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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  

AL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL PEL QUAL S’APROVEN 

ELS ESTATUTS DE L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL 

SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA 
 
 

 
El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, ha sotmès al tràmit d’informació pública el Projecte de decret pel 
qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya l’elaboració del qual es troba tramitant la 
Secretaria d'Universitats i Recerca. 
 
D’acord amb les funcions que la Llei 14/2008 encomana a l’Oficina Antifrau 
de Catalunya en l’àmbit de la transparència i la integritat de les 
administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya, 
passen a formular-se les següent al·legacions: 
 
 
 
Article 9. Avaluació externa de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (en endavant, AQU) 

 
Aquest precepte estableix: 
 

«D’acord amb els estàndards i les directrius internacionals per a 
l’assegurament de la qualitat, l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya s’ha de sotmetre periòdicament, a proposta 
del Consell de Govern, a una avaluació externa internacional de la 
qualitat dels serveis que presta adreçada al seu millorament constant 
i al seu reconeixement extern.» 

 
El text projectat es limita a reproduir l’article 26 de la Llei 15/2015, del 21 
de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya. 
 
Suggerim que sigui valorada la possibilitat que el text ara projectat 
incorpori una concreció consistent en substituir l’expressió “s’ha de sotmetre 
periòdicament” per aquesta altra: “s’ha de sotmetre, amb la periodicitat 
mínima prevista als Estàndards i directrius per a l’assegurament de la 
qualitat en l’espai europeu d’educació superior (ESG)”.  
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Aquest suggeriment s’orienta a reforçar la previsió continguda als (ESG) 
relativa a la periodicitat mínima quinquennal (estàndard 3.7) i permetria 
l’adaptació als canvis que els ESG poguessin experimentar en el futur sobre 
aquest extrem, garantint l’adequació permanent dels Estatuts a aquests 
estàndards. 
 
 
Article 11. El President 
 
D’acord amb l’apartat 2 del precepte:  
 

«El president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya és nomenat pel Govern, a proposta del conseller del 
departament competent en matèria d’universitats, d’entre 
personalitats de reconeguts mèrits i prestigi en l’àmbit acadèmic, 
amb acreditada experiència en qualitat en educació superior i recerca, 
per a un període de quatre anys, renovable una sola vegada.» 

 
Novament en aquest punt, el text projectat repeteix el contingut de l’art. 
6.3 de la Llei 15/2015.  
 
Recomanem que el text sigui modificat per possibilitar una proposta 
múltiple al Govern per part del conseller que inclogués, per exemple, una 
terna de candidats que reunissin les condicions descrites a la llei. Aquest 
suggeriment té per objecte augmentar les probabilitats d’encert en la tria 
de la persona que ha de dirigir l’AQU. 
 
 
Article 16. El secretari 
 
El contingut literal de l’article projectat és el següent: 
 

«16.1 El Consell de Govern nomena, d’entre el personal de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, un secretari, a 
proposta del president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, el qual ha d’assistir a les reunions del 
Consell de Govern i de la Comissió Permanent, amb veu però sense 
vot.  
16.2 El secretari de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya pot, així mateix, desenvolupar les funcions 
pròpies d’aquest càrrec a les comissions de l’Agència que no hagin 
designat secretaris propis.  
16.3 Correspon al secretari:  
a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president. 
b) Estendre l’acta de la sessió. 
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c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 
d) Estendre els certificats pertinents. 
e) Custodiar i arxivar les actes. 
f) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària 
per a l’exercici de llurs funcions. 
g) Complir les altres funcions pròpies dels secretaris dels òrgans 
col·legiats. 
16.4. El secretari de l’Agència dóna suport al director en l’exercici de 
les seves funcions i coordina les tasques de secretaria que, si és el 
cas, desenvolupin els secretaris de les diferents comissions.» 

 
Certament, aquest redactat desenvolupa la previsió que sobre la figura de la 
secretaria contempla la Llei 15/2015. Segons l’art. 7.9 d’aquesta llei: «[e]l 
Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya nomena un secretari, a proposta del president, que actua també 
com a secretari de la Comissió Permanent. El secretari assisteix a les 
reunions d’aquests òrgans amb veu però sense vot». 
 
De la lectura de les funcions encomanades al secretari es desprèn que el 
text projectat ha optat per reproduir el contingut de l’art. 15 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya en quant regula les funcions del 
secretari o secretària dels òrgans col·legiats. 
 
