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Antecedents

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment
dirigida a preservar 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 impuÌsar
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 I'articìe 13 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.

En atenció a I'anterior, el z8 de desembre de zor5 (Registre de sortida o8z3 de z8 de
desembre) I'OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb el Projecte
de Decret pel qual s'aproven els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal sotmesa a
informació pública mitjançant el DOGC número 7or3, de 7 de desembre 2o1S.

El 9 de març de zo16 (Registre Sortida 0160, de ro de març) I'OAC va emetre un escrit
en que s'interessava per I'estat del text i les valoracions que les al.legacions havien
merescut.

Es va rebre resposta el 18 de març de zo16 (Registre Entrada o47z) tot adjuntant la
nota valorativa sobre les al.legacions presentades al projecte.

Finalment, al DOGC número 7157, de 7 de juliol de zo16, es publica el Decret
z69lzo16, de 5 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts del centre de la Propietat
Forestal.
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A continuació es mostren eìs suggeriments fets per I'OAC així com la valoració que

aquests han merescut:

Article 8. El Consell Rector

L'article determina quins són els membres del Consell Rector de la Propietat Forestal
establint que recau la funció de secretari o secretària en la figura del Director Gerent.

Cal recordar que amb Ia reforma introduïda per Ia llei 3/zor5, el lloc de director gerent
es configura com a personal laboral d'alta direcció. Abans d'aquesta modificació,
I'article 9 de la Llei Tlrggg establia que el lloc de director gerent havia de ser un
funcionari adscrit al Departament dâgricultura, Ramaderia i Pesca.

En aquest punt, I'OAC constata que, donat que Ia figura del secretari implica, per la
seva pròpia naturalesa, el fet d'exercir potestats públiques, resulta d'aplicació la reserva
funcionarial de l'article 9.2 del Reial Decret gf zorg, del 3o d'octubre, pel qual s'aprova

el text refós de la llei de I'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Els deures d'imparcialitat i objectivitat exigibles a tot funcionari són una garantia de

que el càrrec serà exercit de forma encertada.

Per tot I'exposat, recomanem que els Estatuts incloguin aquesta exigència de manera

expressa.

Al respecte es valora el següent: Atès que la Llei 7/tggg, de 3o de juny, del
Centre de la Propietat Forestal estableix que el secretari o secretària del

Consell Rector, és el Dírector Gerent amb ueu però sense uot no es pot incloure
aquesta exigència en el projecte de Decret per rang normatiu.

Article ro. Règim de funcionament del Consell Rector

L'apartat primer d'aquest precepte estableix:

<r. El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, amb

una periodicitat mensual, i si escau, també en sessions extraordinàries.>>

En relació amb I'anterior, I'OAC recomana que la norma contempli expressament la
publicitat de les sessions dels òrgans de govern.

Per Ia seva part, I'article to.9 remet, en tot allò que no es prevegi en el present
article, a la normativa apiicable als òrgans col.legiats de I Administració de la
Generalitat.

Donat que I'article ara anaìitzat no estableix cap previsió pel que fa a les actes de les

sessions del Consell Rector s'ha d'entendre, en virtut de ì'anterior, una remissió a
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l'article zo de la Llei z6f zoro, de 3 d'agost, de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya (Actes de les sessions) així com a I'article z7 (Actes) de la IIei
goltggzd;ez6 de novembre, Lzu-PAC.

En tot cas, i tenint en compte que, als efectes de la transparència la informació ha de

tenir un valor actual, seria bo que les actes fossin públiques des del moment en què

s'aixequen sense necessitat que hagin estat aprovades, tot advertint que resten
pendents d'aprovació definitiva.

Davant aquest suggeriment es respon:

Sí bé es pot acceptar I'ol.legació, en quont a donar publicitat a les Actes del

ConseII Rector, entenem que aquesta publicitat no es pot donar sobre un
document prouisional, fins que no sígui ratifi.cat i aprouat formalment. En
aquest sentit es proposo afegir un nou oportot a I'article to (tz): Les actes

de les sessions del Consell Rector són publicades al tueb del Centre de la
Pr opietat For estal un cop ratificades.

