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Antecedents

L'Oficina A¡rtifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment
dirigida a presewar la transparència i la integritat de les administracions i del personal
al servei del sector públic a Catalunya. L'OAC es configura com una eina per a impulsar
i reforçar les bones pràctiques en I'actuació pública. En aquest context s'emmarca la
potestat indicativa que la llei atorga a I'OAC, facultant-la a assessorar i formular
propostes i recomanacions, les quals, d'acord amb l'article rg d) de les Normes
d'actuació i de règim interior de I'OAC (en endavant,les NARI), es vehiculen a través de
la direcció de prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en
tràmit d'aprovació.

El Z de març de 2o1g es va publicar al DOGC núm. 633o edicte de z7 de febrer de zor3,
del Departament de benestar social i família, pel qual se sotmetia a informació pública,
durant el termini de 15 dies hàbils, el Projecte de decret del Consell Nacional de les
Dones de Catalunya.

En virtut de I'anterior, el z5 de març de zor3 (Reg. S. or89 de z5 de març de zor3)
aquesta Oficina tramet al Departament de benestar social i família escrit amb les seves
al.legacions al text proposat del Projecte de Decret referit.

Actuacions de seguiment

Donant compliment a l'article 3o de les NAR[, I'OAC ha dut a terme les corresponents
actuacions de seguiment, consistents en la valoració de les modificacions introduïdes
en el text del Decret 6g/zot4, de 13 de maig, així com de la resposta de la Secretaria
General del Departament de benestar social i família.

Atès el temps transcorregut sense haver obtingut resposta, en data r8 de setembre de
zor3 (Reg. S o5zo de 19 de setembre de zor3) des de la Direcció de Prevenció es fa
arribar al Departament un ofìci de seguiment sol.licitant informació sobre la valoració
de les al.legacions. Així mateix es sol.licità informe dels serveis jurídics a què fa
referència I'article 65.t de la Llei z6fzoto, en particular pel que fa al seu
pronunciament sobre si s'ha donat resposta adequada a les al.legacions que s'hagin
presentat:

El 16 d'octubre de 2o1g es rep resposta de la Secretaria general del Departament
de benestar social i família, de data z d'octubre, consistent en la tramesa de còpia
de la nota de valoració emesa per la Presidenta de I'Institut Català de les Dones,
alhora que es comunica que es farà arribar l'informe jurídic final tan bon punt es
disposi d'ell.

Així mateix, i com a continuació de I'escrit de z d'octubre de 2019, a què acabem
de fer referència, en data z4 de febrer de zot 4 es rep en aquesta Oficina ofici de la
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Secretaria General del Departament de Benestar Social i Família en què es
tramet, adjunta, còpia de l'informe jurídic final emès el 9 de gener de zor4 en
relació al Projecte de decret. En I'apartat relatiu a Ia verificació del compliment
dels tràmits d'informació pública i audiència als interessats, a l'informe es
constata que les al.legacions formulades han estat valorades per la unitat
directiva i que, arran de les observacions acceptades, es va elaborar una nova
versió del text del Projecte, que és la que es va trametre a la Secretaria
dâdministració i Funció Públics, per tal que l'Àrea d'Organització
d'Administració i Funció Pública emetés I'informe corresponent, i que alhora
s'adjunta annexa a I'informe.

Atès el temps transcorregut sense tenir coneixement de l'aprovació del corresponent
decret, I'Oficina Antifrau, en data 14 de febrer de zot4, es posa novament en contacte
amb el Departament per tal que, als efectes de poder efectuar el corresponent
seguiment, ens informi sobre quin és I'estat de tramitació de la disposició normativa de
referència.

En data z7 de febrer de zor4 entra al registre d'aquesta Ofìcina escrit de resposta de la
Secretària General del Departament de Benestar Social i Família, de data zr de febrer,
en què informa que el proppassat dia 7 de febrer es va fer arribar el Projecte normatiu a
la Comissió Jurídica Assessora Publicació per a l'emissió del preceptiu dictamen, previ
a la seva aprovació pel Govern.

