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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 I'OAC, facultant-la a assessorar i formular
propostes i recomanacions les quals, d'acord amb I'article r3 d) de les Normes
d'actuació i de règim interior de I'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.

El Projecte de Decret pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic i s'aprova la seva organització i funcionament, d'acord amb el que disposa
I'article 68 de la Llei z6f zoto, fou objecte d'informació pública, per un termini reduit
de set dies hàbils, mitjançant edicte del Departament de la Presidència de 17 d'abril de
2c75, publicat al DOGC de 19 d'abril de zor3, núm. 6359.

En virtut de I'anterior, el 3o d'abril de zor3 va tenir sortida un escrit amb les
al.legacions d'aquesta Oficina al Projecte de decret referit

El z d'agost de zor3 es rep resposta a l'escrit d'al.legacions en què s'adjunta còpia dels
documents següents: memòria d'observacions i al.legacions presentades en el tràmit de
consulta interdepartamental i informes; memòria d'observacions sobre les al.legacions
presentades en el tràmit d'informació pública i audiència als interessats; i memòria
relativa a les consideracions jurídiques contingudes a I'informe de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa.

En data 3 de setembre s'aprova el Decret zztf zotg pel qual es regula el Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i el seu funcionament
(DOGC núm.6454, de 5 de setembre de zor3).

Actuacions de seguiment

Donant compliment a l'article 3o de les NARI, I'OAC ha dut a terme les corresponents
actuacions de seguiment, consistents en valorar les modificacions introduides en el text
del Decret pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i
s'aprova la seva organització i funcionament, així com la resposta del Departament de
la Presidència.

Val a dir, d'entrada, que l'Ofìcina Antifrau ja va formular el zz d'octubre de zoro
al.legacions a una iniciativa reglamentària orientada a la creació d'un Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic. Llavors es van assenyalar uns extrems que resultaven
susceptibles de millora i que ara també formen part del nucli essencial d'aquestes
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recomanacions: la garantia dels principis d'independència, imparcialitat i
transparència de l'òrgan administratiu que, per mandat de Ìa Directiva zooTl66lCE del
Parlament Europeu i del Consell, d'rr de desembre de 2oo7, ha d'encarregar-se de
conèixer del recurs especial en matèria de contractació.

Atès el text de I'actual Decret aprovat finalment, i la resposta del Departament de la
Presidència, convé arribar a les següents consideracions i valoracions:

Artícle 5. Pel que fa a la composició del Tribunal regulada a l'article 5, es constata que
el Projecte de reglament no desplega el necessari procés de selecció que, a judici
d'aquesta Oficina, 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 tècnic i especialitzat,
l'omissió de quin hagi de ser el procediment de selecció entre les persones aspirants no
dóna suficients garanties per I'acompliment dels principis de qualificació,
independència i inamobilitat.

Al respecte, l'Oficina Antifrau recomana que la pròpia 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.

Tanmateix, en la memòria d'observacions sobre les al.legacions presentades al Projecte,
es desestima el suggeriment, tot justificant-se que la regulació de la composició del
Tribunal i de la provisió dels seus llocs es considera suficient d'acord amb el rang legal
de la disposició i tenint en compte que en la convocatòria corresponent per a la provisió
dels llocs de treball ja s'efectuarà el desenvolupament pertinent.

Així mateix, I'OAC apuntava també que no sembla 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 I'Associació Catalana de Municipis i que dita
proposta hagi de recaure sobre les persones funcionàries d'un nivell de l'Administració
que li és aliè. Aquesta observació no ha trobat acollida pel Departament de Presidència.

Artícle ó. A aquest article del Projecte, relatiu als requisits per ser membre del
Tribunal, es restringeix I'aptitud per ser aspirant al personal funcionari de
I'Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquests termes, quedarien fora de la
possibilitat de presentar sol'licitud persones funcionaries que, sense pertànyer a
l'Administració de Ia Generalitat, pertanyen igualment al sector públic de Catalunya
des d'altres institucions i, molt en particular, des dels ens locals. Aquesta observació
s'estima finalment, resultant modificat en aquest sentit l'article deÌ Decret que estableix
els requisits per ser membre del tribunal.

Igualment advertíem sobre I'omissió d'un requisit previst legalment com és el del
requisit d'acreditada competència professional en les matèria pròpia de la contractació
pública. Finalment en la resposta del Departament i en la versió final del Decret
aprovat s'accepta mantenir el criteri de la competència professional especialitzada.
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En un altre ordre de coses,I'OAC suggeria que s'establís de forma expressa quins siguin
els mitjans oficials per tal de dur a terme la publicitat de la convocatòria, la qual cosa
no ha estat finalment aclarida.

Artícle 7. Relatiu al mandat, en aquest article del Projecte es troba a faltar que la
norma no desplegui la llei en el sentit de concretar de quina manera s'hagi de produir la
pròrroga. En Ia seva redacció actual el precepte admet un grau de discrecionalitat en la
decisió de reelecció incompatible amb I'estatut dels membres del Tribunal.

S'estima parcialment el suggeriment efectuat, atès que a la versió final del Decret
aprovat es mantenen la maca de concreció i Ia discrecionalitat referides . A la seva
resposta el Departament al.lega que la regulació establerta és considerada suficient i no
s'hi observen incompatibilitats. Tanmateix, però, igual que al nomenament, s'acull el
suggeriment de I'OAC relatiu a la previsió expressa de publicitat al DOGC de ìa
pròrroga del càrrec.