Article u. El director o directora gerent

Aquest article estableix

<r. El director gerent és l'òrgan executiu del Centre de Ia Propietat Forestal i la
persona responsable de Ia seva gestió ordinària.

z. El director o directora gerent del Centre de la Propietat Forestal és contractat
com a personal laboral d'alta direcció, a proposta del Consell Rector.>

A la vista de l'establert, la persona que arribi a ocupar el lloc de director/a gerent
ostentarà la condició d'alt càrrec raó per la qual I'OAC considera que el text hauria de

fer referència expressa a ì'article 55 de la Llei tgfzot4, de zg desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern en tant que determina els

principis d'actuació que ha de regir I'actuació dels alts càrrecs.

S'occepta i s'inclou referèncía expresso a I'article SS de la LIei tg/zot4.

Així mateix, I'OAC troba a faltar que la regulació d'aquesta figura, ateses les rellevants
funcions que se li atribueixen a l'article tz, no vagi acompanyada de criteris que

garanteixin la seva idoneitat, objectivitat i professionalitat per exercir el càrrec. És per
això que I'OAC recomana:

a) Incloure uns criteris de selecció del Directorla gerent. L'article 9.e) nornés fa
esment a çrofessionals de reconegut prestigi en l'àmbit forestal>, però res no es

3



OFICINA

OE CAIALUNYA

diu sobre l'antiguitat d'aquesta persona en la professió, ni tampoc sobre les

condicions d'idoneïtat i probitat necessàries per a exercir el càrrec.

També es troba a faltar que el precepte no prevegi, com a criteri, experiència en la
gestió pública.

Seria bo que Ia norma contemplés la prohibició de què el càrrec pugi ser desenvoiupat
per persones que, durant el termini de cinc anys immediatament anteriors a la seva

contractació com gerent, hagin tingut relació laboral, professional o de dependència
amb qualsevol propietari forestal.

És més, per tal d'evitar un supòsit de "portes giratòries", suggerim que la prohibició
s'estengui durant els 5 anys posteriors als càrrec de Director/a gerent.

S'accepta parcialment la recomanació incloent la necessitat d'experiència en la
gestió pública com e criteri de selecció del Director/a gerent. Es proposa aquest
nou redactat:

Article 9.e): Proposar la designació del director gerent, entre professionals de
reconegut prestigi en l'àmbit þrestal amb qualificacions professionals
acreditades que tingui competència i experiència per complir les funcions
assignades i proposar el seu cessament.

D'altra banda i atès que la superJície forestal privada de Catalunya és del 80%
del total no es poden acceptar les recomanacions referents a les relacions
professionals anteriors i posteriors al càrrec amb qualsevol propietari þrestal
doncs seria impossible exercir la professió a Catalunya sense haver tingut o bé

tenir relació futura amb la propietat, i a més cal tenir en consideració, que el
Director gerent no té vot (únicament veu), per la qual cosa la capacítat de

decisió sobre les polítiques þrestals és nul'la. A més, I'acceptacíó d'aquesta
al'legació podria provocar el fet de no trobar a ningú amb l'experiència en el
sectorþrestal a Catalunya, per les raons que s'han exposat.

b) Preveure les causes de cessament del Director/a gerent. Entre elles, I'OAC
considera rellevant que s'estableixi com a causa de comiat I'incompliment de les

regles abans citades així com del Codi de Conducta que li sigui d'aplicació.

En aquest sentit, es podria afegir al'article 9 -funcions del Consell Rector- la de
proposar el cessament del Director/a gerent per aquests motius.

No s'accepta l'al'legació pel motiu que segueix'. Entenem que aquest aspecte
s'hauria de regular en el propi contracte d'alta direcció i no en el Decret.

c) Preveure la durada del càrrec del Directorla gerent. Cal tenir present que el Reial
Decret 138211985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter
especial de personal d'alta direcció, al seu article 6 estableix:
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<<El contracte especial de treball tindrà la durada que les part acordin. A falta de
pacte escrit es presumirà celebrat per temps indefinit.>

Ens sorprèn que, atesa la premissa legal, els Estatuts del CPF no prevegin una
durada determinada del contracte d'alta direcció. Per aquest motiu I'OAC
considera que seria convenient limitar el temps d'exercici del càrrec.
Considerem que 5 anys seria apropiat, coincidint amb el nomenament dels
vocals en representació dels propietaris forestals privats (art. 8.5 dels Estatuts).

