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PARLAMENT
DE CATALUNyA
OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
EDICTE
de 9 de novembre de 2012, per la qual s’acorda la publicació del conveni de collaboració institucional permanent signat entre l’Oicina Antifrau de Catalunya i
la Sindicatura de C
omptes.
En data 6 de setembre de 2012 es va signar un conveni de col·laboració institucional permanent entre l’Oficina Antifrau de Catalunya i la Sindicatura de Comptes
basat en l’intercanvi de la informació rellevant per a l’exercici de les respectives
funcions i en l’orientació i formació tant als ens públics com als ciutadans sobre les
funcions d’ambdues institucions i sobre el compliment de la legalitat quan pugui
ser útil per a la millor garantia dels seus drets.
Atès el que preveuen els articles 8.2 i 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú,
RESOLC:
Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el conveni de col·laboració
institucional permanent entre l’Oficina Antifrau de Catalunya i la Sindicatura de
Comptes, que es transcriu en l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 9 de novembre de 2012
DANIEL DE ALFONSO LASO
Director
CONVENI
de col·laboració entre la Sindicatura de Comptes de Catalunya i l’oicina Antifrau
de Catalunya
Barcelona, 6 de setembre del 2012
REUNITS

D’una banda, l’Il·ltre. Sr. Jaume Amat i Reyero, síndic major, actuant en representació de la Sindicatura de Comptes i amb la corresponent autorització del Ple
de la institució, de conformitat amb allò que estableix la Llei 18/2010, del 7 de juny,
de la Sindicatura de Comptes.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, que intervé com a representant legal d’aquesta, de conformitat amb allò
que preveu la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i
l’article 5 de les seves normes d’actuació i de règim interior aprovades pel Parlament
amb data 25 de novembre del 2009 (DOGC núm. 5522, del 9.12.2009).

Ambdues parts, es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se en els
termes previstos en aquest document, i en virtut d’això,
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EXPOSEN

I
Que la Sindicatura de Comptes (en endavant, SCC) és l’ens de caràcter estatutari
que té atribuïda la funció de control extern de les entitats que configuren el sector
públic català, mitjançant la fiscalització dels comptes, de la gestió econòmica i del
control d’eficàcia de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic
de Catalunya. Aquesta atribució de competències es desprèn de l’article 136 de la
Constitució espanyola, de l’article 80 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de la
Llei orgànica 2/1982, del 12 de maig, del Tribunal de Comptes i de l’article 1 de la
Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
A tal efecte, desenvolupa les funcions previstes en l’article 2 de la Llei 18/2010,
les quals recauen sobre el conjunt d’entitats i persones subjectes al seu control en
els termes i amb l’abast previstos a l’article 3 de l’esmentada Llei.
II

Que l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una entitat de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia creada pel Parlament de Catalunya mitjançant
la Llei 14/2008, del 5 de novembre (DOGC núm. 5256, del 12.11.2008), que té entre
les seves finalitats prevenir i investigar possibles casos concrets d’ús o destinació
il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús en benefici privat d’informacions
derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.
Les potestats indagatòries de l’OAC abasten també les conductes oposades a la
probitat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei
i al dret.
L’OAC exerceix també la potestat indicativa, que comprèn l’assessorament i
l’emissió de propostes i recomanacions a les administracions públiques i organismes que constitueixen el seu àmbit de competència subjectiva, per tal que puguin
adoptar-se mesures contra la corrupció i les pràctiques fraudulentes, cooperant amb
les autoritats competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit del personal
al servei del sector públic.
Als expressats efectes, l’OAC projecta l’exercici de les seves funcions sobre el
sector públic de Catalunya i, addicionalment, també sobre el sector privat, en els
termes definits per l’article 2 de la Llei 14/2008.
III
Elementals raons d’eficàcia fan aconsellable que tant la SCC com l’OAC collaborin i coordinin les seves actuacions en aquells aspectes que puguin contribuir
a una millor prestació dels serveis que tenen encomanats així com per evitar una
possible duplicitat d’actuacions relatives a supòsits fronterers que en algun cas es
poguessin arribar a donar.
IV
El cabal de coneixement que sobre el control comptable, econòmic i financer té
la SCC, d’una banda, així com el de l’OAC, derivat de l’exercici de la seva comesa
preventiva en àmbits com la integritat, l’accés a la informació, la transparència, els
codis ètics o el bon govern, de l’altra, constitueix una font valuosa per a la capacitació
i perfeccionament del respectiu personal que pot ser aprofitada en benefici mutu i,
en definitiva, en el de la societat a què serveixen totes dues institucions.
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V
Habilitació normativa
La Llei 18/2010, estableix que «La Sindicatura de Comptes, per a complir amb
les tasques que té encomanades i en l’àmbit que li és propi, pot sol·licitar la collaboració, l’assistència i l’intercanvi d’informació a l’Oficina Antifrau de Catalunya.
Els termes d’aquesta col·laboració s’han d’establir per mitjà d’un protocol o d’un
conveni» (article 5.2).
Al seu torn, l’article 15.2 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina
Antifrau de Catalunya, expressa que aquesta «[...] per acomplir les tasques que
té encomanades i dins l’àmbit que li és propi, pot proporcionar la col·laboració i
l’assistència mútues i intercanviar informació amb altres òrgans i institucions de
caràcter públic, per mitjà de [... ] convenis i protocols que fixin els termes de la
col·laboració, sempre que així ho permetin les respectives normes aplicables a les
institucions intervinents», previsió desenvolupada, al seu torn, per l’article 34 de
les seves Normes d’actuació i de règim interior.
VI
Atenent el marc normatiu expressat, ambdues institucions estan interessades a
establir amb caràcter permanent vies de col·laboració que, respectant l’àmbit propi
d’atribucions de cadascuna, afavoreixin l’acompliment de les finalitats d’interès
general respectivament assignades, tot inspirant-se en els principis de lleialtat
institucional i informació recíproca.
En virtut de l’expressada voluntat, ambdues parts acorden la signatura del present
conveni de col·laboració, que es regirà per les següents
CLáUSULES

