CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA I
EL CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ

Barcelona, a la data de la signatura

REUNITS

D'una part, el Sr. Miguel Ángel Gimeno Jubero, com a director de l'Oficina Antifrau de
Catalunya (en endavant, OAC), amb domicili social al carrer Ribes,1-3, 08013
Barcelona, amb CIF Q-08016848, en nom i en representació de I'OAC d'acord amb les
previsions de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
(LOAC) i de I‘article 6 de les Normes d'actuació i de règim interior de I'OAC (NARI).
De l’altra, el Sr. Jordi Argelaguet i Argemí, que intervé en qualitat de director del Centre
d’Estudis d’Opinió (en endavant CEO), organisme autònom administratiu, amb NIF
Q0801493H, i que actua en nom i en representació d’aquest, amb seu a Barcelona, al
carrer Pau Claris, 138, 4a planta, nomenat per Decret 242/2011, d’1 de febrer, i que és
competent per signar aquest document d’acord amb les funcions que li atribueix l’article
7 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió (en endavant, LCEO).

MANIFESTEN
1. Que l’OAC és una entitat de dret públic adscrita al Parlament de Catalunya que
gaudeix de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, i d’acord amb
l’article 3.a) de la LOAC té amb caràcter general la funció d’estudiar, promoure i
impulsar l’aplicació de bones pràctiques amb relació a la transparència en la
gestió pública i a la prevenció i la lluita contra el frau en l’Administració pública
que coadjuvin en la millora de la qualitat en la prestació del servei públic.
Que, a més, d’acord amb l’article 13.2.i) de les NARI, correspon específicament
a l’OAC, mitjançant la Direcció de Prevenció, conscienciar la ciutadania i enfortir
el rebuig social envers la corrupció i altres conductes il·lícites i promoure la
participació social i la col·laboració ciutadana en aquesta matèria.
Que d'acord amb l’article 10 de les NARI correspon específicament a I'OAC
implementar les polítiques de comunicació externa, projecció i visibilitat
institucionals i fomentar la consciència i la implicació social a favor de la
transparència i l’ètica en l’actuació pública mitjançant la participació ciutadana.
Que en el marc competencial descrit, l’OAC, amb la finalitat de dissenyar una
veritable política pública de prevenció de la corrupció, necessita conèixer els
discursos socials i les actituds al seu entorn i recollir dades solvents sobre la
Ribes, 3
08013 Barcelona
bustiaoac@antifrau.cat

