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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 l'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.

L'Avantprojecte de llei d'acció exterior de Catalunya, d'acord amb el que disposa
l'article 36.4 de la LIei tgf zoo8, fou sotmès a informació pública, pel termini reduit de

7 dies hàbils, mitjançant edicte del Departament de la Presidència de data z7 de juny de
2oLg, publicat al DOGC Núm. 64o9, de 3 de juliol de 2013.

En virtut de l'anterior, I'OAC, mitjançant ofici de data 9 de juliol de zor3, tramet escrit
d'al.legacions a l'Avanþrojecte de llei de referència.

En data 9 de setembre de 2o1B es fa públic al Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya, núm. r4t, el text del Projecte de llei d'acció exterior de Catalunya.

Atès el temps transcorregut sense haver obtingut resposta, mitjançant escrit de 14 de
febrer de zor4 I'OAC sol.licita novament al Departament de la Presidència ser
informada sobre la valoració de les al.legacions efectuades a I'Avanþrojecte de llei.

En data 7 de març 2oL4 es rep resposta del Secretari General del Departament de la
Presidència, de data z7 de febrer, consistent en el detall de Ìes valoracions que, respecte
de les al.legacions efectuades per aquesta Oficina, foren emeses per la secretaria d'Æers
Exteriors i Cooperació, prèvia anàlisi de I'assessoria jurídica del Departament.

Actuacions de seguiment

Donant compliment a l'article go de les NAR[, I'OAC ha dut a terme les corresponents
actuacions de seguiment, consistents en valorar les modificacions introduides en el text
del Projecte de llei d'acció exterior de Catalunya, així com la resposta de la Secretaria
General del Departament de la Presidència.

Atès el text del Projecte de llei aprovat finalment, i la resposta de la Secretaria General
del Departament de la Presidència, convé arribar a les següents consideracions i
valoracions:

I



OFICINA

OE CATALUNYÀ

Artícle z. Príneípís rectors d.e lAccíó Exteríor de Co:talungc. L'Oficina
suggeria la incorporació, al llistat de principis rectors de l'Acció Exterior de Catalunya,
del principi de transparència en l'actuació dels poders públics, garant de la confiança de
la ciutadania en les institucions, així com dels principis de coordinació i de
transversalitat. La recomanació ha estat finalment acollida mitjançant la nova lletra e)
de I'esmentat article.

Artíele g. Relo.cíons annb el PøLrlannentí ø,ltz.es òrgcns estatutørÍs. En relació
a aquest precepte vàrem argumentar que, en la mesura que I'OAC desplega regularment
activitat amb projecció exterior, la qual cosa la converteix en un veritable actor públic
internacional, i tenint en compte les funcions que li han estat legalment encomanades,
constatàvem en el nostre escrit d'al.legacions que el llistat de subjectes de I'Acció
Exterior, proposat pel text de l'Avantprojecte de llei, no permetia encabir
satisfactòriament un organisme com I'OAC en cap dels tipus subjectius descrits com a
subjectes de l'acció exterior. El suggeriment ha estat acollit mitjançant la incorporació
al text de la norma d'una referència a les "oltres entÍtats públíques adscrites aI
Parlament''.

Artícle 8. Pla estratègíc d'øiccìó erteríor del Gouer"n. En coherència amb el
principi de transparència que ha d'inspirar tota actuació dels poders públics, I'OAC va
suggerir que fos inclosa la menció expressa a què el Pla estratègic d'acció exterior del
Govern és públic, alhora que suggeria com a moment idoni per tal d'instrumentar
aquesta publicitat, el de la seva aprovació pel Govern. Malgrat que a la resposta del
Departament s'afirma que la presentació del Pla al Parlament ja el dota de "caràcter
públic", s'acull la recomanació en essència, en el sentit que el Projecte ha incorporat a
l'apartat 3r del precepte fìnalment l'expressió: "[e]l Gouern adoptarà les mesures
necessàries per tal de diþndre i donar a conèixer eI seu conttngut".

Artícle zg. Coordínacíó de la representacíó a l'exteríor de la Genero,líto;t.
En relació a l'apartat quart d'aquest precepte, I'OAC va suggerir incloure-hi una
referència al principi de transparència que, juntament amb els principis que ja citava
l'Avantprojecte (eficiència, eficàcia i rendiment de comptes), configuren tots plegats el
principi superior que es coneix com a bona governança. La redacció donada a l'apartat
final de I'article zo del Projecte de llei no acull finalment aquesta recomanació: en la
resposta del Departament s'argumenta que, en aquest cas, no era necessari tornar a fer
referència al principi de transparència, atès que aquest ja ha estat incorporat com a
principi rector, i afecta al conjunt de I'acció exterior.

Conclusions

Quantitativament, de les 4 al'legacions o suggeriments fets per I'OAC, z han estat
acollits a la versió finalment aprovada del Projecte de llei, mentre que un ha estat
estimat de forma parcial, i l'altre restant ha estat desestimat.

Tot i això, convé dir que, tal i com s'ha exposat, Ies aportacions efectuades han estat
qualitativament i substancial incorporades al text final del Projecte.
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En qualsevol cas, aquesta Ofìcina entén que cap de les respostes i continguts finalment
inclosos en la norma objecte de seguiment no desvirtuen els fonaments del parer de
I'OAC, manifestats en llur escrit d'al.legacions.

Atès que el seguiment de les actuacions permet mantenir actualitzada tota aquella
informació rellevant relacionada amb I'expedient i facilita la seva posada a disposició de
la ciutadania mitjançant el web corporatiu de l'Oficina, satisfent el compromís de
transparència de la institució envers la societat a la que serveix, proposem incloure al
quadre de l'apartat d'al.legacions de Ia pàgina web el contingut que s'adjunta a l'Annex
d'aquest informe.

D'acord amb allò establert als articles 22 i 2g de la LIei t4f zoo8, i articles 3o.z i 3Z de
les NAR[, les actuacions empreses per aquesta Oficina, les seves recomanacions i
requeriments cursats en el present expedient d'al'legacions, així com la seva acollida en
el Projecte de llei finalment aprovat, han estat inclosos en la memòria anual de I'OAC
de I'any 2013, tot i que en aquest moment no es disposava encara de resposta del
Departament de la Presidència a les al.legacions formulades per I'OAC, informació
aquesta darrera que ha estat inclosa i actualitzada en el present informe i al quadre
d'al.legacions de la pàgina web de I'OAC (annex), tal i com s'ha dit.

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al.legacions a

l'Avanþrojecte de llei de governs locals de Catalunya.

Barcelona, zo de març de zor4

Oliver Garcia Muñoz
Tècnic jurista

Daniel Laso
de l'Oficina Antifrau de Catalunya
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ANNEX
Proposta de text per al quadre d'al.legacions de la pàgina web de

l'oAc

Avanþrojecte de
llei d'acció exterior
de Catalunya

Departament
de la
Presidència
de la
Generalitat de
Catalunya

ICONA PDF
9/o7/zor3

ICONA PDF
z7/oz/zot4

Projecte de
llei d'acció
exterior de
Catalunya
(DOGC núm.
r4L,
s/os/zots')

glo3/zot4

Iniciatir ¿r

Nonlatir-a
Al.legacions Resposta
cìc l'Oficin¿i
Antifrau

Tcxt aplovat Infbnnc. dc
tanc¿rnrcnt
clcl s l nrclt t

prclmotor
rgan
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