Algunes d’aquestes funcions comporten, intrínsecament, l’exercici de 
potestats públiques o la salvaguarda dels interessos generals que 
corresponen a l’Administració pública. És el cas de la potestat certificatòria, 
per exemple. D’altres, com és el cas del suport al director, impliquen 
funcions d’assessorament i això inclou en certa manera el control de la 
legalitat d’actuació de l’òrgan, funció aquesta que pressuposa el respecte 
als principis d’imparcialitat i objectivitat. 
 
D’acord amb l’art. 9.2 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, correspon exclusivament als 
funcionaris públics l’exercici d’aquelles funcions que impliquin la participació 
directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la 
salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les administracions 
públiques. 
 
En atenció a aquestes consideracions es recomana introduir de manera 
expressa en el text projectat el requisit que la persona designada secretari 
o secretària tingui la condició de funcionària pública.  
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Article 27. Drets i obligacions dels membres de les comissions 
 
L’apartat 2 d’aquest article preveu el següent: 
 

«Els presidents i els membres de les comissions permanents i de les 
comissions específiques no permanents tenen dret a exercir les seves 
funcions amb plena independència tècnica i neutralitat, amb llibertat 
d’expressió, sense rebre cap instrucció o indicació.» 

 
En parer de l’Oficina Antifrau seria convenient invertir la perspectiva que 
adopta el text proposat. La independència no és una opció. És l’essència i la 
mateixa raó de ser de l’AQU. En conseqüència, per a les persones que 
integren els òrgans de la institució la independència ha de ser tractada com 
una obligació i no tant com un dret. 
 
La independència actua com a garantia de posició per tal de preservar que 
els servidors públics puguin desenvolupar les seves funcions amb 
imparcialitat i objectivitat. Aquests dos principis es troben estretament 
vinculats amb la gestió dels conflictes d’interès, aspecte al que ens 
referirem més tard. 
 
 
Reglaments de funcionament intern 
 
Són diversos els preceptes del Projecte d’Estatuts que preveuen l’aprovació 
per part dels diferents òrgans de l’AQU dels respectius reglaments de 
funcionament intern. 
 
L’apartat 5 de l’art. 22 preveu que «[e]ls procediments i el reglament de 
funcionament intern de la Comissió d’Apel·lacions són aprovats pel Consell 
de Govern a proposta de la mateixa Comissió i, en tot cas, s’han de publicar 
en el web de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya». 
 
La norma conté una previsió en matèria de transparència que considerem 
del tot encertada si bé, amb caràcter merament formal, hem de fer notar 
que la inclusió de dita mesura en aquest precepte resultaria, en realitat, 
innecessària perquè la publicitat ja està prevista amb caràcter general en 
l’art. 25.3 i per a totes les comissions en què s’organitza l’AQU. En 
conseqüència, suggerim esmenar la reiteració.  
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Article 30. Recursos humans 
 
Aquesta noma estableix: 
 

«El personal de l’Agència està format per:  
a) El personal propi, contractat en règim de dret laboral, tot 
respectant els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
b) El personal de l’Administració de la Generalitat, de les universitats 
i dels centres d’educació superior, que els hi sigui adscrit, d’acord 
amb la normativa vigent.» 

 
Es tracta d’una reproducció literal del que ja preveu l’art. 22 de la Llei 
15/2015. 
 
D’acord amb el que preveu l’art. 34 del Text refós de la Llei 4/1985, del 29 
de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2002, del 24 de desembre (d’aplicació a l’AQU en tant que 
entitat de dret públic que ha d’ajustar la seva activitat al dret privat), els 
sistemes de selecció de personal s’han de regular per reglament.  
 
El desplegament reglamentari sobre els sistemes de selecció del personal al 
servei de les entitats de dret públic que han d’ajustar la seva activitat al 
dret privat encara no s’ha produït, desoint el mandat del legislador.  
 
D’acord amb les atribucions que la Llei 14/2008 atorga a l’Oficina i vist el 
que disposa l’art. 13 de les seves Normes d’actuació i de règim interior, es 
recorda  al Govern que resta pendent l’esmentat desplegament 
reglamentari i, en conseqüència, es recomana que iniciï els tràmits per a la 
seva aprovació.  
 
 
Consideració final sobre els conflictes d’interès 
 
Per conflicte d'interès entenem tota situació de risc en què l'interès 
particular d'una persona podria interferir en l'exercici adient del seu 
discerniment professional en nom d'una altra, que, legítimament, confia en 
aquell judici.  
 