percepció de la corrupció i la seva evolució i que, per obtenir aquestes
informacions, cal utilitzar tècniques d’enquesta que permetin obtenir una
informació representativa fiable i periòdica.
Que des de l’any 2012, cada dos anys, l’Oficina Antifrau fa el Baròmetre sobre
la corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes.
Que, en aquest context, és necessari i oportú subscriure un conveni de
col·laboració amb un organisme especialitzat en l’elaboració, la supervisió i el
control dels estudis d’opinió i les enquestes, per tal de preparar, i fer el seguiment
i control, de forma conjunta, dels treballs de camp consistents en l’elaboració del
Baròmetre sobre la corrupció a Catalunya: percepcions i actituds
ciutadanes. Any 2018 i oferir suport per establir els criteris per seleccionar
l’empresa especialitzada que, en virtut de contracte de serveis, durà a terme els
treballs de camp.
2. Que, d’acord amb l’article 1 de la LCEO, el CEO és un organisme autònom
administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a
complir les seves funcions, gaudeix d’autonomia funcional i de gestió, i s'adscriu
actualment al Departament de la Presidència. Té la capacitat d’unificar,
homogeneïtzar i universalitzar els criteris tècnics que cal seguir en l’elaboració
de les enquestes i els estudis d’opinió de la Generalitat de Catalunya i també de
centralitzar-ne la supervisió i la recollida d’informació.
Que concretament, i d’acord amb l’article 3 (apartats a) i c) de la LCEO,
corresponen al CEO les funcions d’elaborar o supervisar i controlar estudis
d'opinió i enquestes que proporcionin informació sobre les opinions dels
habitants de Catalunya pel que fa a la realitat geogràfica, econòmica,
demogràfica, política i social de Catalunya, així com prestar assessorament, amb
relació als criteris tècnics que cal seguir a l'hora de dissenyar i desenvolupar
estudis d'opinió de la Generalitat.
Que així mateix, d’acord amb l’article 20.1 de la LCEO, el CEO compleix les
funcions que li corresponen d'acord amb els principis d'objectivitat i de neutralitat
en la seva actuació, i vetlla, en tot moment, pel ple respecte als drets dels
ciutadans, per la protecció de les dades personals obtingudes i pel deure de
secret, d'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
Que per dur a terme aquestes funcions, el CEO disposa d’un equip de persones
especialitzades en el disseny d’enquestes, i en el seguiment i el control dels
treballs de camp. El CEO es presenta com un ens públic idoni per donar resposta
a les necessitats de l’OAC exposades anteriorment.
3. Que el CEO té interès a col·laborar en l’elaboració del Baròmetre sobre la
corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes. Any 2018, atès
que l’enquesta que s’ha d’elaborar representa una excel·lent oportunitat per
investigar i aprofundir en el coneixement del biaix de desitjabilitat social.
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Que precisament les enquestes que tracten qüestions mal vistes socialment o
sotmeses a fortes sancions morals són susceptibles de contenir un elevat error
de mesura en les respostes. Això succeeix perquè es veuen afectades pel biaix
de desitjabilitat social, segons el qual una part de les persones que responen no
volen reconèixer públicament les seves opinions o comportaments reals per
donar una imatge socialment més acceptable d’ells mateixos.
Que les enquestes sobre frau i corrupció entren en aquest grup de temes afectats
pel problema de desitjabilitat social. En aquest sentit, és necessari poder
dissenyar enquestes i qüestionaris adaptats per fer front a aquest problema de
mesura que amb tota seguretat anirà apareixent durant el procés d’entrevista i
es considera útil la realització de tests i experiments metodològics amb l’objectiu
de millorar la qualitat de les estimacions.
Que alguns dels experiments que es podrien fer anirien en la línia de comprovar
l’efecte del mètode de recollida de dades escollit, element que s’ha demostrat
molt relacionat amb la revelació de preferències sobre qüestions sotmeses a
desitjabilitat social, tot aplicant dissenys multimètode. Pel que fa als errors de
mesura, també és de gran utilitat poder efectuar experiments amb redactats
diferents d’una mateixa pregunta, així com amb escales de resposta
diferenciades.
4. Que l’OAC i el CEO ja han col·laborat en les anteriors edicions del baròmetre
biennal, sèrie iniciada el 2012, amb un pilot previ el 2010, en l’elaboració d’una
enquesta sobre discursos i actituds socials al voltant de la corrupció política i
administrativa, i que els resultats d’aquell projecte van ser molt satisfactoris per
a ambdues parts.
CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’OAC i el CEO per
a l’elaboració del Baròmetre sobre la corrupció a Catalunya: percepcions i actituds
ciutadanes. Any 2018.
Aquesta col·laboració consisteix a preparar, i fer el seguiment i control, de forma
conjunta, dels treballs de camp consistents en l’elaboració del Baròmetre sobre la
corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes. Any 2018, així com que
el CEO pugui donar suport a l’OAC a l’hora de determinar els requeriments tècnics i de
prestació del servei per part de l’empresa especialitzada que, en virtut de contracte de
serveis que s’ha de subscriure amb l’OAC, durà a terme els treballs de camp. En aquest
sentit, i amb la finalitat de salvaguardar els principis d’igualtat, no discriminació,
transparència i proporcionalitat en l’adjudicació del contracte, l’OAC tindrà en compte
l’experiència del CEO, assolida en el desenvolupament de les seves competències, que
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s’ha materialitzat en els paràmetres de qualitat establerts en el Plec de prescripcions
tècniques derivades de l’Acord marc de serveis per a la realització d’estudis d’opinió
d’interès de la Generalitat de Catalunya (núm. CAM-01/2016).
SEGONA. Compromisos de les parts
L’Oficina Antifrau de Catalunya es compromet a:
a) Redactar un primer esborrany de qüestionari en què s’introduiran els
experiments metodològics que el CEO proposi per aprofundir en l’estudi i la
mesura del biaix de desitjabilitat social.
b) Definir la mostra i els seus requeriments tècnics amb el suport del CEO.
c) Assumir el cost de la publicació d’aquest conveni en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
I el Centre d’Estudis d’Opinió es compromet a:
a) Proposar la fitxa tècnica de l’enquesta, de 850 entrevistes telefòniques.
b) Fer una proposta d’adaptació del qüestionari aportat per l’OAC a la metodologia
proposada pel CEO.
c) Donar suport a l’OAC en la definició de la mostra i dels seus requeriments
tècnics.
d) Donar suport a l’OAC a l’hora de determinar els requeriments tècnics i de
prestació del servei per part de l’empresa especialitzada que, en virtut de
contracte de serveis que s’ha de subscriure amb l’OAC, durà a terme els treballs
de camp.
Així mateix, i de forma conjunta, ambdues parts es comprometen a:
a) Col·laborar en la supervisió i en el control de la qualitat dels treballs de camp de
l’enquesta (inclosa la codificació, depuració, imputació, explotació estadística
dels principals resultats, en la realització d’un informe descriptiu complet, d’un
resum executiu de resultats i fins a dues presentacions de resultats) i en la revisió
i la depuració de la matriu de dades final de l’enquesta.
Aquesta col·laboració en la supervisió i control es durà a terme tant durant els
treballs de camp de l’enquesta com posteriorment un cop aquests finalitzin.
b) Col·laborar en la preparació dels fitxers de resultats següents: fitxa tècnica
definitiva, qüestionari definitiu, i les taules estadístiques dels resultats que
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inclouran com a mínim les taules de freqüències i els encreuaments per sexe i
edat.
Aquest conveni de col·laboració no implicarà, en cap cas, obligacions de caràcter
econòmic per a cap de les parts.

