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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 

MUNICIPIS I COMARQUES I L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA PER 

IMPULSAR L’ELABORACIÓ DE PLANS D’INTEGRITAT EN L’ÀMBIT 

LOCAL 
 

 
REUNITS 

D’una part, el senyor Miguel Ángel Gimeno Jubero, com a director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya (en endavant, OAC), que intervé en nom i representació de l’OAC d’acord 
amb les previsions de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya (LOAC) i de l’article 6 de les Normes d’actuació i de règim interior de l’OAC 
(NARI), 
 
I de l’altra                 . 
 
l’Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello, en qualitat de president de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques ( en endavant, ACM),  amb domicili al carrer València, 231, 
sisena planta i amb NIF G66436064, inscrita en el full núm. G002.5 del Registre 
d’Organitzacions Associatives d’Ens Locals, amb el núm. d’inscripció G002/96, d’acord 
amb les atribucions que li confereix l’article 34 dels seus estatuts.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i la representació 
per signar aquest Conveni de col·laboració i, en conseqüència,  
 
 
DIUEN 

 
1. Que el mes de febrer de 2019 l’OAC i l’ACM van subscriure un conveni marc de 
col·laboració, vigent en aquesta data, l’objecte del qual és establir un marc relacional 
estable entre ambdues parts amb la finalitat de treballar conjuntament en projectes 
adreçats a  millorar i enfortir la integritat institucional a les administracions locals de 
Catalunya. 
 
2. Que en el conveni marc esmentat es preveu que la col·laboració entre els dos ens ha 
de permetre que l’OAC aporti l’expertesa assolida en el desenvolupament de les 
funcions públiques que té encomanades a projectes de l’ACM consistents, entre d’altres, 
a implementar programes, accions innovadores i bones pràctiques al món local, en 
integritat, prevenció del frau i de la corrupció, i ètica pública. 
 
Que també s’hi preveu que els compromisos de col·laboració que van assumir les parts 
mitjançant la signatura del conveni marc de col·laboració s’han de concretar en plans, 
programes o accions que s’haurien de formalitzar en convenis específics de 
col·laboració. 
 
3. Que, en aquest marc, el 10 d’abril de 2019 es va subscriure un conveni entre les parts 
per impulsar l’elaboració de plans d’integritat en l’àmbit local.  
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Que l’objecte d’aquest segon conveni era definir el marc de col·laboració entre els dos 
ens signants per impulsar una cultura ètica i de probitat entre les administracions locals 
catalanes mitjançant l’elaboració de guies d’autoavaluació i plans d’integritat, i 
concretament la col·laboració de l’OAC en el projecte impulsat per l’ACM que permetrà 
elaborar un seguit d’eines (guies d’autoavaluació i plans d’integritat) que pugui ser 
d’utilitat per als municipis de Catalunya. 
 
4. Que, quant a la vigència d’aquest Conveni, el sisè acord determinava textualment el 
següent: 
 
“Aquest Conveni produeix efectes des de la seva signatura i s’extingeix amb la 
finalització del projecte descrit en les clàusules primera i segona del conveni. Es preveu 
que el projecte conclogui durant el primer trimestre de l’any 2020.  
 
Les parts que el signen poden acordar-ne la pròrroga, com a màxim fins a la finalització 
de l’any 2020.” 
 
5. Que circumstàncies sobrevingudes, entre les quals la greu situació de crisi sanitària 
existent en l’actualitat, han fet que el projecte iniciat no es pugui concloure en el termini 
màxim previst en el Conveni. 
 
6. Que, no obstant això, les parts han deixat constància expressa de la voluntat de 
continuar la col·laboració establerta en el Conveni esmentat, i específicament atesa la 
transcendència de l’objecte de la col·laboració, d’interès general, ja que es tracta d’un 
projecte adreçat a millorar i enfortir la integritat institucional a les administracions locals 
de Catalunya. 
 
 
És per tot això que, d’acord amb la proposta elevada per la Comissió Mixta de 
Seguiment prevista en l’acord cinquè del Conveni marc de col·laboració,  ambdues parts  
 

ACORDEN 

Primer. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és establir la continuïtat de la col·laboració entre les parts 
iniciada mitjançant el Conveni de 10 d’abril de 2019, concretament en el projecte ja 
iniciat i impulsat per l’ACM que ha de permetre que s’elabori un seguit d’eines (guies 
d’autoavaluació i plans d’integritat) que pugui ser d’utilitat per als municipis de 
Catalunya. 