Al DOGC núm. 66e3, de r5 de maig de zot4, es publica el text definitiu del Decret
6glzot4, de 13 de maig, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

Atès el text del Decret aprovat finalment, i la resposta de la Secretaria General del
Departament de benestar social i família, convé arribar a les següents consideracions i
valoracions:

A mode d'introducció cal avançar que el Consell Nacional de les Dones de Catalunya
(en endavant CNDC) es configura com un instrument a través del qual es vehicula la
participació de les entitats de dones en les polítiques públiques compromeses en el Ple
de Govern sobre aquesta matèria, inclosa l'acció normativa relacionada amb
l'abordatge de la violència masclista.

Artícle r.- L'Ofìcina Antifrau ha trobat a faltar un precepte específic que indiqui els
principis rectors de l'actuació del CNDC, en particular el relatiu a la transparència. Des
del Departament de benestar social i família es comparteixen les formulacions
plantejades per l'Ofìcina Antifrau i l'apartat 3 queda redactat de la manera següent:
"L'actuació del CNDC es regeix d'acord amb els principis generals de transparència,
publicitat i participació ciutadana".

Artícle 2.- Es fa la consideració segons la qual el contingut de l'apartat 3 d'aquest
precepte es reprodueix també en l'article 6.e del Projecte. Per tant, suggereix I'Oficina,
per raons sistemàtiques, evitar la reiteració. Aquesta consideració fou acollida a la
resposta del Departament, que afìrma mantenir I'apartat g de I'article z i eliminar
l'article 6.2 per evitar reiteracions.
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Artícle 8.- Es centra en el funcionament del Ple del CNDC i el seu apartat 5 estableix:
"les reunions del Ple no són públiques, per tant només pot assistir-hi una representació
per entitat. No és permesa I'assistència en qualitat d'oient."

Des del punt de vista de la transparència no s'arriba a entendre a què pot obeir dita
restricció a la publicitat en el funcionament d'un òrgan de participació.

S'observa que tampoc no es fa referència a la publicitat dels acords adoptats pel CNDC.

L'Ofìcina Antifrau recomana no només eliminar del text projecte la previsió que les
sessions del Ple del CNDC no tinguin caràcter públic, sinó que s'estableixi
expressament la publicitat de les sessions de l'òrgan així com la dels acords que aquest
adopti, mitjançant la publicació íntegra de les actes de les sessions tan bon punt
aquestes hagin tingut lloc, sens perjudici de les modificacions que puguin resultar de
l'aprovació defìnitiva de dites actes. L'argument d'aquesta recomanació rau en que
I'Ofìcina Antifrau considera que el CNDC es configura com un testimoni de gran valor
des de la perspectiva del retiment de comptes a què es troben subjectes tots els poder
públics.

En llur resposta de valoració, el Departament de benestar social i família afirma que es
comparteixen les valoracions plantejades per I'Oficina i per tant, es dóna una nova
redacció a I'article 8.5 queda redactat de la següent manera: " A les reunions del Ple pot
assistir-hi una represèntació per entitat, a-mb el dret de vot i veu. És permesa
l'assistència en qualitat d'oient".

Pel que fa a la resta d'al.legacions formulades en relació a aquest precepte, la nota de
valoració tramesa indica que "es donen per incorporades amb el nou redactat de
I'article r.3 a dalt indicat", en la mesura que es refereix al principi de transparència com
un dels principis que regeix l'actuació de l'òrgan. Des d'aquesta Oficina, però, es vol
insistir en què hauria estat convenient establir de forma expressa el deure de publicitat
dels acords adoptats per l'òrgan mitjançant la publicació íntegra de les actes de les
sessions tan bon punt aquestes hagin estat emeses, sens perjudici de les modificacions
que puguin resultar de I'aprovació definitiva de dites actes.

