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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  
AL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULA EL 
TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 
I S’APROVA LA SEVA ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
 
 

Consideració preliminar 
 
No és aquesta la primera ocasió en què l’Oficina ha tingut ocasió de pronunciar-se 
sobre la matèria objecte del present Projecte. 
 
Mitjançant escrit de 22.10.2010 l’Oficina Antifrau de Catalunya va formular 
al�legacions a una iniciativa reglamentària —llavors del Departament d’Economia i 
Finances— orientada a la creació d’un Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
Tot i que el Projecte considerat l’any 2010 presentava sensibles diferències al que avui 
motiva el present informe, llavors l’Oficina ja va assenyalar aquells extrems que 
resultaven susceptibles de millora partint d’una premissa: la garantia dels principis 
d’independència, imparcialitat i transparència de l’òrgan administratiu que, per 
mandat de la Directiva 2007/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de 
desembre de 2007, ha d’encarregar-se de conèixer del recurs especial en matèria de 
contractació. 
 
Aquella mateixa finalitat és la que avui inspira l’examen del present Projecte.  
 
 

Article 5. Composició del Tribunal 
 
L’apartat segon del precepte ara considerat estableix que: 
 

«El president/a i les persones vocals són nomenats per la persona titular del 
Departament competent en l’establiment de criteris, direcció i control de la 
contractació pública, entre persones funcionàries que reuneixin els requisits 
establerts a l’article 6 d’aquest Decret. La resolució de nomenament s’ha de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.» 

 
La norma només preveu qui nomena però no estableix quin hagi de ser el mecanisme 
de tria o selecció entre les diferents persones aspirants que reuneixin els requisits 
establerts legalment. 
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De fet, la Llei (D. Ad. quarta. 11 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres) remet a un procés de selecció i designació del que es limita a establir que 
s’inicia amb una convocatòria pública, i a descriure el contingut de la sol�licitud de 
participació. 
 
Podem constatar, doncs, com el Reglament ara considerat no desplega el necessari 
procés de selecció —també al�ludit en el propi article 6.2 del Projecte— que hauria de 
concloure amb una proposta efectuada per un òrgan tècnic en base a, exclusivament, 
criteris objectius i atenent als principis de publicitat, concurrència, igualtat, mèrit i 
capacitat. 
 
Tractant-se d’un òrgan amb un perfil marcadament tècnic i especialitzat, l’omissió de 
quin hagi de ser el procediment de selecció entre les persones aspirants no dóna 
suficients garanties per l’acompliment dels principis de qualificació, independència i 
inamobilitat. 
 
En aquest sentit cal tenir present que la Directiva 1989/665/CEE, de 21 de desembre, 
preveu que el nomenament dels membres  de la instància independent resti subjecte a 
un estatut equiparable al de les autoritats judicials. 
 
La pràctica d’incloure l’encara avui operatiu Òrgan Administratiu de Recursos 
Contractuals de Catalunya (en endavant OARCC)— en la relació de llocs de treball 
(RLT) del Departament competent en l’establiment de criteris, direcció i control de la 
contractació pública és de difícil encaix amb la previsió continguda en la D. Ad. Quarta. 
5 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres en el sentit de no 
integració en l’estructura jeràrquica de l’Administració. 
 
Aquesta inclusió, ha suposat de facto, i en absència de norma específica sobre el 
sistema de provisió, que el lloc es classifiqués com de lliure designació. L’opció per 
aquest sistema de provisió planteja diversos problemes: 
 

1. D’entrada, que la regla general en la normativa de funció pública per a la 
provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari és el concurs 
de mèrits i no pas la lliure designació. 

 
2. En segon terme, la lliure designació només és possible per a llocs 

d’especial responsabilitat i confiança (article 80 Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic). El component de 
confiança, en el cas d’òrgans la naturalesa dels quals ve marcada pels 
principis de qualificació, independència i inamobilitat, no té encaix 
possible, atès que resulta incompatible amb un del elements propis de la 
lliure designació com és el cessament discrecional. 

 
3. Estatutàriament resulta aplicable als membres de la instància de recurs 

independent el mateix règim d’incompatibilitats que el que correspon als 
alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya [D. Ad. 4ª. 12 b)]. Dita 
equiparació resulta raonable des de la perspectiva de la Directiva 
1989/665/CEE, de 21 de desembre i reforça l’especial posició estatutària 
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dels esmentats membres, resultant dubtosa la inclusió dels 
corresponents llocs de treball en la RLT. 

