
 

Pàgina 1 de 6 
 

 

AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA A 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI D’ORDENACIÓ DEL SISTEMA 
D’OCUPACIÓ I DEL SERVEI D’OCUPACIÓ 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 d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que 
motiva el present informe té per objecte ordenar el Sistema d’ocupació de Catalunya 
així com regular l’organisme autònom Servei d’Ocupació de Catalunya (en endavant, 
SOC) encarregat d’exercir les competències de la Generalitat en matèria de polítiques 
d’ocupació. 
 
El departament impulsor, justifica la necessitat d’una nova ordenació que substitueixi 
la fins ara existent —mitjançant la Llei 17/2002, de 5 de juliol—,  per tal de donar 
resposta a una nova realitat que ha transformat profundament els mercats de treball, 
destacant, alhora, el compromís polític  prèviament adquirit pel Govern. 
 
Des d’un respecte i neutralitat absoluts per part d’aquesta Oficina vers l’impuls polític 
que fonamenta la nova regulació proposada, en la revisió del text d’aquesta hem parat 
atenció 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; rendiment de comptes; conflicte d’interessos 
(incompatibilitats); reserva funcionarial per a l’exercici de potestats públiques; 
participació; o avaluació. 
 
 
 
Article 3. Principis rectors 
 
Aquest precepte enumera els principis a què s’han sotmetre en la seva organització i 
funcionament totes les entitats que integren i participen en el Sistema d’ocupació de 
Catalunya. 
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Suggerim afegir-hi els principis de transparència i de rendiment de comptes. 
 
No es pot parlar de governança del sistema, en el sentit proclamat en el Preàmbul del 
present Avantprojecte, sense tenir presents els principis de transparència i de 
rendiment de comptes. 
 
Les entitats que intervenen en el sistema participen de les polítiques públiques 
d'ocupació i, conseqüentment, les seves actuacions han d'estar subjectes a aquests 
principis característics de la bona governança comunament acceptats. 
 
La pròpia redacció del precepte avala aquesta recomanació, doncs contempla principis 
estretament lligats als suggerits o instrumentals dels mateixos: així, la lletra h) ja 
introdueix la idea de l'avaluació, prerequisit del rendiment de comptes; el principi de 
participació previst a la lletra j) no és concebible sense un adequat accés a la informació 
pública necessària per tal de poder exercir responsablement dita participació; i , al seu 
torn, la traçabilitat a què es refereix la lletra k) només pot donar-se amb la 
transparència plenament garantida. 
 
 
 
Article 5. Els instruments estratègics 
 
Aquest precepte estableix, literalment: 
 

«5.1 Els instruments estratègics que defineixen el marc d’actuació de les 
polítiques ocupacionals i la seva concreció són l’Estratègia Catalana per a 
l’Ocupació i el Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació. Han de ser 
coherents amb els àmbits i els objectius dels instruments estratègics estatals i 
europeus en aquesta matèria per garantir la seva efectivitat, així com establir els 
objectius i les actuacions generals i específiques adreçades als col�lectius, als 
sectors i als territoris de Catalunya. 
 
5.2 També són instrumentes estratègics per a la planificació de les polítiques 
d’ocupació les estratègies, els plans o els instruments de planificació territorials 
que resultin de la concertació territorial.» 

 
En atenció al principi de transparència, suggerim la inclusió d'un tercer apartat on es 
digui que els instruments estratègics són públics, d'acord amb la normativa sobre 
transparència i accés a la informació pública. 
 
 
 
Article 26. La Direcció 
 
Segons la norma: 
 

«26.1 La Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya és l’òrgan unipersonal de 
representació ordinària que dirigeix i gestiona el Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 
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26.2 El nomenament i el cessament del director o directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya són acordats pel Govern, a proposta del conseller o 
consellera del departament competent en matèria d’ocupació. 
 
26.3 L’exercici del càrrec de director o directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha d’ésser en règim de dedicació exclusiva i és incompatible amb tota 
vinculació amb empreses o entitats relacionades amb el subministrament de 
béns o serveis, la dotació de material o la gestió de les inversions i també amb 
tot tipus de prestació de serveis o de relació laboral en actiu en centres, 
establiments o empreses que presten serveis en règim de concert o conveni amb 
el Servei d’Ocupació de Catalunya o mitjançant qualsevol altra fórmula 
indirecta.» 
 

