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CONVENI D'ASSISTENCIA 1COOPERACIÓ TECNIQUES ENTRE
LA PROCURADORIA D'INVESTIGACIONS ADMINISTRATIVES DE
LA REPÚBLI CA ARGENTINA 1 L'OFICINA ANTIFRAU DE
CATALUNYA

Barcelona, 12 de novembre de 2015

REUNITS

D'una part, el Dr. Sergio L. Rodríguez, Senyor Fiscal Nacional
d 'Investigacions Administratives, representant en aquest acte a la
PROCURADORIA D ' INVESTIGACIONS ADMINISTRA TIVES del
MINISTERI PÚBLIC FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA d' acord
amb el que preveu la Llei 27.148 i el decret 2332/2014, amb domicili al carrer
Teniente General Juan Domingo Perón 2455 de la Ciutat Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina i
De l' altra, l'Il·lm. Sr. Daniel de Alfonso Laso, Director de !' Oficina Antifrau
de Catalunya que intervé como representant legal de d'aquesta, de conformitat
amb allo que preveu la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de 1' Oficina Antifrau
i l'article 5 de les seves normes d' actuació i de regim interior
Parlament amb data 25 de novembre de 2009 (DOGC núm.
2009), amb domicili al carrer Ribes núm.3 , 08013 de Barcelona.
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Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal pera l' atorgament del
present conveni, i en virtut d'aixo,

EXPOSEN

Primer.- Que la Procuradoria d'Investigacions Administratives del Ministeri
Públic Fiscal de la República d 'Argentina (en endavant, PIA) és un organ
especialitzat, independent i capacitat del Ministeri Públic Fiscal per a la
investigació d ' irregularitats i delictes come sos per funcionaris públics,
particularment aquells que configuren fets de corrupció.

La PIA es troba presidida pel fiscal nacional d'Investigacions Administratives,
i els seus deures i facultats són entre d'altres "a) Promoure la investigació de
la conducta administrativa dels agents integrants de l' administració nacional
centralitzada i descentralitzada i de les empreses, societats i tot altre ens en
que 1'Estat tingui participació. En tots els suposits, les investigacions es
realitzaran pel sols impuls de la Procuradoria d'Investigacions Administratives
i sense necessitat que una altra autoritat estatal ho disposi, sens perjudici
d' ajustar el seu procedir a les instruccions generals que estableixi el
Procurador General de la Nació. b) Efectuar investigacions en tota institució o
associació que tingui com a principal Font de recursos l'aportació estatal, ja
sigui prestat en forma directa o indirecta, en cas de sospita raonable sobre
irregularitats en la inversió donada als mencionats recursos. e) Ex ere ir en tot
el territori de la República l'acció penal pública i totes les facultats previstes

disposat pe
27.148.

"'

onforme al previst en l'incís a) "tot aixo conforme al
la Llei Orgl'mica del Ministeri Públic Fiscal núm.

.1

MIN ISTERIO PÚBLI CO
ANT IFRAU

FISCAL

DE CATA LUNYA

~~AUDC """ tur.CIOM

O F I C IN A

•f• O •~I C 4

PROCURADUR IA
DE IN VESTIGAC IONES
A DMI NI STRATI VAS

,-lfC ( N f HoiA

Segon.- Que !' Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant OAC) és una
entitat de dret públic amb personalitat jurídica propia creada pel Parlament de
Catalunya mitjan¡;ant la Llei 14/2008, de 5 de novembre (DOGC núm. 5256
del 12.11 .2008), que té entre les seves finalitats, prevenir i investigar possibles
casos concrets d ' ús o destinació il ·legals de fons públics o qualsevol altre
aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte
d'interessos o l'ús en benefici privat d' informacions derivades de les funcions
propies del personal al servei del sector públic.

L ' OAC també té com a finalitat la d' assessorar i formular recomanacions per
adoptar mesures contra la corrupció, les practiques fraudulentes i les mesures
que atemptin contra la integritat i la transparencia en 1' exercici de les funcions
públiques, cooperant amb les autoritats competents i col ·laborant en la
formació en aquest ambit del personal al servei del sector públic, així com
impulsar totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparencia
en la gestió del sector públic.
En aquest sentit, l'ambit d' actuació de l'OAC recau sobre el sector públic
catala, composat per 1'Administració de la Generalitat, els ens locals i les
universitats públiques, compresos els organismes, les entitats vinculades i les
empreses públiques dependents d' aquests organismes, segons els termes de
l' article 2 de la Llei 14/2008.
Així mateix, l' article 15.3 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre de l' OAC
estableix que !' Oficina «es relaciona amb les institucions autonomiques,
estatals, comunitaries i intemacionals que tenen competencies o que
compleixen funcions analogues» en relació amb l' article 34 de les Normes
d' Actuació i de Regim Interior de 1' OAC que estableix que «el director de
~r'ff-li'b.l..l. a Antifrau p t
tablir convenis, protocols, plans i programes conjunts
e prevenció i lluita contra la corrupció amb els poders,
d'actuació n mater
ganismes públics de caracter local, autonomic, estatal,
les institucio s i el
comunitari intem onal, sempre que ho permetin les normes aplicables a les
~institucio s que h"
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Tercer.- Que tot considerant el marc jurídic internacional en la lluita contra la
corrupció i convens;uts de la necessitat del desenvolupament de les relacions i
de la cooperació mútua entre els organismes especialitzats, amb 1'objectiu de
refors;ar 1'efidtcia en la lluita contra la corrupció;
Considerant especialment la Convenció de Nacions Unides contra la
corrupció, adoptada a N ova York el 31 d' octubre de 2003 que reitera el
canlcter essencial de la cooperació internacional en 1' ambit de la prevenció i
de la lluita contra la corrupció;
Interessats en el refon;ament de la cooperació internacional
desenvolupament de les relacions mútues;

