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Sr.   Isaías Táboas i Suárez 
Secretari general del departament de Presidència 
Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat) 
08002 Barcelona 
 

 
 
 

Benvolgut Secretari general, 
 
El present escrit s’emmarca en la fase d’informació pública de 
l’avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (instrumentada mitjançant edicte 
del Depatament de la Presidència de data 4.11.2009 publicat al DOGC núm. 
5499 de 5.11.2009), i les al·legacions que s’hi contenen tenen per objecte 
el text disponible a la seu electrònica en el moment de la publicació de 
l’esmentat anunci. 
 
Les al·legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen incidir 
particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o 
indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions 
generals que la Llei 14/2008, del 4 de novembre atribueix a l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, sens perjudici d’aquelles altres observacions de 
caràcter tècnic que, tangencialment, s’estimi oportú també efectuar. 
 
Des de l’Oficina Antifrau de Catalunya us demanem, a l’efecte de poder 
efectuar el corresponent seguiment, que tan bon punt us sigui possible ens 
feu partíceps del contingut de la memòria a qué fa referència l’article 36.3 
d) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern. 
 

 
 

AL·LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA A 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RÈGIM JURÍDIC I DE PROCEDIMENT DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA 

 
 
Títol I 
 
 
Article 7.2 Sota el títol “direcció i supervisió”, l’article 7 de l’avantprojecte 
tracta de les anomenades instruccions, circulars i ordres de servei. Tot i la 
vocació de generalitat dels mandats que contenen, aquelles no tenen 
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naturalesa reglamentària sinó que són més aviat una manifestació de la 
jerarquia normativa. 
 
L’apartat segon del precepte no fa altra cosa que reproduir l’incís segon de 
l’article 21.1 de la norma bàsica estatal (Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en endavant LRJ-PAC). En definitiva, s’estableix que la 
publicació de les instruccions i ordres de servei només resulta preceptiva 
“quan una disposició específica ho estableixi així o s’estimi convenient per 
raó dels destinataris o dels efectes que es puguin produir”. 
 
Des de l’Oficina Antifrau de Catalunya entenem que, certament, pot ser 
raonable que en determinats supòsits hagi de ser exclosa la publicitat per 
raons imperioses d’interès general. Ara bé, si la transparència és, com ha 
de ser, principi de tota actuació administrativa (art. 30 g) del propi 
avantprojecte), fora una bona oportunitat la present formulació d’aquesta 
norma amb rang de llei per establir la publicació d’instruccions i ordres de 
servei com a regla general i no pas com fins ara, com a excepció. 
 
A l’anterior consideració es podria afegir que no són aliens a l’experiència 
supòsits de pràctiques administratives irregulars o errònies basades en el 
compliment de normes internes que contenien en elles mateixes conceptes 
erronis. 
  
Es tractaria, en definitiva, d’invertir els termes en què actualment està 
plantejada la publicitat, imposant-la llevat que l’òrgan autor justifiqui 
degudament la concurrència d’aquelles raons imperioses d’interès general 
que en desaconsellin la difusió. 
 
Tal mesura entenem que continuaria sent respectuosa amb la legislació 
bàsica estatal i que, facilitaria, d’altra banda, l’exigència de responsabilitats 
prevista a l’article 21.2 de la LRJ-PAC. 
 
Pel que fa als instruments, suggerim que, juntament amb la previsió legal 
de publicació en el diari o butlletí oficial corresponent, s’hi afegís la difusió 
en la seu electrònica. 
 
 
Títol II 
 
 
Article 22 Es troba a faltar entre les manifestacions del dret dels ciutadans a 
una bona administració la indicació de l’autoritat o funcionari encarregat de 
la tramitació. La finalitat perseguida per aquesta informació és doble, d’una 
banda, possibilitar la recusació, i d’una altra facilitar, en el seu cas, 
l’exigència de responsabilitats ex article 35 j) LRJ-PAC. 
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També suggerim la inclusió expressa entre els drets dels ciutadans a una 
bona administració el dret a una actuació imparcial dels funcionaris, 
garantint que aquests actuaran en el procés decisori en què hagin 
d’intervenir lliures de tot conflicte d’interès.  
 
 
Article 23 Si tot ciutadà té dret a plantejar suggeriments, reclamacions i 
queixes relatives al funcionament de l’activitat administrativa, convindria 
que en la pròpia formulació del dret es preveiés expressament que 
l’administració hi haurà de donar una resposta raonada i en un termini 
raonable.  
 
