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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 l’OAC, facultant-la a assessorar i formular 

propostes i recomanacions les quals, d’acord amb l’article 13 d) de les Normes 

d’actuació i de règim interior de l’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. 

En atenció a l’anterior, el 23 de març de 2015 (Registre de sortida de 24 de març) l’OAC 

va presentar un seguit de consideracions en relació amb el Projecte de Decret de 

Modificació del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la inspecció 

d’ensenyament (instrumentada mitjançant edicte del Departament d’Ensenyament de 

25.02.2015 publicat al DOGC núm. 6825 de 6.3.2015). 

L’1 d’abril de 2015 es rep resposta del subdirector general de la Inspecció d’Educació 

(en funcions) en que informa sobre la consideració que s’ha fet de les al�legacions 

proposades. 
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Actuacions de seguiment  

Donant compliment a l’article 30 de les NARI, l’OAC ha dut a terme les corresponents 

actuacions de seguiment consistents, en aquest cas, en analitzar quina ha estat la 

valoració de les al�legacions fetes per l’OAC.  

La iniciativa ara analitzada té per objecte desenvolupar el marc legal pel que fa a la 

provisió temporal de llocs d’inspector en comissió de serveis per mitjà de convocatòries 

de concurs de mèrits específics entre funcionaris dels cossos docents.  

Dels suggeriments al text i la seva recepció per part del Departament d’Ensenyament 

fem les següents valoracions:   

Article 20. Concurs de mèrits 

Cal començar apuntant que el precepte estableix el següent: “en el moment de 

presentar la sol�licitud de participació en el concurs de mèrits els aspirants han de 

presentar un projecte escrit relacionat amb les tasques de la inspecció”.  

Amb relació a l’anterior, l’OAC recomana que siguin les bases de la convocatòria les que 

determinin l’objecte concret d’aquest projecte. 

Així mateix, l’OAC estima que fóra convenient que la redacció preveiés expressament 

que els paràmetres d’acord amb els quals s’hagi d’elaborar el projecte escrit (més amunt 

esmentat) es fixin en la corresponent convocatòria de tal manera que, una vegada 

publicada al DOGC, tota persona aspirant es trobi en igualtat de condicions a l’hora de 

preparar aquest document.  

En relació amb la comissió de selecció  dels aspirants que participen en el concurs, 

l’OAC recomana que la norma reglamentària determini la composició d’aquesta 

comissió establint, si més no, la seva estructura (nombre de vocals i la seva 

procedència). L’OAC considera que existeixen raons de seguretat jurídica que fan que 

aquesta opció resulti preferible a la de diferir a cada convocatòria particular la concreta 

determinació de la composició de la comissió.  

En relació amb això el Departament d’Ensenyament informa que: 

“Respecte a la composició de la comissió de selecció, s’ha proposat introduir 

una modificació en el sentit d’incloure en el redactat del projecte de Decret la 

composició dels membres de la comissió encarregada de procedir a la selecció 

dels aspirants que participin en el concurs de mèrits”.  

De manera que es modifica el redactat del precepte i queda com segueix: 

“La selecció dels aspirants que participen en el concurs es realitza per una 

comissió formada per un president i quatre vocals, funcionaris del cos 

d’inspectors d’educació i del cos d’inspectors al servei de l’administració 

educativa, en actiu en llocs de treball de la Inspecció d’Educació que és 

nomenada per la persona titular de la Subdirecció General de la Inspecció 

d’Educació o persona en qui delegui”.   
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Article 22. Aspirants seleccionats 

Es recomana introduir en la norma la previsió expressa de què la llista definitiva amb 

les persones seleccionades serà objecte de publicació al DOGC. L’OAC considera 

aquesta una elemental mesura de transparència.  