TERCERA. Propietat, publicació i difusió dels resultats
Els drets d’explotació corresponents a la propietat intel·lectual sobre els treballs de camp
de l’enquesta corresponen a l’OAC amb caràcter exclusiu, per a l’àmbit territorial
universal i per a tot el temps que transcorri fins a passar al domini públic.
La matriu de dades dissociada i la resta de fitxers de l’enquesta són propietat de l’OAC.
El CEO gestiona el Registre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, registre públic que
incorpora els estudis d’opinió de la Generalitat. Ambdues institucions comparteixen la
transparència com a principi d’actuació, per aquesta raó convenen la incorporació de
l’enquesta en aquest Registre, amb els documents que preveu l’article 13.1 a) del Decret
14/2010, de 9 del febrer, d'organització i funcionament del CEO i del Registre d'Estudis
d'Opinió, sens perjudici de les altres formes de difusió de l’enquesta que decideixi l’OAC.
D’altra banda, des de l’any 2015 el CEO posa a l’abast de qui hi estigui interessat, en el
web i des del moment en què s’incorpora la corresponent enquesta en el Registre
d’Estudis d’Opinió, la descàrrega gratuïta de les matrius de dades de les enquestes que
realitza i que han estat convenientment dissociades, i ambdues parts convenen que, pel
que fa a la matriu de dades, s’aplica el mateix criteri de difusió del CEO en obert i de
forma gratuïta.

QUARTA. Confidencialitat de les dades
L’OAC i el CEO, tenen l’obligació de mantenir la confidencialitat i la seguretat de les
dades de caràcter personal a les quals tinguin accés com a conseqüència de la
realització de l’objecte d’aquest conveni, d’acord amb el que s’estableix a la normativa
de protecció de dades de caràcter personal.
CINQUENA. Comissió de Seguiment
Es crea una comissió de seguiment, que està integrada per les persones designades
per cada part que es detallen a continuació:


Sra. Lourdes Parramon i Bregolat, cap de l’Àrea de Relacions institucionals,
Visibilitat i Participació, per part de l’OAC.
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Sra. Beatriz Elias Valverde, responsable d’Enquestes, Estudis i Treballs, per part
del CEO.

La Comissió de Seguiment té com a funcions:


Vetllar pel desenvolupament correcte de les actuacions a què s’obliguen les
parts, derivades del conveni.



Resoldre de mutu acord les incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència
del conveni.



Comunicar per escrit a les parts qualsevol aspecte rellevant en el seguiment del
conveni. Aquesta comunicació es podrà fer per mitjans electrònics.



Determinar les formes de finalització de les actuacions en curs.

SISENA. Vigència i modificació
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura fins a la finalització de
les actuacions que s’hi preveuen, i com a màxim fins al 31 de desembre de 2018.
Es podrà modificar el contingut d’aquest conveni mitjançant les addendes que siguin
necessàries.
SETENA. Causes d’extinció
El conveni s’extingirà per l’expiració del termini de vigència o bé de forma anticipada en
els supòsits següents:
a) Per acord mutu de les parts.
b) Per resolució, quan qualsevol de les parts incompleixi les obligacions establertes,
amb l’acreditació prèvia de la part denunciant.
c) Per impossibilitat de dur a terme l’objecte previst.
d) Per les causes generals establertes a la legislació vigent.

VUITENA. Règim jurídic
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D’acord amb l’article 109 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Conveni es regeix
per les seves clàusules, per la Llei esmentada i per la legislació sectorial corresponent.
Aquest conveni resta exclòs de l’àmbit de la contractació pública sense perjudici que pel
que fa als dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, es regirà pels principis de la
legislació sobre els contractes del sector públic.

NOVENA. Qüestions litigioses
Per a les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni, ambdues
parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que preveu
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
DESENA. Publicitat i transparència
En compliment del que preveu l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, aquest
conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Aquest conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat, segons prescriuen l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
l’article 17.a) del Decret 45/2016, de 19 de gener, d’estructuració del Departament
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència i l’article 14.3 de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Així mateix ambdues parts es comprometen a publicar-lo en les seves seus
electròniques i pàgines web.
I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen
electrònicament en el lloc indicat a I’encapçalament.
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