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Benvolgut conseller,  

 

Els articles 1 i 3 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya (en endavant LOAC), atribueixen a l’Oficina 

Antifrau de Catalunya (en endavant l’Oficina) les funcions 

d’assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament, 

al Govern i als òrgans de l’Administració, en l’àmbit de la 

prevenció i la lluita contra la corrupció i qualsevol activitat 

relacionada, així com proposar les mesures necessàries per a 

assolir més transparència en la gestió del sector públic. Igualment, 

l’article 13.2 d) de les Normes d’actuació i règim intern de l’Oficina 

estableix que correspon a la Direcció de Prevenció formular al 

director o directora de l’Oficina propostes i recomanacions sobre 

disposicions normatives vigents o en tràmit d’aprovació perquè les 

elevi al Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què 

la normativa ho permeti, a les institucions i els organismes 

estatals, comunitaris i internacionals. 

 

En el marc d’aquestes competències hem tingut coneixement que 

el passat dia 30.06.2022 el vostre Departament va obrir una 

consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de 

contractació pública de Catalunya. D’acord amb la memòria 

preliminar, els objectius que es volen assolir amb aquesta  

iniciativa són els següents: 

 

− Incrementar la seguretat jurídica en l’aplicació de la 

normativa sobre contractació pública  en l’àmbit del sector 

públic de Catalunya i dotar-la de coherència, per facilitar 

als  operadors jurídics el coneixement i l’aplicació de la 

matèria de manera eficient i segura.  



 

 

− Enfortir la integritat i generalitzar la transparència a tot el 

sector públic de Catalunya i en  totes les fases del 

procediment de contractació pública.  

− Reactivar l’economia des de l’àmbit de la contractació 

pública, impulsant la col·laboració públic privada i facilitant 

l’accés a les licitacions públiques per a les pimes, autònoms 

i  entitats d’economia social, per tal d’aprofitar el seu 

potencial com a tractors de l’economia  i de la innovació 

econòmica i social.  

− Millorar i simplificar els processos de contractació per tal de 

facilitar-ne l’aplicació correcta  mitjançant, essencialment, 

la transformació digital. 

 

Com a institució adscrita al Parlament de Catalunya amb les 

funcions definides en la nostra normativa reguladora, la nostra 

voluntat és prestar servei a l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya en l’elaboració d’una norma que reguli la contractació 

pública de forma sistematitzada, completa, i simplificada, que 

doti el sistema d’harmonia interna, amb vocació de ser la norma 

general comuna en matèria de contractació pública en l’àmbit del 

sector públic de Catalunya, i que adapti i complementi la 

legislació bàsica.  

 

En aquest marc, l’Oficina ha dut a terme un estudi qualitatiu de la 

contractació pública a Catalunya, emmarcat en el projecte 

“Riscos per a la integritat en la contractació pública”1. L’objectiu 

era, d’una banda, fer una diagnosi detallada d’aquest àmbit de 

riscos i, d’altra proporcionar els coneixements sobre la gestió dels 

riscos de frau, irregularitat i corrupció en la contractació pública i 

també els recursos per a treballar-hi preventivament, des de les 

institucions públiques. 

 

Podem destacar que alguns dels objectius plantejats per la 

iniciativa pretenen incidir sobre factors que l’Oficina ha identificat 

com a origen de riscos en l’informe final del projecte:  

 

• Incrementar la seguretat jurídica (Factor extern de risc núm. 

73). 

 
1 https://www.antifrau.cat/ca/prevencio/arees-d-estudi/contractacio-publica  

https://www.antifrau.cat/ca/prevencio/arees-d-estudi/contractacio-publica


 

 

• Generalitzar la transparència (Factors de risc, entre 

d’altres, núm. 3, 8, 15, 19, 23, 53 i factor extern de risc 80)  

• Impulsar la contractació estratègica (Factors de risc núm. 1 

a 4).   

• Professionalització del personal que participa en 

procediments de contractació (Factors de risc núm. 43 i 

següents).  

• Establir mecanismes de suport i col·laboració adequats a 

les especials necessitats dels ens locals de Catalunya. 

(Factor de risc extern núm. 75).  

 

No obstant, caldrà analitzar com es concreten en el text articulat 

els mandats normatius o els mecanismes que han d’actuar contra 

els factors de riscs identificats, amb una exhaustiva revisió dels 

mateixos per identificar aquells sobre els quals la norma pot 

incidir, aprofitant l’oportunitat que representa dotar-se d’un nou 

marc legal tan ambiciós.  

 

D’altra banda, l’Oficina també va emetre, en data 29.03.2022, 

unes consideracions i recomanacions respecte al nou projecte 

d’Estratègia catalana de millora de la compra pública2, en 

resposta a la petició de la directora general de Contractació 

Pública, d’acord amb les previsions de l’esmentat article 13 de les 

Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina. 

 

Per això, atesa la connexió directa que aquest àmbit té amb les 

competències que la LOAC atribueix a l’Oficina us volem 

traslladar que restem a la vostra disposició per a l’assessorament 

que en aquest sentit pugueu necessitar, així com, si escau, per 

revisar el text de l’avantprojecte de llei des d’aquesta perspectiva.  

 

Ben cordialment,  

 

 

 

Miguel Ángel Gimeno Jubero 

Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

 
2 https://antifrau.cat/sites/default/files/2022-07/recomanacions-prevencio-2-

2022_0.pdf  

https://antifrau.cat/sites/default/files/2022-07/recomanacions-prevencio-2-2022_0.pdf
https://antifrau.cat/sites/default/files/2022-07/recomanacions-prevencio-2-2022_0.pdf