Si la situació de conflicte d’interès es gestiona adequadament –és a dir, un 
cop detectat l’interès particular que és rellevant, o bé s’elimina, quan això 
sigui possible, o bé s’evita la influència efectiva d’aquest interès sobre el 
discerniment professional– no ha de comportar necessàriament cap 
problema. Però si no es fa res, tant els destinataris directes del judici 
professional d’aquestes persones com les organitzacions on treballen o els 
col·lectius professionals als quals pertanyen, poden veure’s perjudicats. 
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Els béns jurídics que es estan en joc en les situacions de conflicte d’interès 
són la imparcialitat, l’objectivitat i la confiança pública. Tots ells principis a 
què resta subjecte el funcionament dels poders públics. 
 
L’objectiu últim en la regulació dels conflictes d’interès és reduir la 
probabilitat que el judici professional pugui estar influït o esbiaixat per un 
interès particular. Un cop l’interès particular influeix efectivament en el 
discerniment professional, l’esbiaixa; el dany a la imparcialitat i l’objectivitat 
ja s’ha produït i aleshores parlem de corrupció, d’abús de la posició pública 
en benefici privat. 
 
Si considerem l’àmbit material sobre el que recau la regulació projectada, la 
posició institucional de l’AQU, així com les funcions que aquesta té 
atribuïdes en garantia de la qualitat de l’educació superior a Catalunya, 
resulta raonable deduir la importància que té per a la consecució de les 
finalitats encomanades que les persones que integren el òrgans mitjançant 
els quals l’AQU exerceix dites funcions disposin de les eines adequades per 
a la gestió dels conflictes d’interès en què es puguin trobar. 
 
L’art. 1.2 del Projecte d’estatuts és força explícit en aquest sentit: 
«[l]’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en 
l’exercici de les funcions de promoció i garantia de la qualitat de l’educació 
superior, actua amb objectivitat i independència tècnica i professional, 
sense rebre instruccions de les administracions públiques o d’altres 
institucions pel que fa a l’acompliment dels seus objectius». I, 
addicionalment, al llarg del text projectat podem trobar referències diverses 
a la independència de les comissions i dels seus membres. 
 
Doncs bé, els estatuts projectats no contenen cap referència a la qüestió 
dels conflictes d’interès, tractant-se d’una mancança que caldria esmenar.  
 
A mer títol il·lustratiu caldria preguntar-se com tractar els supòsits en què 
un membre de l’AQU pugui tenir vinculació amb alguna de les entitats a 
avaluar o amb alguna entitat privada que financi projectes d’investigació i 
com, circumstàncies com aquestes (particularment freqüents en l’àmbit 
material que ens ocupa), han de ser gestionades per evitar el risc de biaix 
en el procés de presa de decisions o, fins i tot, la mera aparença de manca 
d’imparcialitat que en tals casos es pot produir de cara la societat.    
 
En el cas de la figura del president de l’AQU cal entendre que d’acord amb 
la lletra k) de l’art. 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, quedaria 
subjecte a aquest règim. Però fins i tot en tal cas resulta dubtós que les 
eines previstes a l’esmentada llei per als alts càrrecs sigui adequada a les 
situacions que poden donar-se en l’AQU. 
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La situació s’agreuja per al director, la resta de membres del Consell de 
govern i de les comissions, i per al personal al servei de l’AQU doncs la 
mera prohibició de segona ocupació prevista en l’art. 18 del Text refós de la 
Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre (aplicable per 
remissió de l’art. 33 del propi Text refós) és del tot insuficient als efectes de 
gestionar els eventuals conflictes d’interès que els puguin afectar. La gran 
fragmentació normativa existent en matèria de conflictes d’interès i la 
pluralitat de subjectes que poden prestar serveis en l’AQU dificulta 
enormement conèixer a quin concret règim jurídic restarien subjectes, en 
detriment de la seguretat jurídica.   
 
En atenció al que s’acaba d’exposar, suggerim que sigui reconsiderada 
l’omissió posada de manifest introduint en el text alguna eina de gestió dels 
conflictes d’interès que puguin afectar els membres de l’AQU així com el 
personal al seu servei. En aquest sentit, i a mode d’orientació, recomanem 
prendre en consideració l’informe elaborat per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya. 
 
 
 
 
Barcelona, 13 de juliol de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont      
Cap de l’Àrea de legislació 
i assumptes jurídics   