en el

En virtut de l'expressada voluntat, ambdues parts acorden la signatura del
present conveni d'assistencia i cooperació tecniques que es regira per les
següents
CLÁUSULES
Primera
Objecte del present conveni.
Aquest conveni té per objecte establir les bases sobre les quals ambdues parts
es prestaran cooperació i assistencia en aquelles tematiques relacionades amb
la etica pública, la transparencia i la lluita contra la corrupció i en particular,
sobre aquelles conductes oposades a la probitat o contraries als principis
d'objectivitat, eficacia i submissió plena a la llei i al dret.
Segona
e la cooperació i de les activitats.
' cia tecnica mútua prevista entre les parts en aquest
up es a través d'un pla d'acció integral que haura de
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experiencies entre

a) Pmiicipar a activitats de formació i de sensibilització organitzades
conjuntament així com intercanviar estudis de recerca academica en
l'ambit de la prevenció i de la lluita contra la corrupció, així com sobre
materies vinculades als seus respectius ambits d' actuació;
b) Dins els límits de les se ves competencies i de conformitat amb les
normes pertinents en materia de confidencialitat i de protecció de dades,
intercanviar informació sobre el suport metodologic de les eines
d' investigació, protocols de treball i meto des utilitzats en el tractament i
analisis de la informació rebuda pels respectius organismes.
e) Donar suport i difusió a les diferents iniciatives de sensibilització
ciutadana que s' endeguen als respectius organismes.
d) Dur a terme de practiques del personal per a la se va formació en 1' ambit
de la prevenció;
e) Organització en la mesura de les possibilitats de cursos, tallers,
conferencies i seminaris per al desenvolupament de la capacitació dels
seus recursos humans, amb l' objecte de contribuir a la transparencia al
sector públic. Així mateix, i amb el mateix objectiu podran realitzar
publicacions o assaigs academics conjunts.
Tercera
Execució del pla d'acció. Mecanismes.

S' acorda en aquest acte la creació d ' un grup de treball compost per
funcionaris d' ambdós orga ismes. L' esmentat grup haura de formalitzar-se en
renta (30)
omptador des de la rúbrica del present, termini
en el que serarr comunic a 'altra part el no m dels funcionaris designats, un
total de dos (2)
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Quarta
Fonts de finan.;ament.

La signatura i execució del present conveni, no comporta aportació económica
de les parts. Totes aquelles erogacions que demani el treball conjunt
d'ambdues institucions i que així ho requereixin, seran resoltes per les
mateixes, conforme a les partides pressupostaries que obtinguin a 1' efecte.
Cinquena
Controversies. Solució.

Totes aquelles controversies que poguessin sorgir a partir de la interpretació i
aplicació del present conveni, seran resoltes de manera amistosa, a través de
negociacions directes entre ambdues parts.
Sisen a
Entrada en vigencia. Prorroga.

El present conveni entrara en vigor el dia de la data de la seva rúbrica i tindra
una duració d'un (1) any. Aquest termini sera prorrogable de forma
automatica per períodes iguals, excepte en el cas que una de les parts
comuniqui de manera fefaent per escrit a l' altra, amb seixanta (60) dies
d' anticipació a la data de culminació del període que es trobi en curs, la seva
intenció de donar per terminat el present conveni.
finalització del convem no afectara al
r mes i projectes que hagin estat acordats i que es
cepte que ambdues parts acordin el contrari.
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Setena
Publicació.

El present conveni es publicara al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
sens perjudici d' ambdues parts de donar-ne difusió a les seves respectives
seus electroniques.
I en prava de la seva conformitat per ambdues parts, es signen dos (2)
exemplars en catala i dos (2) exemplars en castella a un sol tenor allloc i data
indicats a 1' encap¡;alament.

Dr. Sergio L. Rodrigue
Procuradoria d'Inv

·gacions Adrninistratives

