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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, així com 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 21.03.2022 el vostre Departament va obrir una
consulta pública prèvia a de antprojecte de Llei

de de la Generalitat i del seu sector
públic institucional. amb la memòria preliminar, són
diversos els objectius que es proposa la iniciativa:

Millorar i eficiència en la prestació dels serveis
públics per part de de la Generalitat.



Garantir un model organitzatiu de de la
Generalitat i el sector públic institucional efectiu i adequat
a la realitat actual.
Disposar marc jurídic clar i coherent en matèria

de de la Generalitat i del seu
sector públic.
Consolidar instruments per a la governança corporativa del
sector públic institucional de de la
Generalitat.

Sobre la base diagnosi prèvia que assumeix que
marc normatiu de què disposa la Generalitat de Catalunya sobre
les diferents tipologies cions és complex i dispers i que
el mateix ha quedat desfasat pel transcurs del temps, a la
conclusió que la millor alternativa per revertir dita situació és

un nou text amb rang de llei que, per primera vegada,
aglutini en una mateixa norma l'estructura organitzativa
departamental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i
la del seu sector públic.

de participació obert a la ciutadania conté una sèrie de
preguntes per tal les aportacions:

1. Considereu que descrit adequadament el problema? Hi
ha aspectes que no tingut en compte i que haurien de
ser valorats per de la Generalitat? Hi ha
altres efectes negatius o positius derivats del marc
normatiu vigent que produint actualment que no

posat en relleu a la documentació?
2. Quins problemes relacionats amb les figures organitzatives

de de la Generalitat de tenir en
compte a de projectar la seva regulació?

3. Quines formes jurídiques organitzatives del sector públic
institucional considereu que generen més problemes i per
què? En suprimiríeu algunes? En crearíeu Quines
proposeu?

4. Quins aspectes de tenir en compte a de
regular les relacions entre els departaments i els organismes
públics?

5. de preveure altres objectius diferents?



6. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha
efectes de les alternatives esmentades que no
tingut en compte i que siguin rellevants?

Sens perjudici de les respostes que a les esmentades preguntes
puguin oferir les persones participants en aquest tràmit de
consulta prèvia i que pugui valorar quan ja es
disposi text articulat, en aquests moments ens limitarem a
posar de manifest la importància que en aquest àmbit té el model
de governança corporativa que es triï.

amb dades recents, les entitats i organismes que integren
el sector públic institucional de la Generalitat, representen el

del seu pressupost consolidat, el 81,4% de tota la seva
compra pública i el 62,5% del nombre de recursos humans
ocupats1.

significa que una part molt significativa de les decisions
públiques en àmbits fortament exposats als riscos per a la
integritat, tenen lloc en el sector públic institucional i per aquesta
raó, les estructures i mecanismes que territorial
(principal) dissenyi per garantir que les entitats instrumentals
(agents) actuen sota un sistema de presa de decisions respectuós
amb els principis de imparcialitat, transparència, integritat i que
faci efectiu el retiment de comptes a la ciutadania, tenen una
importància cabdal.

En aquest sentit, seria convenient prendre en consideració els
diferents estudis de la pròpia Generalitat sobre la situació del
sector públic institucional, elaborats en els darrers anys (2010,
2012, 2016), als que, sorprenentment, la Memòria preliminar no fa
cap referència.

La presa en consideració de i de les conclusions
exercici de reflexió prèvia hauria de posar sobre la taula alguns
dels factors crítics llavors identificats per tal de millorar la
governança corporativa com ara la transparència, la confiança

                                                
1 RIBAS SERRA, Anna. Millora de la governança del sector públic institucional de la
Generalitat de Catalunya: la creació d'una unitat departamental. EAPC, 2020



institucional, el retiment de comptes o de resultats,
aspectes tots aquests oblidats en la Memòria referida.

Una nova llei de de la Generalitat i
del seu sector públic institucional és, en definitiva, una oportunitat
per posar al dia 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