A la resposta del Departament es fa una consideració amb la perspectiva de futures 

convocatòries de concurs de mèrits: “Pel que fa a la resta dels vostres suggeriments que 

fan referència a temes de procediment en el concurs de mèrits específics per a la 

incorporació a l’exercici de la funció inspectora de funcionaris d’altres cossos docents 

en comissió de serveis, indicar-vos que aquests es tindran en consideració en la 

corresponent convocatòria”.   
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Conclusions 

 

Les al�legacions al projecte de Decret de modificació del Decret 266/2000, de 31 de 

juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament, s’han centrat en aquells aspectes 

que poden incidir en la integritat i la transparència de les institucions. 

S’han fet 3 suggeriments concrets, un dels quals ha donat lloc a la modificació del 

precepte 20.2 en afegir la composició dels òrgans de selecció. 

Així mateix, el Departament d’Ensenyament ha informat que “es tindran en 

consideració els suggeriments relatius al procediment en el concurs de mèrits en la 

corresponent convocatòria”.  

Valorem positivament com un pas endavant per a la transparència el fet que el 

Departament d’Ensenyament hagi tingut en consideració tant en la norma com en les 

convocatòries de concurs de mèrits les mesures proposades.   

No obstant l’anterior, l’OAC considera que el Decret analitzat hagués estat el marc idoni 

per incorporar els suggeriments proposats ja que aquests recauen en reforçar la 

seguretat jurídica d’una qüestió especialment delicada des del punt de vista de la 

transparència i la igualtat com és el concurs de mèrits  i en una matèria rellevant com 

ho és la Inspecció d’Ensenyament.  

D’acord amb allò establert als articles 22 i 23 de la Llei 14/2008, i articles 30.2 i 37 de 

les NARI,  s’adjunta com a Annex 2 al present informe, document amb les propostes de 

text, en versió tant abreujada com extensa, per a la seva inclusió en la memòria anual 

de l’OAC de 2015 , en què s’identifiquen 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 text que es comunica que serà finalment aprovat. 

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

Projecte de Decret de modificació del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es 

regula la Inspecció d’Ensenyament.  

 

Barcelona, 15 de juliol de 2015 

 

 

  

Mar Cardona Martínez  

Tècnic Jurista                                     

Daniel de Alfonso Laso 

Director de l’Oficina Antifrau 

de Catalunya 
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Annex 1: Proposta de text per al quadre d’al·legacions de la 

pàgina web de l’OAC   

 

 

Iniciativa 
Normativa  

Institució 
promotora 

Al�legacions 
de l’Oficina 
Antifrau 

Resposta  Text aprovat Informe de 
tancament 
del 
seguiment 

Projecte de Decret 
de Modificació del 
Decret 266/2000, 
de 31 de juliol, pel 
qual es regula la 
Inspecció 
d’Ensenyament 

Departament 
d’Ensenyament 

23/03/2015 01/04/2015  06/05/2015 
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Annex 2: Propostes de text per a la memòria anual 

Versió abreujada 

El 23 de març de 2015 l’OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb el 

Projecte de Decret de Modificació del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es 

regula la Inspecció d’Ensenyament (instrumentada mitjançant edicte del Departament 

d’Ensenyament de 25.02.2015 publicat al DOGC núm. 6825 de 6.3 de 2015). 

L’OAC ha fet recomanacions en relació amb la composició de la comissió de selecció i 

en relació amb la publicitat d’aquells paràmetres d’acord amb els quals s’hagi 

d’elaborar el projecte escrit que han de presentar els aspirants a participar en el 

concurs de mèrits. Així mateix l’OAC recomana que la llista definitiva amb les persones 

seleccionades es faci pública al DOGC. 

La resposta del Departament d’Ensenyament acull de manera positiva els suggeriments 

de l’OAC i s’ha procedit a modificar un dels preceptes. D’altra banda, s’informa que la 

resta de recomanacions procedimentals de l’OAC es tindran en compte en les 

corresponents convocatòries de concurs de mèrits.   

Tot i això, l’OAC considera que, des del punt de vista de la seguretat jurídica, el Decret 

analitzat representaria el marc idoni per incorporar els suggeriments.  

