empreses es van dur determinat contracte d'obres i qui hi ha
darrere de les mateixes és una tasca àrdua, que obliga a bussejar entre documents
i en alguns casos, utilitzar pàgines de pagament o investigar en el registre en paper
del BORME, que només està digitalitzat des de 2009.
Com ells mateixos assenyalen, des de Civio, «ja hem investigat els indults, els
vincles entre els poderosos i les lleis, decrets i nomenaments que apareixen al BOE,
però ens queda una important llacuna: la contractació pública. I hem decidit
començar escodrinyant el més llaminer d'això que per a alguns sembla haver estat
tot un pastís, com són els contractes d'obra civil».
¿Quién cobra la obra? serà la primera peça d'un macro-projecte, que no només
inclourà informació del BOE, sinó també de Contractació de l'Estat i altres
plataformes públiques a nivell autonòmic i local, el BORME ... fins a aconseguir
dibuixar un mapa dels contractes públics a Espanya per saber quines empreses són
les beneficiàries, vigilar de prop el procés i reclamar més transparència amb els
diners públics a través de contractes de tota mena, no només d'obra pública.
El projecte requereix un finançament mínim de 7.900 euros, i amb 11.850 euros
podrien completar a un nivell òptim amb més investigació, recursos formatius i un
impuls tècnic per facilitar la reutilització de totes les dades. Aquests són altres dels
projectes que han impulsat fins al moment.
Podeu seguir tota la informació a Twitter i Facebook.

