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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA A 

L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE L’ARQUITECTURA 
 
 
 

Consideració preliminar: habilitació de l’Oficina Antifrau 

 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), creada mitjançant la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, va néixer com a institució específicament dirigida a 
preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei  
del sector públic a Catalunya. 
 
És en compliment d’aquesta missió que l’OAC desplega la seva potestat indicativa,  
adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre disposicions 
normatives vigents o en tràmit d’aprovació. 
 
La iniciativa del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
que motiva el present informe compta entre els seus objectius reforçar la transparència 
i publicitat de la contractació de la creació arquitectònica. 
 
L’Oficina, des de l’exigible respecte i la necessària neutralitat envers les raons 
d’oportunitat que es troben darrere l’impuls polític de la present iniciativa, ha parat 
atenció, particularment, en aquells aspectes la concreció positiva dels quals pot incidir 
potencialment en la integritat i la transparència de les nostres institucions, en 
particular: transparència i accés a la informació pública; publicitat; imparcialitat i 
conflicte d’interessos. 
 
 
 
Article 15. Composició i regles de funcionament dels jurats i comitès 
d’experts i expertes 
 
D’acord amb aquest precepte: 
 

«1. La composició dels jurats i comitès dels concursos d’idees o dels contractes 
dels serveis del procés de creació arquitectònica han de garantir la presència 
pluridisciplinària dels experts i expertes professionals amb la titulació i 
coneixements equivalents als requerits per participar en la licitació. 
2. Almenys un terç dels professionals que han de participar en els jurats o 
comitès dels procediments de concursos d’idees o de contractació dels serveis 
del procés de la creació arquitectònica s’han d’escollir de manera aleatòria de les 
borses de professionals acreditats a aquest efecte en els col�legis professionals 
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corresponents. En aquest sentit, la selecció dels jurats ha de seguir els principis 
de professionalitat, especialitat, relació amb l’objecte del contracte, i els 
principis d’imparcialitat i d’independència. 
3. Cal preveure la percepció de la retribució corresponent per part dels membres 
dels jurats i comitès a què fa referència l’apartat 1, de conformitat amb el 
procediment que es determina reglamentàriament. 
4. Els plecs de clàusules dels contractes de concurs de idees o de serveis del 
procés de creació arquitectònica han d’explicitar els noms de les persones que 
són membres del jurat o del comitè d’experts i expertes.» 

 
L'apartat 2 del precepte contempla els principis d'imparcialitat i d'independència entre 
els que han d'inspirar la selecció dels jurats o persones que integren els comitès. 
 
Atès que la funció d'aquests professionals és emetre un dictamen que conté una 
classificació equivalent a una proposta d'adjudicació adreçada a l'òrgan de contractació 
i que es tracten d'experts externs a l'Administració, resulta recomanable que la norma 
reforci les garanties d'objectivitat i imparcialitat. 
 
En aquest sentit, una bona mesura és, indubtablement, l'eina de publicitat ja prevista 
en l'apartat 4 del precepte relativa a la identificació en els plecs dels professionals 
integrants del jurat. 
 
Ara bé, suggerim que la redacció actual prevegi expressament alguna mesura tendent a 
gestionar eventuals conflictes d'interessos en què es puguin arribar a trobar els 
membres del jurat o dels comitès. 
 
Cal tenir present que les previsions sobre l'abstenció o recusació previstes a l'article 319 
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, són només aplicables a les autoritats i al personal 
al servei de les administracions públiques. Tanmateix les funcions dels jurats són 
equivalents a les d'una mesa de contractació i no és raonable que no hi hagi un 
mecanisme equivalent per apartar de la decisió a les persones en què concorri conflicte 
d'interessos, sobretot, tenint en compte que no  tenen la condició de funcionaris 
públics.  
 
 
 
Article 16. Transparència i publicitat de la contractació de creació 
arquitectònica 
 
El precepte estableix: 
 

«Les actes que han de redactar els jurats i comitès d’experts i expertes que 
intervenen en els procediments de licitació han de ser públiques per tal que es 
pugui tenir coneixement de les motivacions i els criteris que justifiquen la seva 
decisió, incloent-hi, si s’escau, els vots particulars que s’hagin formulat. També 
s’han de publicar les propostes gràfiques presentades i el resultat de la licitació 
en el portal de contractació pública de l’ens, organisme o entitat competent» 
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Es recomana suprimir l'incís «si escau». El fonament d'aquest suggeriment rau en 
esvair qualsevol dubte interpretatiu relatiu a què en el cas que es formuli algun vot 
particular aquest, necessàriament, ha de ser inclòs en l'acta i fet públic en la seva 
integritat. 
 
Amb relació a l'incís final, suggerim que l'actual redacció s’adeqüi a la previsió 
continguda en l'article 13.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern segons el qual «[l]a informació en matèria de 
contractació pública ha de constar en un espai diferenciat del Portal de la 
Transparència, configurat com una plataforma electrònica de publicitat específica en 
aquest àmbit». 
 
 
 
 
Barcelona, 4 de març de 2015 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