 
Article 25 Es troba a faltar l’essencial referència, correlativa al dret a la 
presentació, al dret a acusament de recepció de la sol·licitud, escrit o 
comunicació. Aquest apareix expressament reconegut a l’art. 35 c) LRJ-PAC. 
 
 
Article 27 A l’apartat primer del precepte projectat s’esmenten dues de les 
característiques predicables de la informació; la veraçitat i la qualitat. 
Suggerim que també s’hi afegeixi l’actualitat. Tot i que es podria entendre 
que l’actualitat és una manifestació concreta de la idea més genèrica de 
qualitat, considerem que la inclusió contribuiria a reforçar la importància 
que el dret a la informació ha de jugar en tot sistema que aspiri al bon 
govern. 
 
Entre l’enumeració continguda al número 2 de l’article, concretament en la 
lletra c), suggerim que sigui valorada la possibilitat d’incluoure una 
referència a la matèria de subvencions o ajuts públics. 
 
 
Protecció de dades Tot i resultar implícita la vigència en aquest àmbit de la 
normativa sectorial sobre protecció de dades de caràcter personal es troba 
a faltar en el Capítol I relatiu als drets i deures dels ciutadans una 
referència específica que reforci –des del vessant passiu- l’ineludible 
compromís de les autoritats i funcionaris amb l’estricte compliment de dita 
normativa.  
 
Proposta de redacció: “tota persona té dret a que el tractament que les 
administracions públiques de Catalunya facin de les seves dades personals 
ho sigui amb estricta subjecció a la legislació sectorial aplicable evitant, en 
particular, el tractament amb finalitats no justificades i cessions no 
autoritzades”. 
 
Entenem que dita observació podria ser inclosa en l’actual article 22 de 
l’avantprojecte. 
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Títol III 
 
 
Article 48.3 En coherència amb el que ja s’ha expressat en relació amb 
l’article 22, entenem que la redacció proposada de “la designació de l’òrgan 
responsable de la seva tramitació” no satisfaria plenament l’exigència de 
permetre identificar la concreta autoritat o funcionari responsable. 
Corroboraria això el fet que el propi article 50.1 de l’avantprojecte es 
refereix a “la persona instructora del procediment” així com també el 
redactat de l’article 50.2. 
 
 
Títol VII 
 
 
Art. 88 Aquest precepte obre el capítol II del títol VII, dedicat a les entitats 
col·laboradores. Amb caràcter general s’afirma que les administracions 
públiques de Catalunya poden encomanar l’exercici de funcions d’inspecció i 
control a les entitats col·laboradores degudament habilitades. Entenem que 
aquesta formulació, per la seva generalitat, podria resultar equívoca en el 
sentit que no exclou clarament aquells supòsits en què la potestat 
inspectora es projecta “ad intra” (dins el si de l’Administració). 
 
Amb caràcter general, l’Oficina Antifrau de Catalunya valora positivament 
que el capítol II del títol VII de l’avantprojecte incorpori en diversos 
preceptes l’exigència del sotmetiment de les entitats col·laboradores als 
principis d’imparcialitat, confidencialitat i independència. 
 
Tanmateix, l’excepcionalitat que suposa que entitats privades duguin a 
terme activitats que materialment suposen l’exercici de potestats públiques, 
ha de venir envoltada de les majors cauteles. En aquest sentit suggerim 
que es valori l’oportunitat d’incloure entre les obligacions que l’article 91 de 
l’avantprojecte imposa a les entitats col·laboradores una nova obligació 
consistent en tenir definida una política d’integritat mitjançant el 
corresponent instrument –pla o programa- que permeti conèixer per part de 
l’Administració els mitjans que pensa emprar l’entitat per prevenir i detectar 
supòsits que puguin comprometre els ja esmentats principis d’imparcialitat i 
independència. 
 
Per la seva naturalesa, considerem que és precisament a una norma amb 
rang de llei on tal qüestió ha d’estar ja contemplada, sens perjudici que el 
seu desenvolupament reglamentari pugui concretar-ne els termes.    
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Disposicions finals 
 
 
Primera La redacció prosada conté un llistat d’articles de l’avantprojecte que 
reprodueixen la normativa bàsica estatal. Entre l’enumeració, hem trobat a 
faltar l’article 7 i la seva correlació amb l’article 21 de la LRJ-PAC. 
 
 
Barcelona, 23.11.2009 
 

 
David Martínez Madero 
Director 
 
 
 
 


