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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 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 18 de juny de zor4, de conformitat amb el que estableix l'article 36.4 de la Llei
tgf zoo8, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, el
Departament d'Empresa i Ocupació va sotmetre a informació pública l'Avanþrojecte
de Llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya.

En virtut de I'anterior, el 8 de juliol de zor4 va tenir sortida un escrit amb les
al.legacions d'aquesta Oficina al Projecte de Llei de referència.

El z7 d'octubre de zot4, en fase de seguiment s'envia un escrit per tal que el
Departament informi a aquesta Oficina sobre quin és I'estat de tramitació de la
disposició normativa. El departament no va informar al respecte.

El 16 de juliol de zor5, es va publicar al DOGC número 6914,Ia Lìei r3/zor5, del 9 de
juliol, d'ordenació dels sistema d'ocupació i dels Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
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Actuacions de seguiment
Article 3 Principis Rectors

Aquest precepte enumera els principis a què s'han de sotmetre totes les entitats que
participen en el sistema d'ocupació de Catalunya.

L'OAC suggereix afegir els principis de transparència i de rendiment de comptes doncs
aquestes entitats i les seves activitats han d'estar subjectes a aquests principis
característics de la bona governança comunament acceptades.

No es recull aquestaproposta.

Article 5. Els instruments estratègics

Es suggereix des de I'OAC que en atenció al principi de transparència, s'inclogui un
tercer apartat on es digui que els instruments estratègics que defineixen el marc
d'actuació de les polítiques ocupacionals són públics, d'acord amb Ia normativa sobre
transparència i accés a la informació pública.

S'estima el suggeriment i l'article afegeix: Els insfruments estratègics han
d'ésser d'accés públic, d'acord amb Ia normatiua sobre transparència i accés a
lainformació pública.

Article z6.LaDirecció

L'OAC suggereix una reformulació del precepte de manera que es faci una remissió al
règim general d'incompatibilitat deÌs alts càrrecs al servei de Ìa Generalitat, ja que la
normativa d'incompatibilitats comporta avançar Ia barrera de protecció envers els
conflictes d'interesõos, tot evitant I'oportunitat de que sorgeixi el conflicte en el
desenvolupament d'altres activitats.

A tal efecte, es proposa la següent redacció: "el Director o directora del SOC té la
consideració d'alt càrrec. Ha de complir amb dedicació absoluta llurs funcions i està
subjecte al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat".

S'accepta eI suggeriment i s'incorpora al text Ia redacció proposada.
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Article z9 Composició del Consell de Direcció

Amb la redacció de l'apartat quart -el règim d'incompatibilitats serà el previst per ìa
normativa vigent- i atesa la procedència i condició diversa de les persones que integren
l'òrgan col.legiat de govern resulta insuficient doncs deixa sense resoldre quin dels
règims actualment existents s'aplica i a qui s'aplica.

Per raons de seguretat jurídica, I'OAC recomana reconsiderar la redacció d'aquest
apartat quart.

EI nou article 29.6 recuÌl el suggeriment de I'OAC i queda de la manera següent:

<La condició de membre del Consell és íncompatible amb qualseuol uinculacíó
amb empreses o entítats relacionades amb el subministrament o Ia dotacíó de
materíal, i també omb tota mena de prestació de serueis o de relació laboral en
actiu en centres, establiments o empreses que presten serueís en règim de
concert o conueni amb el Seruei PúbIíc d'Ocupacíó de Catalunya, o mitjançant
qualseuol altrafórmula de gestíó índirecta>.

L'aparat cinquè estableix que el secretari o secretària del Consell de Direcció és un
tècnic o tècnica superior del Servei d'Ocupació de Catalunya designat pel president o
presidenta i assisteix a les sessions del Consell de Direcció amb veu però sense vot, al
respecte, I'OAC recomana afegir la condició de funcionari públic ateses les potestats
públiques inherents a I'exercici de les funcions pròpies de la secretaria.

Es té en consideració la proposta de I'OAC i així es plasma al punt 7 de I'article
291

<EI Secretari del Consell de Direcció és un tècnic superior funcionari de
correro del Seruei Públic d'Ocupació de Catalunya í, ateses les potestats
públiques inherents a I'exercici de les seues funcíons, ha d'ésser un funcionari
públic, designat pel president. Assisteíx a les sessions del Consell de Direcció
amb ueu però sense uot>>.

Capítol4. Òrgans de participació (article Br)

Es constata que no es preveu cap regulació del seu funcionament, més enllà d'unes
minses referències, la qual cosa determina que sigui el Govern qui, en virtut de
l'habilitació continguda en les disposicions finals, a qui correspongui desenvolupar la
llei en aquest aspecte tan reÌÌevant.
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En parer de I'OAC i atès que es tracta d'òrgans de participació, caldria establir el
caràcter públic de les sessions i la publicitat de la resta de les seves actuacions.

Els corresponents articles (gt, gz i gg) de la llei tgf zorg, de 9 de juliol,
d'ordenació dels sistema d'ocupació i dels Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya regulen de manera més extensa la composició, les funcions i el
funcionament dels òrgans de participació. No obstant, no es fa referència a la
publicitat de les seves sessions i actuacions.

Article 37. Avaluació

L'article estableix que el consell de Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya ha de
fixar els criteris de publicitat de les avaluacions efectuades. Al respecte I'OAC suggereix
que aquesta redacció afegeixi que la fixació d'aquests criteris s'ha de fer d'acord amb la
normativa de transparència i accés a la informació pública.

Aquest suggeriment es fonamenta en ìa conveniència de què la normativa ara
impulsada resulti plenament coherent amb la imminent legislació sobre transparència i
accés a Ia informació pública.

A I'article 99.2.g) de la llei rgf zotg, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema
d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya s'inclou el suggeriment
de I'OAC.
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Conclusions

La major part dels suggeriment de I'OAC han estat acceptats. S'han fet suggeriments a 6
preceptes dels quals 4 han estat modificats en el sentit apuntat per I'OAC fomentant
així la transparència i la claredat del marc normatiu català .

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al'legacions
I'Avantprojecte de Llei d'Ordenació del Sistema d'Ocupació i del Servei d'Ocupació de
Catalunya.

Donat el temps transcorregut des de que es van lliurar les aì.legacions, fins que s'ha
pogut fer balanç de les mateixes i atès que d'aquestes al.legacions ja es va retre comptes
a Ia memòria anual d'activitat de I'OAC de l'any 2or4, es dóna publicitat a aquest
informe a l'apartat del web corporatiu corresponent sense que sigui procedent fer cap
altra actuació en relació a Ia memòria de zo16.

Barcelona, 5 d'octubre de zo16

Mar Cardona Martínez

Tècnic jurista
Miguel Ánget Gimeno Jubero

Direbtor de ì'Oficina Antifrau de Catal
Vistiplau
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