 
4. En darrer terme, el caràcter quasi jurisdiccional de les funcions de la 

instància desaconsellen que en la tria de les persones cridades a 
desenvolupar-les  hi hagi el menor element d’oportunitat o de 
discrecionalitat. D’aquesta manera es veu favorablement reforçada la 
posició de plena independència prevista en l’article 2 del mateix Projecte 
ara considerat. 

 
En definitiva, l’Oficina recomana que la present norma reglamentària, fent ús de 
l’expressa habilitació legal i respectant els seus límits, desplegui aquesta establint 
detalladament quin ha de ser el procés de selecció entre les persones candidates.  Ha de 
correspondre a un òrgan de caràcter tècnic la responsabilitat de proposar el 
nomenament a l’autoritat competent d’acord amb criteris objectius predefinits. 
 
 

Article 6. Requisits per ser membre del Tribunal 
 
Els primer apartat del text reglamentari projectat estableix: 
 

«Per ser designat membre del Tribunal cal donar compliment als requisits 
següents: 
a) Ésser funcionari o funcionària de carrera dels cossos o escales del grup A1 de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
b) Haver desenvolupat l’activitat professional per un temps superior a quinze 
anys, preferentment en l’àmbit del dret administratiu relacionat directament 
amb la contractació pública. 
c) Tenir la llicenciatura o grau en dret.». 

 
Per contrast, la D. Ad. quarta. 10 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres preveu: 
 

«Per ser designat titular de l’òrgan unipersonal calen els requisits següents: 
a) Ésser funcionari o funcionària de carrera dels cossos o escales del grup A1, 
havent desenvolupat l’activitat professional per un temps superior a quinze 
anys, preferentment en l’àmbit del dret administratiu relacionat directament 
amb la contractació pública. 
b) Tenir la llicenciatura en dret. 
c) Disposar d’una competència professional acreditada en les matèries pròpies 
de l’òrgan.». 
 

D’entrada, hem de posar de manifest que el precepte legal que acabem d’esmentar 
resulta plenament aplicable a les persones que hagin de ser president o presidenta del 
Tribunal i als seus vocals, tal i com preveu la mateixa D. Ad. quarta. 17 d) en tant que 
normal legal expressament habilitant per tal que el Govern dicti un decret que 
transformi l’OARCC en òrgan col�legiat. 
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Tot seguit, constatem que la norma projectada, havent optat per reproduir el contingut 
de la norma legal no ho fa en els mateixos termes sinó modificant-la sensiblement. 
 
Per una banda, el Projecte de reglament restringeix l’aptitud per ser aspirant a personal 
funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Al respecte, i a manca de justificació en el preàmbul del Projecte, no s’entén a què pot 
obeir la restricció. Limitar les fonts de possibles aspirants suposa restringir 
deliberadament la concurrència en un àmbit en què el global de persones amb el talent 
adequat no serà previsiblement alt. 
 
En els termes esmentats, quedarien fora de la possibilitat de presentar sol�licitud 
persones funcionàries que, sense pertànyer a l’Administració de Generalitat, pertanyen 
igualment al sector públic de Catalunya des d’altres institucions i, molt en particular, 
des dels ens locals. 
 
No sembla gaire coherent que el Projecte de Decret prevegi que un dels vocals del 
Tribunal hagi de ser nomenat a proposta conjunta de la Federació de Municipis de 
Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i que dita proposta hagi de recaure 
sobre persones funcionàries d’un nivell de l’Administració que els és aliè. 
 
D’una altra banda, el requisit previst a la Llei consistent en l’acreditada competència 
professional resulta del tot adient i, en definitiva, és l’únic requisit que garanteix en tot 
cas que les persones candidates tenen aptitud per a la feina.  
 
En aquest sentit, hem de destacar que en la formulació normativa del requisit de 
l’experiència professional (certament dilatada, de 15 any) l’ús de l’adverbi 
“preferentment” obre la porta a la possibilitat que l’activitat professional pogués no 
haver estat directament relacionada amb la contractació pública, de tal manera que 
resulta del tot imprescindible que no desaparegui el requisit addicional de disposar de 
competència professional acreditada en les matèries pròpies de l’òrgan (contractació 
administrativa). 
 