Segon. Metodologia 

2.1. El projecte, l’impulsa i dirigeix l’ACM, que també es fa càrrec del finançament dels 
equips de suport extern que puguin ser necessaris per dur-lo a terme. 
2.2. El desenvolupament del projecte va partir d’una convocatòria com a resultat de la 
qual es van escollir quatre municipis, dos de menys de 5.000 habitants i dos de més de 
5.000 habitants (un municipi entre 5.000 i 50.000 habitants i un altre de més de 50.000 
habitants). 
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2.3. El projecte que desenvolupen els dos municipis de menys de 5.000 habitants tindrà 
com a resultat una guia d’autoavaluació del sistema d’integritat que contingui les 
principals orientacions per fer front a les febleses identificades dels seus sistemes 
d’integritat. 
 
Aquesta guia d’autoavaluació ha d’identificar les preguntes sobre els temes clau, 
organitzades en els eixos que el conformen i amb orientacions sobre com fer front a les 
febleses més comunes manifestades en els municipis que hauran treballat en la prova 
pilot. Aquesta guia hauria de ser un document que orienti els plans del mandat 2019-
2023. 
 
2.4. L’objectiu del projecte que desenvolupen els dos municipis de més de 5.000 
habitants és elaborar un procediment i uns indicadors que siguin referents per a 
l’elaboració del plans d’integritat per a municipis de característiques similars a 
Catalunya. 
Com a resultat del desenvolupament del projecte, els dos municipis de més de 5.000 
habitants que hi participen elaboraran els seus plans d’integritat. 

Tercer. Obligacions 

3.1. L’ACM es compromet a continuar impulsant i dirigint el projecte i a seleccionar els 
equips de suport extern que hagin de participar en el projecte i assumir-ne el cost. 
 
3.2. L’OAC es compromet a continuar assessorant en les diferents fases del projecte. 
Aquest assessorament es concreta en les accions següents: 
 

- S’ha de responsabilitzar de la formació i sensibilització dels col·lectius clau 
(electes, directius i comandaments; tècnics, en el cas dels ajuntaments de menys 
de 5.000 habitants) dels ens locals que hi participin.  

 
- Ha d’assessorar en el procés de tramitació dels procediments i d’elaboració dels 

documents que generi el projecte. 

Quart. Aspectes econòmics 

Cada part ha d’assumir els costos que impliqui el compliment dels compromisos 
establerts en la clàusula anterior. 

Cinquè. Comissió Mixta de Seguiment 

La Comissió Mixta de Seguiment d’aquest conveni és l’establerta en el Conveni marc 
de col·laboració que tenen signat les parts, vigent en aquesta data. 
 
En el marc d’aquest concret conveni correspon a la Comissió Mixta de Seguiment fer el 
seguiment de l’aplicació del conveni, avaluar-ne el compliment, resoldre els dubtes o les 
discrepàncies que es puguin plantejar en la interpretació i l'execució del conveni, i també 
la prevista en la clàusula setena en relació amb l’extinció avançada del conveni. 
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Sisè. Vigència 

Aquest Conveni produeix efectes des de la seva signatura i s’extingeix amb la finalització 
del projecte descrit en les clàusules primera i segona del conveni, i en tot cas, en la data 
que s’extingeixi la vigència del Conveni Marc signat al febrer de 2019.  

Setè. Extinció 

Aquest conveni de col·laboració s’extingeix pel transcurs del termini de vigència del 
conveni, per acord de les parts que el signen o per denúncia. 
 
Qualsevol de les parts pot denunciar el conveni un cop transcorregut el primer any de 
vigència; l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits a partir d’aquest 
conveni legitima l’altra part per denunciar el conveni en qualsevol moment.  
 
En el cas d’extinció avançada del conveni, la Comissió Mixta de Seguiment a què es 
refereix la clàusula cinquena ha de proposar als òrgan signants del conveni les 
actuacions oportunes perquè les accions encetades en aquell moment puguin concloure 
sense perjudici per a les parts signants ni per a tercers. 

Vuitè. Publicitat 

En compliment del que preveu l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest conveni 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix ambdues 
parts es comprometen a publicar-lo en els seus portals de transparència. 
 
I en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen aquest Conveni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Miguel Ángel Gimeno Jubero  Sr. Lluís Soler i Panisello 
Director de l’Oficina Antifrau  President de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques  
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