Pel que fa a l'estatut de la persona que ocupa la Direcció del SOC, l'apartat tercer del 
precepte manté una redacció pràcticament idèntica a la continguda en l'article 11.3 de la 
Llei 17/2002, de 5  de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya encara vigent. 
 
Succeeix, però, que aquest règim no resulta coincident amb el previst per als alts 
càrrecs a la Llei 13/2005, de 27 de desembre. Aquesta llei atorga la consideració d'alt 
càrrec als efectes de la subjecció al règim d'incompatibilitats que s'hi descriu als 
«presidents, el directors generals, els directors executius i els gerents dels organismes 
autònoms de caràcter administratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a 
director o directora general» (article 2 j).  
 
Si tenim en compte que, d’acord amb l’article 22.1 de l’Avantprojecte «el Servei 
d’Ocupació de Catalunya és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al 
departament de la Generalitat de Catalunya que té assignades les competències en 
matèria d’ocupació [...]», resta fora de qualsevol dubte que en l'esperit i finalitat de la 
llei 13/2005 està la seva aplicació a un càrrec com el que ara ens ocupa.   
 
La Llei 13/2005 preveu per als alts càrrecs la dedicació plena i absoluta i la 
impossibilitat de compatibilitzar llur activitat amb cap altre lloc. 
 
Tanmateix, el règim descrit en l'apartat tercer del precepte ara comentat, a més 
d'emprar una terminologia no coincident amb la de la Llei 13/2005, estableix un règim 
d'incompatibilitats més lax i, per tant, menys garantista de l'interès general a què 
respon la normativa d'incompatibilitats.  
 
Partint de la consideració que l'article 11.3 de la Llei 17/2002 va quedar derogat en 
virtut de la DD de la Llei 13/2005, la redacció que ara es proposa en aquest 
Avantprojecte, segons el parer de l’Oficina Antifrau, presenta els inconvenients 
següents: d'una banda podria donar lloc a dubtes interpretatius sobre si al director o 
directora del SOC li és aplicable una o altra legislació en matèria d'incompatibilitats la 
qual cosa compromet el principi de seguretat jurídica; de l'altra, si s'entén que en 
l'esperit i finalitat d'aquest avantprojecte està l'introduir un règim diferenciat 
d'incompatibilitats pel director o directora, aquest resultaria privilegiat respecte del 
previst en la norma de vocació general que és la Llei 13/2005 i, en tal cas, caldria una 
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motivació expressa en el preàmbul de les raons que justifiquen aquest tracte 
diferenciat, justificació avui inexistent. 
 
Les normes sobre incompatibilitats deriven del mandat constitucional adreçat a 
l'Administració Pública de servir amb objectivitat els interessos generals (art. 103.1) i 
tenen com a finalitat la preservació de la imparcialitat amb què ha d'actuar tot servidor 
públic. Sorgeix així una noció clau: el conflicte d'interessos. 
 
Des del punt de vista de la prevenció de riscos de corrupció, els conflictes d’interès de 
les autoritats, els representants i els empleats públics —tant si són reals, potencials o 
aparents— són sempre situacions de risc per a la integritat de la institució a la qual 
aquells serveixen. Els conflictes d’interès són situacions en què els responsables públics 
—referint-nos amb aquest terme a tot tipus de càrrecs públics, ja siguin electes o per 
nomenament— tenen un interès privat que pot influir indegudament en l’acompliment 
de llurs obligacions i responsabilitats oficials.  
 
La normativa d’incompatibilitats comporta avançar la barrera de protecció envers els 
conflictes d’interessos, tot evitant l’oportunitat de què sorgeixi el conflicte en el 
desenvolupament d’altres activitats. 
 
En atenció al que s'ha exposat, l'Oficina suggereix reformular aquest apartat tercer, 
efectuant una remissió al règim general d'incompatibilitat dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat i, si escau, introduir alguna especificitat que, si de cas, elevi el nivell 
d'exigència respecte d'allò que preveu amb caràcter general la Llei 13/2005. 
A tal efecte, proposem la redacció següent o equivalent: "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". 
 
 
 
Article 29. Composició del Consell de Direcció 
 
El precepte estableix literalment: 
 

«29.1 El Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya està integrat 
pels vint-i- sis membres següents: 
a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament 
competent en matèria d’ocupació. 
b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el secretari o secretària competent 
en matèria d’ocupació. 
c) El director o directora del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
d) Cinc vocals proposats pel departament competent en matèria d’ocupació, 
entre els quals hi ha d’haver el president o presidenta del Consell Català de 
Formació Professional. 
e) Sis vocals proposats per les organitzacions sindicals que tenen la consideració 
de més representatives en proporció a la seva representativitat a Catalunya. 
f) Sis vocals proposats per les organitzacions empresarials que tenen la 
consideració de més representatives en proporció a la seva representativitat a 
Catalunya. 