Per l’exposat, l’opció presa pel present Projecte ens genera seriosos dubtes sobre la 
mateixa legalitat del reglament en haver excedit l’habilitació legal corresponent. 
 
Certament, es podria argumentar que tant la restricció subjectiva dels aspirants com la 
supressió a què hem fet esment deixen intactes les previsions de la norma legal les 
quals continuen operant amb independència de la lletra del Reglament. Tanmateix, 
això determinaria que la norma reglamentària esdevingués del tot supèrflua alhora que 
generadora d’inseguretat jurídica i que, per tant, resultés convenient la seva eliminació 
del text. 
 
En un altre ordre de consideracions, i a la vista de l’apartat segon de l’article 6, 
suggerim que s’estableixi de forma expressa quins siguin els mitjans oficials per tal de 
dur a terme la publicitat de la convocatòria. 
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Article 7. Mandat 
 
Estableix aquest article: 
 

«El mandat dels/les membres del Tribunal té una durada de cinc anys, a 
comptar de la presa de possessió, que s’ha de dur a terme un cop publicat el 
nomenament. Els/les membres poden ser reelegits per períodes successius de la 
mateixa durada sense necessitat de fer cap nou procés de selecció.» 

 
Novament aquí es troba a faltar que la norma reglamentària no desplegui la llei en el 
sentit de concretar de quina manera s’hagi de produir dita pròrroga, sobretot a la llum 
dels arguments que hem emprat en examinar l’article 5. 
 
En la seva redacció actual, el precepte admet un grau de discrecionalitat en la decisió de 
“reelecció” incompatible amb l’estatut dels membres del Tribunal. 
 
 
 
Article 10. Assistència i adopció d’acords 
 
L’apartat 4 d’aquest article estableix: 
 

 «Sens perjudici de l’establert a l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, cap dels assistents podrà abstenir-se de votar, i el que 
dissenteixi de la majoria, podrà formular vot particular per escrit en el termini 
de 48 hores. El vot particular s'incorporarà a l'expedient i se’n farà esment a la 
corresponent resolució del Tribunal.» 

 
Per raons de transparència i en coherència amb el que s’exposa més endavant en relació 
a la publicació de les resolucions del Tribunal (article 26), suggerim la reformulació del 
precepte en el sentit que el vot particular s’incorpori a la resolució tot seguit a la part 
dispositiva de la mateixa. 
 
 
 
Article 11. Objectivitat, imparcialitat i sigil  
 
L’apartat primer de la norma estableix: 
 

 «Els/les membres del Tribunal tenen l’obligació d’inhibir-se del coneixement 
dels assumptes en els que concorri alguna de les causes d’abstenció i recusació 
establertes en la legislació en matèria de procediment administratiu comú.» 
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Suggerim la següent redacció alternativa: "sense perjudici dels supòsits en què la 
legislació en matèria de procediment administratiu preveu l'abstenció i recusació, els 
membres del Tribunal tenen l'obligació d'inhibir-se del coneixement dels assumptes en 
els que concorri conflicte d'interessos”. 
 
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 (propi o aliè) que pot influir indegudament en l’acompliment de 
llurs obligacions i responsabilitats oficials. 
 
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. 
 
Com a tals riscs, han de ser degudament gestionats des dels seus distints vessants: 
incompatibilitats (durant l’exercici del càrrec i en abandonar-lo); causes d’abstenció i 
recusació (declaracions de béns i interessos); i la recepció de regals (política de regals). 
 
El sentit del nostre suggeriment s’orienta, doncs, a donar millor cobertura al conjunt de 
situacions que poden comprometre la integritat dels servidors públics. 
 
 
 
Article 26. Resolució 
 
Trobem a faltar que no estigui prevista de manera expressa la publicitat de les 
resolucions del Tribunal.  
 
Aquestes aniran generant un corpus de doctrina d'evident interès públic que ha d'estar 
a disposició de la ciutadania en general com, de fet, ha vingut succeint fins ara amb les 
resolucions de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC). 
 
A tal efecte, el departament al que s'adscriu el Tribunal ha d'habilitar un espai en el seu 
web corporatiu. 
 
 
 
 
Barcelona, 30 d’abril de 2013 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 


