CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA ANTIFRAU DE
CATALUNYA I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES

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·lustríssim senyor David Saldoni de Tena, que actua en nom i
representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant
ACM), com a president d’aquesta entitat i en execució de l’Acord pres pel Comitè
Executiu de l’ACM en data 22 de febrer de 2019,
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 l’OAC, creada mitjançant la Llei 14/2008, del 5 de novembre, és una
institució creada amb la finalitat de prevenir i investigar casos d’ús o destinació
il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de
conductes que comportin conflicte d’interessos o ús en benefici privat
d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector
públic; que també té com a finalitats assessorar i fer recomanacions per adoptar
mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que
atemptin contra la integritat i la transparència en l’exercici de les funcions
públiques, i que col·labora amb les autoritats competents en la formació del
personal al servei del sector públic en els àmbits esmentats i impulsa mesures
per assolir la transparència en la gestió del sector públic.
Que en aquest marc compleix el mandat de participar activament en el disseny i
la implementació a Catalunya de polítiques de prevenció de la corrupció, de
promoure i difondre el coneixement sobre aquest fenomen i de contribuir a la
seva erradicació, en coordinació amb la resta d’organismes i institucions de
control.
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2.
Que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques és una entitat
constituïda per l’agrupació voluntària dels municipis, comarques i altres ens
locals de Catalunya, amb gairebé quaranta anys de trajectòria al servei de les
administracions locals de Catalunya.
Que els 932 municipis, tots els Consells Comarcals, les quatre diputacions i la
resta d’entitats associades la converteixen en el referent en l’àmbit local del
nostre país quant a assessorament, formació d’electes i personal tècnic, serveis,
compres i, en general, quant a la defensa dels interessos del municipalisme a
Catalunya.
Que l’ACM col·labora amb les institucions de control del nostre país, també
mitjançant les seves fundacions i fòrums, el Fòrum Comarcal, el Fòrum de Joves
Electes, la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes, la Càtedra Enric Prat de la
Riba d’Estudis Jurídics Locals i també, més recentment, mitjançant la Fundació
Transparència i Bon Govern Local, fruit del compromís de l’ACM a fomentar la
integritat, la probitat, el govern obert i el compliment ètic en l’àmbit local.
3.
Que és d’interès de totes dues parts establir un marc permanent de
col·laboració que permeti consolidar les relacions que hi ha hagut fins aquest
moment entre els dos ens, i reforçar-les amb treballs conjunts per assolir
objectius compartits de què puguin ser beneficiàries totes les administracions
locals de Catalunya.

És per tot això que

ACORDEN
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest Conveni de col·laboració és establir un marc relacional
estable entre l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i l’Oficina Antifrau
de Catalunya amb la finalitat de treballar conjuntament en projectes adreçats a
millorar i enfortir la integritat institucional a les administracions locals de
Catalunya.
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Segon. Àmbits de col·laboració
La col·laboració que s’acorda mitjançant aquest Conveni ha de permetre que
l’Oficina Antifrau de Catalunya aporti l’expertesa assolida en el desenvolupament
de les funcions públiques que té encomanades a projectes de l’ACM consistents,
entre d’altres a:
- Impartir formació als electes i al personal tècnic de les administracions locals
de Catalunya.
- Implementar programes, accions innovadores i bones pràctiques al món local
en integritat, prevenció del frau i de la corrupció, i ètica pública.
- Investigar sobre indicadors en l’àmbit de la integritat del sector públic i avaluar
la integritat institucional en l’àmbit local.
- Assessorar les administracions, el personal tècnic i els electes de l’àmbit local.
Tercer. Concreció dels compromisos mitjançat convenis de col·laboració
posteriors
Els compromisos de col·laboració que assumeixen les parts mitjançant la
signatura d’aquest conveni marc de col·laboració s’han de concretar en plans,
programes o accions que s’hauran de formalitzar en convenis específics de
col·laboració.
És funció de la Comissió Mixta de Seguiment a què fa referència la clàusula
cinquena d’aquest conveni redactar la proposta corresponent, que haurà d’elevar
als òrgans que signen aquest conveni per a la seva consideració, i signatura, si
escau, dels convenis específics escaients.

Quart. Aspectes econòmics
Aquest conveni marc de col·laboració no implica obligacions econòmiques per a
cap de les dues parts que el signen.

Cinquè. Comissió Mixta de Seguiment
5.1. Es constitueix una comissió mixta de seguiment integrada per sis persones,
designades en representació de les parts que signen aquest Conveni.
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5.2. L’ACM determina que les seves representants en la Comissió Mixta de
Seguiment són les persones següents:
- La titular de la Secretaria General de l’ACM
- El o la responsable de la Coordinació de Continguts de l’ACM
- El cap jurídic o la cap jurídica de l’ACM
Per la seva banda, les representants de l’OAC són les persones següents:
- La titular de la Direcció Adjunta de l’OAC
- El director o directora de Prevenció
- El cap o la cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics
5.3. La Comissió de Seguiment s’ha de reunir cada cop que sigui necessari i com
a mínim dos cops l’any, un cada semestre.
Pot assistir a les reunions de la Comissió el personal tècnic que les parts
considerin necessari.
5.4. Les funcions de la Comissió Mixta de Seguiment són les següents:
- Fer el seguiment de l’aplicació del conveni
- Proposar els termes concrets de les col·laboracions que s’hagin d’articular en
el futur en els termes de la clàusula tercera d’aquest conveni
- Avaluar el compliment del conveni a partir de les accions que es concretin en
el futur mitjançant els convenis corresponents
- Resoldre els dubtes o les discrepàncies que es puguin plantejar en la
interpretació i l'execució d’aquest conveni i les futures accions concretes de
col·laboració

Sisè. Vigència
Aquest Conveni produeix efectes des de la seva signatura i té una vigència de
quatre anys.
Les parts que el signen poden acordar-ne la pròrroga per a un període de fins a
quatre anys addicionals, en qualsevol moment abans de l’acabament del termini
previst en l’apartat anterior.
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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.

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.
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Director de l’Oficina Antifrau
de Catalunya

President de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques

CPISR-1 C
Miguel
Angel
Gimeno
Jubero

Firmado digitalmente por CPISR-1
C Miguel Angel Gimeno Jubero
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Oficina Antifrau de
Catalunya, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Direcció, title=Director de
l'Oficina, sn=Gimeno Jubero,
givenName=Miguel Angel,
serialNumber=40834745Q,
cn=CPISR-1 C Miguel Angel
Gimeno Jubero
Fecha: 2019.02.26 13:58:52 +01'00'

CPISR-1 C David
Saldoni de Tena

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
David Saldoni de Tena
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Associació Catalana de
Municipis i Comarques, ou=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, ou=Presidència,
sn=Saldoni de Tena,
givenName=David,
serialNumber=39358545W,
cn=CPISR-1 C David Saldoni de
Tena
Fecha: 2019.02.25 18:21:50 +01'00'

5

