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Sra. Laura Vilagrà Pons
Consellera de la Presidència

Benvolguda consellera,

Els articles 1 i 3 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de
Antifrau de Catalunya (en endavant LOAC), atribueixen a icina
Antifrau de Catalunya (en endavant ) les funcions

i formular propostes i recomanacions al Parlament,
al Govern i als òrgans de en de la
prevenció i la lluita contra la corrupció i qualsevol activitat
relacionada, i també proposar les mesures necessàries per a
assolir més transparència en la gestió del sector públic. Igualment,

13.2 d) de les Normes i règim intern de ficina
estableix que correspon a la Direcció de Prevenció formular al
director o directora de propostes i recomanacions sobre
disposicions normatives vigents o en tràmit perquè les
elevi al Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què
la normativa ho permeti, a les institucions i els organismes
estatals, comunitaris i internacionals.

En el marc competències hem tingut coneixement que
el passat dia 21.02.2022 el vostre Departament va obrir una
consulta pública prèvia a de la llei del procediment
administratiu i del règim jurídic de les administracions públiques
de Catalunya. amb la memòria preliminar,

iniciativa és adaptar les Lleis 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics
al sector públic de Catalunya a la normativa bàsica i refondre-les
en una única norma. Així mateix, es vol aprofitar aquesta ocasió
per, entre assolir una millor implementació dels mitjans
electrònics en pública catalana, i millorar



adaptació de la legislació a la normativa en matèria de
transparència i accés a la informació pública.

En aquest sentit, alguns dels temes que pretén abordar aquesta
reforma guarden estreta relació amb el reforç de la integritat i la
prevenció i detecció de de conductes irregulars,
fraudulentes o, fins i tot, corruptes. Com és per exemple el cas de
les qüestions vinculades a la detecció i gestió dels conflictes

el funcionament dels òrgans col·legiats, el reforç de la
transparència o la implementació dels mitjans electrònics, entre

.

Una nova llei de procediment i de règim jurídic és, en definitiva,
una oportunitat per posar al dia les garanties de què
administrativa es durà a terme en unes condicions que permetin
preservar els principis i objectivitat en la
consecució de general i en un marc organitzatiu resistent
als riscos per a la integritat.

Per això, atesa la connexió directa que aquest àmbit té amb les
competències que la LOAC atribueix a us volem
traslladar que restem a la vostra disposició per a
que en aquest sentit pugueu necessitar, així com, si escau, per
revisar el text de de llei des perspectiva.

Ben cordialment,

Barcelona, a la data de la signatura

Miguel Ángel 
Gimeno Jubero
Director