Primera. Objecte del conveni.
L’objecte del present conveni és l’establiment i la fixació d’un marc de col·laboració
institucional permanent entre les institucions signatàries mitjançant l’adopció d’un
compromís de servei públic basat en l’intercanvi de la informació rellevant per a
l’exercici de les respectives funcions i en l’orientació i formació tant als ens públics
com als ciutadans sobre les funcions d’ambdues institucions i sobre el compliment
de la legalitat quan pugui ser útil per a la millor garantia dels seus drets.
A tal efecte, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s’estableixen les línies de
col·laboració següents:
1. Comunicació recíproca d’informació, especialment quan calgui per complir
millor les competències que corresponen a cadascuna de les institucions signants
en funció de l’atribució efectuada per les respectives normatives que els resulten
d’aplicació.
La col·laboració entre ambdues institucions inclourà les actuacions necessàries
per tal que quedin fixats de forma clara per cadascuna de les parts els antecedents
i/o els fets que es comuniquin.
A tal efecte, les parts signants es comprometen, un cop rebuda i analitzada la
informació tramesa, a comunicar-se respectivament la decisió adoptada relativa a
l’inici o no d’alguna actuació.
2. Trasllat recíproc d’aquelles denúncies, comunicacions o consultes que, presentades per la ciutadania o per qualsevol ens o institució pública o privada en
qualsevol de les dues institucions, la receptora consideri que el coneixement dels
fets correspon a l’altra.
3. Realització conjunta d’estudis, activitats formatives, de divulgació o publicacions sobre el sector públic o la resta d’entitats subjectes a supervisió, des de la
perspectiva de la integritat, la transparència i, en definitiva, del dret a una bona
administració.
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4. Trasllat recíproc de les respectives memòries d’activitat així com d’aquelles
publicacions pròpies que puguin ser considerades de mutu interès.
Segona. Desenvolupament mitjançant protocols.
Les línies de col·laboració a què fa referència la clàusula anterior poden implementar-se, quan s’escaigui, mitjançant protocols específics el contingut dels quals
s’ha d’ajustar a allò que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Correspon a la Comissió de seguiment a què fa referència la clàusula quarta
elaborar i elevar proposta dels protocols específics a les parts signants del present
conveni.
Tercera. Aspectes financers.
La formalització d’aquest conveni no comporta aportació econòmica per cap de
les institucions signatàries.
Aquelles actuacions que així ho exigeixin, es finançaran d’acord amb projectes
d’actuació concrets que s’han d’articular mitjançant protocols específics, amb
expressa indicació de l’import i de les partides pressupostàries que autoritzen la
despesa. Aquests protocols específics resten exclosos de l’aplicació del text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011,
del 14 de novembre, atès allò que disposa l’article 4.1 c) d’aquell.
Quarta. Comissió de seguiment.
Es constituirà una Comissió de seguiment del contingut del present conveni
integrada per dues persones en representació la SCC i dues persones en representació de l’OAC.
La dita Comissió s’ha de reunir, de manera ordinària, almenys una vegada l’any
i, de forma extraordinària, tantes vegades com calgui, a fi i efecte de vetllar pel
compliment del present Conveni i resoldre aquelles qüestions d’interpretació i
compliment que puguin sorgir, si així ho sol·licita qualsevol de les persones que
integren la Comissió.
Cinquena. Eficàcia temporal.
Aquest conveni produeix efectes des de la seva signatura i té vigència indefinida.
L’acord pot ser denunciat per ambdues parts, i en qualsevol moment, un cop
transcorregut un any de vigència, adreçant, la part que exerceixi la dita facultat,
escrit a l’altra.
L’extinció produirà efectes un cop transcorreguts sis mesos de l’esmentada
denúncia, sens perjudici de finalitzar aquelles actuacions ja endegades i que, per
raons d’interès públic, s’hagin de dur a terme.
Sisena. Publicitat.
El present conveni es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del compromís d’ambdues parts de donar-ne difusió a les seves
respectives seus electròniques.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc
i la data indicats a l’encapçalament.
Jaume Amat i Reyero
Síndic major

Daniel de Alfonso Laso
Director de l’Oficina Antifrau
PG-322505 (12.318.138)
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