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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA A 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE SIMPLIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT I DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA 
 
 
 

Consideració preliminar: habilitació de l’Oficina Antifrau 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), creada mitjançant la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, va néixer com a institució específicament dirigida a 
preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei  
del sector públic a Catalunya. 
 
És en compliment d’aquesta missió que l’OAC desplega la seva potestat indicativa,  
adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre disposicions 
normatives vigents o en tràmit d’aprovació. 
 
La iniciativa del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya que motiva el present informe té per objectiu «clarificar i simplificar les 
obligacions imposades a les administracions públiques catalanes i, conseqüentment, als 
ciutadans i les empreses, per la normativa vigent». 
 
L’Oficina, des de l’exigible respecte i la necessària neutralitat envers les raons 
d’oportunitat que es troben darrere l’impuls polític de la present iniciativa, ha parat 
atenció, particularment, en aquells aspectes la concreció positiva dels quals pot incidir 
potencialment en la integritat i la transparència de les nostres institucions, en 
particular: transparència i accés a la informació pública; participació ciutadana i 
control. 
 
 
 
Article 9. Mecanismes d’informació per a la reducció d’obstacles 
 
 
Aquest precepte estableix, literalment: 
 

«1. Els interessats en accedir a alguna de les activitats indicades en els l’Annexes 
I i II d’aquesta llei, així com les organitzacions o associacions que els 
representen, podran comunicar al Departament de l’Administració de la 
Generalitat competent per raó de la matèria qualsevol disposició, acte o actuació 
que suposi un obstacle o barrera relacionada amb l’aplicació d’aquest Títol, així 
com formular consultes relatives a la interpretació de la llei sectorial que resulti 
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aplicable en cada cas. Aquesta comunicació o consulta es podrà presentar al 
Portal únic per les empreses 
 
2. L’òrgan competent ha d’emetre informe sobre l’adequació de la disposició, 
acte o actuació a les disposicions d’aquesta Llei o evacuar la consulta en el 
termini de 30 dies.» 

 
Suggerim completar el precepte afegint el deure de fer públics l'informe o la consulta en 
el Portal de Transparència, d'acord amb la normativa sobre transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Aquesta recomanació es fonamenta en l'indubtable interès que per al públic en general 
poden tenir els pronunciaments que l'Administració efectuï en aplicació d'aquesta 
norma. 
 
La mesura de publicitat s'ha d’entendre sens perjudici de la protecció de dades de 
caràcter personal corresponents a qui formuli la comunicació o consulta. 
 
 
 
Article 16. Modificació del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril 
 
Als efectes d’aquest informe, ens interessa transcriure literalment l’apartat següent: 
 

«PRIMER. S’afegeix un article 69 bis, amb la següent redacció 
 
Procediment voluntari per a la suspensió temporal de la prestació de 
determinats serveis per part de les entitats locals 
 
1. Els governs locals de Catalunya han de exercir les competències i prestar els 
serveis establerts per la normativa sectorial que els hi és aplicable. 
 
2. Excepcionalment, els governs locals es poden acollir voluntàriament a la 
suspensió temporal de la prestació de determinats serveis, sense que en cap cas 
puguin afectar als serveis mínims a què es refereix l’article 67 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
3. El procediment per a la suspensió de la prestació de determinats serveis 
municipals té caràcter voluntari i només pot endegar-se a iniciativa de l’entitat 
local, acreditant la impossibilitat financera que justifiqui per raons d’interès 
general la suspensió de la prestació del servei. s’entén per impossibilitat 
financera la manca d’ingressos corrents suficients per poder prestar serveis que 
no tinguin el caràcter de serveis mínims. 
 
4. La tramitació de l’expedient, en els termes establerts reglamentàriament, 
requerirà informe dels departaments de la Generalitat competents per raó de la 
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matèria i dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i es resoldrà per resolució 
del conseller/ra competent en matèria d’administració local. En cas de 
discrepància, resoldrà el Govern de la Generalitat. 
 
5. La suspensió temporal del servei no podrà ser superior a dos anys, i podrà ser 
prorrogada si persisteixen les causes que la van motivar. 
 
»SEGON; TERCER; QUART; CINQUÈ; SISÈ; SETÈ; VUITÈ; NOVÈ; 
DESÈ; ONZÈ; DOTZÈ; TRETZÈ; CATORZÈ; QUINZÈ; SETZÈ; 
DISSETÈ [...].» 

 
Suggerim introduir expressament la previsió de què la iniciativa de suspensió dels 
serveis sigui sotmesa al tràmit d'informació pública. La participació de la ciutadania 
mitjançant aquest instrument esdevé un element de màxima rellevància, tant des de la 
perspectiva de control com de l'aportació del màxim d'inputs necessaris per a l'encert 
de la decisió final. 
 
 
 
Disposició final primera 
 
Segons la norma: 
 

«Les disposicions legals i reglamentàries que s’oposin al que estableix la present 
llei, s’han d’adequar a aquesta en el termini d’un any, a comptar des de la seva 
entrada en vigor.» 
 

Aquesta Disposició final conté un mandat adreçat al legislador consistent en adequar 
les lleis que s'oposin a la present llei. 
 
Per raons de tècnica legislativa suggerim suprimir aquest mandat de la disposició final, 
doncs és jurídicament ineficaç. Aquelles lleis que contradiguin la present s'ha 
d'entendre que han quedat derogades per aquesta llei posterior. 
 
 
 
Barcelona, 15 de setembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


