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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya a
lAvantprojecte de Llei de l'Escola Nacional de
Govern i Administracions Públiques Enric Prat
de la Riba

El Departament de Govemació, Adrninistracions Públiques i Habitatge \/a
sotmetre a infonnació pública dulant el termini de t5 dies, nitjançant anunci al
DOGC nÍrmero 7z9g del z6.t.zot7,l'avantprojecte de llei de ì'Escola Nacional cle

Govern i Administracions Pírbliques Enric Prat de la Riba (Escola, en endavant).

Les plesents observacions i suggeliments de l'Oficina Antifi'au de Catalun¡'a
(OAC en endavant), al text de l'avantprojecte de llei són emesos a ì'empala dels
articles r i 3 de la Llei t4f zoo9, de 5 de novembre, de I'OAC, així com de l'article
tg.z.d) de les Normes d'Actuació i Règirn Interns (NARI), segons el qual,
correspoll a la Direcció de Prevenció forlnular al dilector o directora de I'Oficina
propostes i recomanacions sobre disposicions nonratives vigents o eu trànit
d'aprovació perquè les elevi al Parlarnent, 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.

Així, aquestes al.legacions que tot seguit passem a formular pretenen incidir
particr.rlarment en aquells aspectes del text projectat qlle, dilectament o

indirectament, gualden relació amb els àmbits sobre els que lecaueu les
funcions que la LOAC atribueix a I'OAC amb I'objectiu d'enfortir la integritat de

les institucions i deìs sen'idors públics.

Alticle 3. Ànbit d'actuació

1. <L'àmbit d'actuació de 1'Escola con.rprèn la fonlació i la captacìó de taient:

a) Del personal al servei cle:

El Parlament, el Goveln j els organismes estatutaris.
L'Adn-rinistració de la Generalitat de Catalun¡,a.
Els ens locals.
EJs olganisures autr)l-ionrs. els consorcis i les altl'es elrtitats dc ct'et púbìic
aclscrites a I'Acllinistració cle la Gener-alitat o als cr-rs locals.
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tr) Del personal adlrinistratiu icle sen,ei de les unjversitats pirbliques del sislel'na

tuniversitari català [...].
c) Dels càrrecs públics, inclosos els electes, i els dilectius públics.

[...],

Obsen,eln que la ledacció proposada sernblaria no donar cobertura a la totalitat
del sectol públic de Catalunl'a, ja que algunes institucions, cotn ara I'Oficina
Antifrau qnedarien al rnarge. Aquest fet no sembla desprendle's de la voluntat
clel legislador'. Als al contrali, l'exposició de motius de l'avantprojecte
manifesta:

..La folmació dels càrrecs públics i del personal al sen,ei de les

administracions públiques de Cataìun1,¿, i del sector públic, és un
elernent estructural cle naturalesa transt'ersal que va més enllà de la
conjuntura política, i continua dient .<L'Escola Nacjonal de Goveln i
Administracions Púrbliques Enric Prat de la Riba és l'escola de totes les

administracions públiques catalanes i del seu sector públics sense

distincions per raó del seu àmbit territorial d'actuació, del pressupost,

del nomble de ciutadans als quals sert,eix, de la seva ubicació geogràfica

o de la composició política dels seus òrgans de govern.,

Suggerirn, en conseqüència, que es rerrisi l'àmbit d'actuació de I'escola amb la
finalitat d'incloure la totalitat del sector púrblic català.

Alticle 8. Cornposició del Consell Rector

L'article B.r.a) estableix que el <president o presidenta del consell rector haurà
de ser, preferentment, en una pelsona de reconegut plestigi en l'àn-rbit de

l'adnrinistració o universitari' sense més indicacions o requisits.

Més endavant, a l'article 8.2, s'estableix qr.re "el president o presidenta, serà

nornenat pel govern de la Ger-relalitat a proposta de la persona titulal del

departament competent en matèr'ia de funció pírblica>.