 

Pàgina 5 de 6 
 

g) Sis vocals proposats per les entitats representatives de les administracions 
locals. 
 
29.2 Els vocals del Consell de Direcció són nomenats i cessats pel conseller o 
consellera del departament competent en matèria d’ocupació, a proposta de 
cada organització o entitat que hi té representació. El nomenament dels vocals 
es fa per un període màxim de quatre anys, sens perjudici que puguin ésser 
nomenats per altres períodes successius. 
 
29.3 Les vacants que es produeixin a les vocalies del Consell de Direcció s’han 
de cobrir tenint en compte la representació que estableix l’apartat 1 d’aquest 
article. 
 
29.4 El règim d’incompatibilitats serà el previst per la normativa vigent. 
 
29.5 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.» 
 

Amb relació a l’apartat quart, a diferència de l'actual redacció de l'article 14.4 de la Llei 
17/2002, la nova redacció proposada per l'Avantprojecte es limita a remetre's a «la 
normativa vigent» sobre incompatibilitats. Aquest solució, atesa la procedència i 
condició diversa de les persones que integren l'òrgan col�legiat de govern resulta, a 
judici d'aquesta Oficina, insuficient doncs deixa sense resoldre quin dels règims 
actualment existents s’aplica i a qui s’aplica. 
 
Per raons de seguretat jurídica, recomanem, conseqüentment, reconsiderar la redacció 
d’aquest apartat quart. 
 
Pel que fa l’apartat cinquè, cal afegir la condició de funcionari públic ateses les 
potestats públiques inherents a l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria. 
 
 
 
Capítol 4. Òrgans de participació 
 
El capítol 4 conté un únic precepte (l’article 31) que tracta dels òrgans de participació 
en el sistema. 
 
Constatem que no es preveu cap regulació del seu funcionament, més enllà de dir que 
s’han de reunir un mínim de dues vegades l’any i d’enumerar unes atribucions 
mínimes. Aquest silenci determina que sigui al Govern, en virtut de l’habilitació 
continguda en les disposicions finals, a qui correspongui desenvolupar la llei en aquest 
aspecte tan rellevant. 
 
En parer de l’Oficina, tractant-se d'òrgans de participació caldria establir, ja a la llei, el 
caràcter públic de les seves sessions així com la publicitat de la resta de les seves 
actuacions. Aquesta és una elemental mesura de transparència que recomanem sigui 
incorporada al present Avantprojecte. 
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Article 37. Avaluació 
 
El precepte estableix, literalment: 
 

«37.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de comptar amb un model 
d’avaluació dels serveis i dels programes del Sistema d’ocupació de Catalunya, el 
qual ha de proveir informació rigorosa i útil als seus òrgans de Govern per tal de 
rendibilitzar i racionalitzar al màxim els seus recursos. 
 
37.2 El model d’avaluació del Servei d’Ocupació de Catalunya ha d’estar en 
procés de millora contínua i s’ha de basar, entre d’altres, en: 
a) La realització periòdica d’avaluacions amb un pressupost assignat. 
b) La promoció d’una cultura de l’avaluació en el Sistema d’Ocupació concebuda 
com una activitat específica i clarament diferenciada de la resta d’activitats que 
desenvolupa el Servei d’Ocupació de Catalunya. 
c) El Servei d’Ocupació de Catalunya pot comptar amb el suport dels recursos i 
dels instruments que la Generalitat de Catalunya estableixi per a aquest fi. 
També pot encarregar mitjançant el procediment de concurrència pública 
competitiva l’avaluació dels serveis i programes ocupacionals. 
d) La coordinació amb les avaluacions que es realitzin des d’altres departaments 
de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques. 
e) El Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya ha de fixar els 
criteris de publicitat de les avaluacions efectuades.» 

 
Amb relació a l’apartat e), suggerim que la redacció proposada 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 la conveniència de què la normativa ara 
impulsada resulti plenament coherent amb la imminent legislació sobre transparència i 
accés a la informació pública, la qual, amb tota probabilitat fixarà uns criteris mínims 
de publicitat activa pel que fa a l'avaluació dels serveis i les polítiques públiques que, en 
tot cas, hauran de ser respectats amb caràcter de mínims. 
 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2014 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


