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Benvolgut director,

Li agraeixo la seva carta així com també les aportacions que ens va fer anibar, el passat g

de juliol, durant el tràmit d'informació pública de l'Avantprojecte de Llei de I'Acció Exterior de
Catalunya.

Com pot veure en el text del Projecte de Llei, aprovat per acord de Govern el dia 30 d'agost,
el Govern ha tingut en compte totes les seves aportacions, el detall de les quals li relaciono
a continuació:

1. En l'apartat relatiu als principis rectors, l'Oficina Antifrau de Catalunya considera que es
troba a faltar la inclusió de principis tals com els de coordinació i transversatitat, i el de
transparència que en aquest àmbit cobren rellevància i singularitat destacades.

La secretaria d'Afers Exteriors i de Cooperació, prèvia anàlisi de l'assessoria jurídica del
departament de la Presídèncía, va valorar positivament aquesta al'legació, modificant
l'article 2 de I'avantprojecte i incorporant-hi una nova lletra que fes referència a aquesta
petició:

Article 2

Principis rectors de I'Acció Exterior de Catalunya

L'Accio Exterior de Catalunya es regeix pels príncipr.s rectors següenfs:

e) La garantia de Ia màxima coherència de I'acció exterior i de la coordinació de /es seves
actuacions, a més del principi de transparència en I'actuacio dels poders p(tblics en
aquesta matèria.

2. L'Oficina Antifrau de Catalunya considera que I'article 5 només esmenta el Parlament i els
altres òrgans estatutaris. L'OAC, tot í trobar-se adscrita al Parlament, gaudeix de
personalitat jurídica pròpia amb plena capacitat d'obrar, actuant amb independència de
les administracions públiques. Per tant, I'OAC no resultaria identificable amb el Parlament
als efectes delque preveu I'article 5.
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3. La secretaria d'Afers Exteriors i de Cooperació, prèvia anàlisi de l'assessoria jurídica del
departament de la Presidència, va valorar positivament aquesta al'legació, modifícant
I'article 5 i incorporant-hi una referència expressa a les entitats públiques adscrites al
Parlament per tal de donar cabuda, així, a I'OAC.

Afticle 5

Parlament i altres òrgans estatutaris

5. El Govern impulsa relacions de col'laboració i mecanismes d'informació m(ttua amb
el Parlament, altres òrgans estatutaris i entitats adscrifes al Parlament en l'àmbit de
l'acció exterior.

4. L'Oficina Antifrau de Gatalunya considera que, en coherència amb el principi de
transparència que ha d'inspirar tota l'actuació dels poders públics, s'hauria d'incloure una
menció expressa alfet que el Pla estratègic d'accíó exterior sigui públic.

La secretaria d'Afers Exteriors i de Cooperació, prèvia anàlisi de I'assessoria jurídica del
departament de la Presidència, va valorar positivament aquesta al'legació. Malgrat que
s'entén que la presentació al Parlament de Catalunya d'aquest pla ja fa que tingui un
caràcter públic, es va incorporar una nova frase a I'apartat 3 de l'article I que obliga al
Govern a difondre i donar conèixer el seu contingut.

A¡ticle I
Pla estratègic d'acció exterior del Govern

3. (...) El Govern adoptarà les mesures necessànes per tal de difondre i donar a
conèixer e/ seu contingut.

5. L'Oficina Antifrau de Catalunya proposa incorporar una referència al principi de
transparència dins de l'apartat 4 de l'article 25 (ara 20,5) de coordinació de la
representació a l'exterior de la Generalitat, quan es diu que I'estructura de la
representació a I'exterior de la Generalitat es fonamenta en els principis d'eficiència i

eficàcia ide rendiment de comptes.

La secretaria d'Afers Exteriors i de Cooperacíó, prèvia anàlisi de l'assessoria jurídica del
depaftament de la Presidència, va considerar que, en aquest cas, no era necessaritornar
a fer referencia al principi de transparència, donat que ja estå incorporat com a principi
rector i afecta al conjunt de I'acció exterior.
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Afticle 2

Principis rectors de I'Acció Exterior de Catalunya

L'Acció Exterior de Catalunya es regeix pels principr.s rectors segrienfs:

f) La garantia de la màxima coherència de I'acció exterior i Ia coordinació de /es seyes
actuacions, a més del principi de transparència en I'actuació dels poders públics en
aquesta matèria.

Resto a la seva disposició per qualsevol qüestió que pugui sorgir en relació amb aquest
tema.

Ben cordialment,

Vilajoana i Rovira

Secretari general

Barcelona, 27 de febrer de2014
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