Artícle to.- Es refereix a les competències de la Comissió de Coordinació. Es
suggereix que s'estableixi de manera expressa la publicitat del reglament intern de
funcionament que preveu l'apartat r.g) pel cas que aquest sigui aprovat, en la mesura
que garanteix el principi de transparència com a principi al servei de la bona
governança.

Artícle 16.- Per coherència amb el suggeriment efectuat respecte de l'article ro,
I'Ofìcina Antifrau recomana que sigui la present disposició reglamentària la que
garanteixi de manera expressa la publicitat dels eventuals reglaments interns que
puguin arribar a establir les Assemblees Territorials, a què es refereix I'apartat 4rt de
l'article.

Des del Departament de Benestar social i família, s'accepta el suggeriment fet respecte
de l'article ro i per coherència també queda acceptat el suggeriment fet a I'article t6, per
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la qual cosa, en ambdós casos es donen per incorporades les esmenes amb el nou
redactat de l'article r.3, des del moment en què menciona el principi de transparència.

Nogensmenys entenem que hagués estat convenient que el text de la norma recollís
expressament la publicitat tant del reglament intern de funcionament que preveu
l'apartat r.g) de I'article ro, pel cas que aquest sigui aprovat, com dels eventuals
reglaments interns que puguin arribar a establir les Assemblees Territorials (article 16).

Conclusions

Les al.legacions formulades han pretès incidir particularment en aquells aspectes del
text que guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions generals
que la Llei t4/zoo8, de 4 de novembre atribueix a l'Oficina A¡rtifrau de Catalunya.
L'Oficina Antifrau entenia que I'aprovació d'aquest projecte de disposició general
constituia una oportunitat de primer ordre per aprofundir en la transparència del
sector públic català, així com millorar la contextualització del text en el marc legal
existent.

Quantitativament, convé constatar que tots els suggeriments de l'Oficina Antifrau han
estat acceptats.

Qualitativament, convé posar de manifest que, tal i com vam exposar en I'escrit
d'al.legacions de què porta causa el present informe, que en lloc d'acollir els arguments
d'aquesta Ofìcina relatius als articles 8 (parcialment), ro i 16 a través d'una remissió al
principi de transparència que genèricament s'afirma haver inclòs en el text de l'apartat
3r de l'article r de la norma, hagués estat preferible, per a un adequat compliment dels
principis de transparència i participació, la previsió expressa del deure de donar
publicitat als acords adoptats per l'òrgan, mitjançant la publicació íntegra de les actes
de les sessions, al reglament intern de funcionament que preveu I'apartat r.g) de
I'article ro, i als eventuals reglaments interns que puguin arribar a establir les
Assemblees Territorials (article 16).

Atès que el seguiment de les actuacions permet mantenir actualitzada tota aquella
informació rellevant relacionada amb l'expedient i facilita la seva posada a disposició de
la ciutadania mitjançant el web corporatiu de I'Oficina, satisfent el compromís de
transparència de la institució envers la societat a la que serveix, proposem incloure al
quadre de l'apartat d'al.legacions de la pàgina web el contingut que s'adjunta a I'Annex
d'aquest informe.

D'acord amb allò establert als articles zz i zg de la Llei r4f zoo9, i articles 3o.z i gT de
les NARI, les actuacions empreses per aquesta Ofìcina, les seves recomanacions i
requeriments cursats en el present expedient d'al.legacions, així com la seva acollida,
han estat inclosos en la memòria anual de I'OAC de l'any 2oLg, tot i que en aquest
moment no es disposava encara ni de l'informe jurídic final, ni de la publicació del
Decret finalment aþrovat. És per això que les refeiències actualitzades tant a l'informe
jurídic com al Decret aprovat, han estat incloses en el present informe i en el quadre
d'al.legacions de la pàgina web de I'OAC (annex), tal i com s'ha dit.
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Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat seguiment de les al.legacions al
Projecte de decret del Consell Nacional de les Catalunya.

Barcelona, r5 de maig de zor4

Alfonso Laso
de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Daniel



@l[iffi'î""

ANNEX
Proposta de text per al quadre d'al.legacions de la pàgina web de
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