Artícle 7o.. D'altra banda, i per raons de transparència, I'OAC suggereix la
reformulació de I'article ro en el sentit que el vot particular s'incorpori a la resolució,
tot seguit a la part dispositiva de la mateixa. Aquest suggeriment s'estima, tot
incorporant-se al text la proposta de referència en la resolució que es dicti als vots
particulars emesos.

Artíele rr. Atès que s'anomena "Objectivitat, imparcialitat i sigil", i amb la finalitat de
donar millor cobertura al conjunt de situacions que poden comprometre la integritat
dels servidors públics, I'OAC en suggereix una redacció alternativat "sense perjudicí
dels supòsíts en què Ia legislació en matèria de procediment admínistratíu preueu
I'abstenció i recusació, els membres del Tríbunal tenen I'obligació d'Ìnhíbír-se del
coneixement dels ossumptes els que concorri conflícte d'interessos". S'estima i
s'incorpora al text aquesta recomanació de I'OAC.

Artícle.¿ó. Finalment, respecte d'aquest precepte, en relació a les resolucions del
Tribunal, I'OAC recomana que el Departament al que s'adscriu habiliti un espai en el
seu web corporatiu de manera que es doni I'adequada publicitat de les resolucions del
Tribunal.

Tot i que en la corresponent memòria de les observacions tramesa i analitzada més
amunt, dita aportació figurava com acceptada, indicant, fìns i tot, que s'incorporava en
un nou apartat 4 a l'article 26, el text defìnitiu del Decret zztf zotg, de g de setembre,
(DOGC núm. 6454 de b de setembre de zor3) no contempla dita publicitat ni tampoc es

desprèn de la resta de documentació tramesa la raó a què obeeix l'omissió.

El ro de setembre de zor3 I'Oficina Antifrau comunica aquest aspecte al Secretari
General del Departament de la Presidència, i en data 19 de setembre de zor3 es rep
resposta del mateix en què s'aclareix que l'apartat relatiu a la publicitat de les
resolucions del Tribunal va decaure en la reformulació del precepte amb posterioritat al
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. Tanmateix, la resposta afegeix que "[t]ot i
I'anteríor, uolem posar de manifest que la uoluntat d'aquest òrgan és facilitar la
transparència en la seua actuació i que, com ja es porta a terme de forma habitual des
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de Ia seua u"eacíó, les seues resolucíons són i seron publicades al tueb corporotíu
respectant la legíslació uigent en matèria de protecció de dades personals".

Conclusions

Quantitativament, l'acollida des les al.legacions formulades ha sigut favorable: havent
estat proposades modificacions de 6 preceptes de l'articulat del text, s'han admès
finalment, total o parcialment, 5 dels suggeriments.

Qualitativament, es constata la incorporació d'alguns dels mecanismes de
transparència i imparcialitat proposats, tot i que, de forma inexplicable, en queda
exclosa la publicitat de les resolucions del Tribunal. Tampoc no ha tingut acollida la
proposta de regular en el Decret, de forma detallada, quin ha de ser el procediment de
selecció entre els candidats i que sigui un òrgan de caràcter tècnic el responsable de
proposar el nomenament dels candidats.

Atès que el seguiment de les actuacions permet mantenir actualitzada tota aquella
informació rellevant relacionada amb l'expedient i facilita la seva posada a disposició de
la ciutadania mitjançant el web corporatiu de I'Oficina, satisfent el compromís de
transparència de la institució envers la societat a Ia que serveix, proposem incloure al
quadre de l'apartat d'al.legacions de la pàgina web el contingut que s'adjunta a l'Annex
d'aquest informe.

D'acord amb allò establert als articles zz i zg de la Llei r4f zoo8, i articles 3o.z i g7 de
les NARI, 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 Decret finalment aprovat, han estat inclosos en la memòria anual de I'OAC de I'any
2O13.

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el de les al.legacions al
Projecte de Decret pel qual es regula el Tribunal Català
s'aprova la seva organització i funcionament.

Barcelona, 3r de març de zot4

Oliver Garcia Muñoz
Tècnic jurista

del Sector Públic i

Daniel Alfonso Laso
de I'Oficina Antifrau de Catalunya
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ANNEX
Proposta de text per al quadre d'al'legacions de la pàgina web de

l'oAc

Projecte de Decret
pel qual es regula
el Tribunal Català
de Contractes del
Sector Públic i
s'aprova la seva
organització i
funcionament

Departament
de la
Presidència
de la
Generalitat de
Catalunya

3olo4/zot3 . Resposta
al.legacions

. Dictamen
Comissió
Jurídica
Assessora

. Escrit OAC
demanant
aclariment

. Resposta
del
Departament
a la petició
d'aclariment

Decret
zzrfzorg, de

3de
setembre, pel
qual es regula
el Tribunal
Català de
Contractes
del Sector
Públic i
s'aprova la
SEVA

organització i
el seu
funcionament

zBlo3lzot4

Al.lcgacions Res¡rostir
dc l'Oficina
Antifrau

Inf'omle cle

tancanrcnt
cìel

Text apror-at

inrent

promotor
rgarÌhiici¿rtir'¿r

Norm¿rtiva
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