Tota la informació sobre les presents al�legacions i el seu seguiment es poden trobar a 

la web de l’OAC.  
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Versió extensa 

 

Donant compliment a l’article 30 de les NARI, l’OAC ha dut a terme les corresponents 

actuacions de seguiment consistents, en aquest cas, en analitzar quina ha estat la 

valoració de les al�legacions fetes per l’OAC.  

La iniciativa ara analitzada té per objecte desenvolupar el marc legal pel que fa a la 

provisió temporal de llocs d’inspector en comissió de serveis per mitjà de convocatòries 

de concurs de mèrits específics entre funcionaris dels cossos docents.  

Dels suggeriments al text i la seva recepció per part del Departament d’Ensenyament 

fem les següents valoracions:   

Article 20. Concurs de mèrits 

Cal començar apuntant que el precepte estableix el següent: “en el moment de 

presentar la sol�licitud de participació en el concurs de mèrits els aspirants han de 

presentar un projecte escrit relacionat amb les tasques de la inspecció”.  

Amb relació a l’anterior, l’OAC recomana que siguin les bases de la convocatòria les que 

determinin l’objecte concret d’aquest projecte. 

Així mateix, l’OAC estima que fóra convenient que la redacció preveiés expressament 

que els paràmetres d’acord amb els quals s’hagi d’elaborar el projecte escrit (més amunt 

esmentat) es fixin en la corresponent convocatòria de tal manera que, una vegada 

publicada al DOGC, tota persona aspirant es trobi en igualtat de condicions a l’hora de 

preparar aquest document.  

En relació amb la comissió de selecció  dels aspirants que participen en el concurs, 

l’OAC recomana que la norma determini la composició d’aquesta comissió 

determinant, si més no, la seva estructura (nombre de vocals i la seva procedència). 

L’OAC considera que existeixen raons de seguretat jurídica que fan que aquesta opció 

resulti preferible a la de diferir a cada convocatòria particular la concreta determinació 

de la composició de la comissió.  

En relació amb això el Departament d’Ensenyament en la seva resposta informa que: 

“Respecte a la composició de la comissió de selecció, s’ha proposat introduir 

una modificació en el sentit d’incloure en el redactat del projecte de Decret la 

composició dels membres de la comissió encarregada de procedir a la selecció 

dels aspirants que participin en el concurs de mèrits”.  

De manera que es modifica el redactat del precepte i queda com segueix: 

“20.2. La selecció dels aspirants que participen en el concurs es realitza per 

una comissió formada per un president i quatre vocals, funcionaris del cos 

d’inspectors d’educació i del cos d’inspectors al servei de l’administració 

educativa, en actiu en llocs de treball de la Inspecció d’Educació que és  
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nomenada per la persona titular de la Subdirecció General de la Inspecció 

d’Educació o persona en qui delegui”.   

 

 

Article 22. Aspirants seleccionats 

Es recomana introduir en la norma la previsió expressa de què la llista definitiva amb 

les persones seleccionades serà objecte de publicació al DOGC. L’OAC  considera 

aquesta una elemental mesura de transparència.  

A la resposta del Departament d’Ensenyament es fa una consideració amb la 

perspectiva de noves convocatòries futures de concurs de mèrits: “Pel que fa a la resta 

dels vostres suggeriments que fan referència a temes de procediment en el concurs de 

mèrits específics per a la incorporació a l’exercici de la funció inspectora de funcionaris 

d’altres cossos docents en comissió de serveis, indicar-vos que aquests es tindran en 

consideració en la corresponent convocatòria”. 

Tot i això, l’OAC considera que, des del punt de vista de la seguretat jurídica, el Decret 

analitzat representaria el marc idoni per incorporar els suggeriments.  

Tota la informació sobre les presents al�legacions i el seu seguiment es poden trobar a 

la web de l’OAC.  

 

 


