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Generalitat de Catalunya

~ Centre d'Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada

Conveni marc de coHaboració entre !'Oficina Antifrau de Catalunya i el Centre d'Estudis Jurídics i
Forma ció Especialitzada per tal d' establir línies de coHaboració en activitats de forma ció i
recerca relacionades ambla prevenció i el control de la corrupció

REUNITS
D'una part, el senyor Daniel de Alfonso Laso, director de !'Oficina Antifrau de Catalunya, que intervé
coma legal representant d'aquesta, de conformitat amb el que estableixen la Llei 14/2008, de 5 de
novembre, de !'Oficina Antifrau de Catalunya, i l'article 5 de les seves normes d'actuació i de regim
interior aprovades pel Parlamenten data 25 de novembre de 2009 (DOGC núm. 5522 del 9.12.2009}.
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d'una altra, la senyora Bibiana Segura Cros, directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació

Especialitzada, que intervé en representació del Centre en virtut de les competencies que li atorga
l'article 9 de la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació
Especia litzada.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessaria per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

1.

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 de 12.11.2008), que té com a finalitat, entre d'altres,
l'assessorament i la recomanació per adoptar mesures contra la corrupció i les practiques
fraudulentes i coopera amb les autoritats competents i col·labora en la formació en aquest ambit
del personal al servei del sector públic.
Que el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (en endavant CEJFE) és un organisme
autonom administratiu, adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, creat
per la Llei 18/1990, de 15 de novembre, amb la finalitat de desenvolupar activitats de formació
especialitzada i investigació en l'ambit del dret i la justícia.
Que és interes d'ambdues institucions establir vies de col·laboració per tal d'emprendre projectes
i iniciatives relacionades ambles seves respectives finalitats d'interes general.

En conseqüencia, les parts acorden subscriure aquest Conveni, que es regeix perles següents
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CLAUSULES
Primera. Objecte del Conveni

L'objecte del present Conveni és l'establiment d'un marc de col·laboració en activitats de formació,
recerca i documentació.
A aquest efecte, amb caracter enunciatiu

no limitatiu, s'estableixen les línies de col·laboració

següents:
a) Realització d'accions conjuntes de formació adre~ades a les arees de coneixement que es
considerin necessaries, especialment en l'ambit de la gestió deis riscos de corrupció i l'etica
professional pública .
b) Assistencia i assessorament mutu en el desenvolupament d'estudis, projectes d'investigació i
recerca d'interes comú.
e) Col ·laboració en l'elaboració de publicacions i activitats de divulgació que es desenvolupin en
els respectius ambits institucionals.
d) Realització de practiques en les dependencies de I'OAC per part deis estudiants d'activitats
formatives organitzades pel CEJFE.
e) Suport de I'OAC al CEJFE en el disseny

implementació de mesures de prevenció de la

corrupció .
f) Assessorament de I'OAC al CEJFE en l'adquisició de bibliografía en l'ambit de la corrupció
pública .
g) Facilitació, per part del CEJFE, a I'OAC i als seus membres de l'accés als fans bibliogratics del
Centre i de l'ús d'espais pera seminaris, conferencies o altres activitats.
Segona. Desenvolupament

mitjan~ant

protocols específics

Les línies de col·laboració a que fa referencia la clausula anterior poden implementar-se, quan
escaigui,

mitjan~ant

protocols específics el contingut deis quals s'ha d'ajustar a allo que disposa la

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
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Correspon a la Comissió de seguiment a que fa referencia la clausula quarta, elaborar

elevar

pro posta deis protocols específics a les parts signants del present Conveni.
Tercera . Aspectes financers

La formalització d'aquest conveni no comporta aportació economica per cap de les institucions
signata ríes .
Aquelles actuacions que així ho exigeixin, es financ;:aran d'acord amb projectes d'actuació concrets
que s'han d'articular mitjanc;:ant protocols específics, amb expressa indicació de l'import i de les
partides pressupostaries que autoritzen la despesa. Aquests protocols específics resten exclosos de
l'aplicació del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, ates allo que disposa l'article 4.1 e) d'aquell.
Quarta. Comissió de seguiment

Es constituira una comissió de seguiment del contingut del present conveni integrada per dues
persones en representació I'OAC i dues persones en representació del CEJFE .
Dita Comissió s'ha de reunir, de manera ordinaria, almenys una vegada l'any i, de forma
extraordinaria, tantes vegades com calgui, a fi i efecte de vetllar pel compliment del present Conveni
i resoldre aquelles qüestions d'interpretació i compliment que puguin sorgir, si així ho sol·licita
qualsevol de les persones que integren la Comissió.
Cinquena. Eficacia temporal

Aquest Conveni produeix efectes des de la seva signatura i té vigencia indefinida.
L'Acord pot ser denunciat per ambdues parts, i en qualsevol moment, un cap transcorregut el primer
any de vigencia, adrec;:ant, la part que exerceixi dita facultat, la corresponent comunicació per escrita
l'altra.
L'extinció produira efectes un cap transcorreguts sis mesas de l'esmentada denúncia, sens perjudici
e finalitzar aquelles actuacions ja endegades i que, per raons d'interes públic, s'hagin de dur a
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Sisena. Publicitat
El present Conveni s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sens perjudici del
compromís d'ambdues parts de donar-ne difusió a les seves respectives seus electroniques i de la
publicitat que inclogui el Portal de la Transparencia, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern .

1, com a prava e conformit at, les parts signen aquest Conveni, per duplicat i a un sol efecte.

Bibiana
Direct r de !'Oficina Antifrau de Catalunya

· ectora del Centre d'Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada
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