\/agi per endavant una consideració de caràcter gramatical i és que la redacció

del B.r.a) hatuia de ser: hatLrà de recatn'e, en lloc. de l-taut'à de ser, o bé,

elirlinal el plononr "crl" pel tal que la concol'clança sigui la cot'recta.
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D'altra banda, considerem qtre seria convenient ampliar els requisits exigibles

iler a accedir al càr'rec de president del Consell Rector per tal que es creTn

condicions objectives d'elegibiìitat. Ens referim, per exemple, a quantificar el

temps mínim cì'experiència requeljda i establir Ia matèria sobre la que hauria de
lecaure aquesta experiència.
Així mateix, considerem s'hauria de valorar la reclacció donada eu ei primer
apartat, <prefelentlnent>> és un terme del que seria bo prescindil atès que dona
cabuda a una ampla discl'ecionalitat.

Considerem raonable que la figura de president deì Consell hauria cle reunir',
sempre i en tot cas, un leconegut plestigi i una trajectòria professional
contrastable tal i com sí es requereix pel que fa a l'experiència del Director'/a de

l'Escola (fut. rr.z).

Suggerim, per tant, donar un nou redactat a I'article que incìogui aqttestes

observacions.

En un altre ordre de coses, i r¡ista la composició del Consell Rectol proposada
per l'avantprojecte, observem que la mateixa no coincideix amb el sector
públic enunciat a l'àmbit d'actuació més amunt analitzat.

D'una banda, no es pre\/eu, en la composició del Consell Rector, cap

representant del Parlament ni dels organisrnes estatutaris esrnentats a
l'àlnbit d'actuació (fut. S) contràriament a la prevìsió que sí que es fa amb la
resta d'organismes inclosos a l'àmbit d'actuació.

D'altla banda, i tenint en considelació allò l'exposat al Preàmbul de la Llei
t4lzoo\ que estableix que I'OAC té encomanada específicament ìa missió de
<pleser'\'ar la transpar'ència i la integritat de les adninistlacions i del pelsonal al

servei del sector públic a Catalunva>, i que aquesta, segons es despr'èn de la
nomra, es canalitza mitjançant la Direcció de Prevenció amb accions formatives
i de sensibilització, suggerim que es valori la possibilitat de preveure la inclusió
d'un representant cìe I'OAC en el Consell Rector'.

Aquesta missió cle l'OAC jnntament amb la rnissió de I'Escola de "col.labolat'en
la de.finició i clesenvolupament de la metoclologia pel a la captació de talent clels

dilectius públics i del pelsonal al selvei de les institucions i de les

aclministracions púbìiques f...]> (Art. 4.e) quedalia erl'iquida amb ìa plesencia
d'uu leplesentant de la instjtució que, a Catalunva, ba de vetllal'pel la integritat
de les adnrinistlacjons púbìiques ì deì pelsona'l al st:n se.Lvei.
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Finalment i en un altre oldre de coses, estableix el precepte 8.6: "Ei Consell

Rectol es leuneix en sessió ordinària almenl's tres vegades l'an¡, i en sessió

extlaordinària sempre que ho clecideixi la presidència o ho sol.licita la tercera
part dels seus melrbres.>>

Suggerirn que, per tal de fer efectiu el plincipi de transparència, les sessions

de l'òrgan de Govern siguin públiques i així es faci constar expressament al

text.

Així mateix, i atès que no hi ha lemissió explícita a la noluativa aplicable als

òrgans col.legiats de l'Administració de la Genelalitat, recomanem que es faci
refer'ència a la mateixa. Així, s'hauria d'entendre una rellissió a l'article zo de

la Llei z6f zoto, de 3 d'agost, de procediment de les Administracions
Públiques de Catalun)/a (Actes de les sessions) així cotn a l'article tB (Actes)

de la llei 40f 2or1, d't d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

En tot cas, i tenint en compte que, als efectes de la trar-rsparència la
inforllació ha de tenir un valor actual, selia bo que les actes fossin públiques

des del moment en què s'aixequen sense necessitat que hagin estat

aprovades, tot advertint que seran definitives des de la sessió següent.

El rnateix comentari podern esgrimir pel que fa a l'article ro.6 relatiu a ìes

reunions de la Comissió Executir¡a.

Barcelona, r5 de febler de zotT

\{ar Cardona Maltínez
Tècnic Julista

Vistiplau
Òscar Roca font
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