Tanmateix, s'ha de considerar la possibilitat de limitar la pròrroga del càrrec a

una vegada.

Pel mateix motiu que a l'anterior, no s'accepta el suggeriment: Entenem que aquest
aspecte s'houria de regulor en eI propí contracte d'olta direcc'Ì.ó i no en el Decret(...).

En aquest sentit cal dir que es podria fer uno remissió a la regulació al.ludida per
|OAC (Reíal Decret 482/t989, d't d'agost), atès que el càrrec de director gerent és un
perfrl eminentment tècnic, per Ia qual cosa entenem que la uoluntat de contínuitat i
p ermanèncía ha de pr eu aldre.

Article zo. Comptabilitat

S'estableix:

<El Centre de Propietat Forestal està sotmès al règim de comptabilitat pública
previst a la legislació de finances públiques de la Generalitat de Catalunya>.

L'OAC considera que caldria que els estatuts del Centre de la Propietat Forestal
determinessin el règim comptable i pressupostari d'aplicació en funció de la seva

naturalesa i activitat, d'acord amb el que assenyalava la Sindicatura de Comptes en el

seu informe z4lzoog relatiu als procediments d'elaboració i consolidació del Compte
general de la Generalitat de Catalunya.

La consideració que ha merescut aquest suggeriment:

El redactat actual de I'article zo ja reflecteix clarament eI règim comptable al
qual està. sotmès eI Centre de la Propíetat Forestal, i per aquest motiu entenem
que no es pot acceptar I'al.legació.
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Article 21. Control de la gestió econòmica i financera

El punt z de I'article ztfa referència al control intern de la gestió econòmica i financera
del CPF, el qual correspon a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Suggerim afegir a I'article, un apartat en què es prevegi que els informes de fiscalització
emesos per òrgans de control o d'intervenció i informes d'auditoria de comptes siguin
públics i publicats en el Portal de Transparència previst a l'article S.4 de la Llei
r9f zot4, del z9 de desembre, de transparència, accés la informació pública i bon
govern.

S'accepta I'al.legació í slncorpore un apartat que preuegi la publicitat dels
informes de fi.scalització emesos per òrgans de control i els informes
d'audítoria.

6



oFrcrNA

OE CAÍALUNYÀ

Conclusions

El Decret ara analitzat troba la seva raó de ser en satisfer l'habilitació legal continguda a

la disposició addicional sisena de la Llei gf zotg, de l'rr de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives.

En aquest context, les al.legacions de I'OAC han volgut vetllar, essencialment, sobre
I'acompliment de les premisses que en matèria de transparència i accés a la informació
en són aplicables.

A més, com a consideració preliminar cal apuntar que I'OAC va entendre que les
normes de règim interior i els estatuts d'autoregulació, com a norma general, haurien
d'involucrar-se en la prevenció de situacions que generin o pugin arribar a generar
conductes oposades a la probitat com ara el conflicte d'interès o atemptar contra els
principis de transparència.

Així i pel que fa al punt de vista quantitatiu, 4 suggeriments han estat rebutjats, 3
acceptats i z parcialment acceptats.

Des del punt de vista qualitatiu, s'ha fet un pas endavant en relació amb la
transparència i l'accés a la informació, ja que s'ha aconseguit incorporar aquesta
perspectiva al text final i se l'ha dotat de coherència amb la normativa actual de
transparència.

Així mateix, s'ha de comentar el fet que, per Ia naturalesa de l'objecte a que afecta la
norma, ha hagut impediments tècnics que han dificultat I'adopció plena de les
al.legacions.

D'altra banda, I'OAC manté l'opinió segons la qual aquest hagés estat el lloc idoni per
plasmar certs elements relacionats amb el Director gerent sens perjudici de la regulació
específica que posteriorment pugés fer-se al contracte laboral I'alta direcció.

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al.legacions al
Projecte de Decret pel qual s'aproven els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal.

Barcelona, 14 de novembre de zo16
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Mar Cardona Martínez

Tècnic Jurista

Gimeno Jubero

Director de I'Oficina Antifrau
de Catalunya
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