
                                  

 
 

 

 

 

 

 

Una mirada preventiva als riscos en la 
contractació pública 
Jornada central del Cicle sobre riscos en la 
contractació  
 

 

 

Dimarts 26 de novembre de 2019  

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Carrer Ausiàs March, 40) 

 

 

 

 

 

 

Programa 
 

 

 

Horari   Contingut Intervinents 

9.00  Inauguració de la jornada Miguel A. Gimeno, director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya 

9.20  La prevenció dels riscos en la contractació pública 

  Riscos per a la integritat en la contractació 
pública i factors que cal gestionar per fer 
prevenció 

Lara Baena i Anabel Calvo, tècniques de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya 

  La Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública 

Anna Ciutat, subdirectora general de 
Regulació i Supervisió de la Contractació 
Pública 

  Factors normatius dels riscos en la 
contractació pública 

Gemma Enfedaque, cap de la Secretaria 
Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa 

  La contribució de la recerca universitària a la 
prevenció de riscos en la contractació 

Agustí Cerrillo, catedràtic de dret 
administratiu a la UOC   

  Intervencions del públic: preguntes i comentaris 



 

 

 

Horari   Contingut Intervinents 

10.45  Pausa-cafè  

11.15  La contingència en la contractació pública: mecanismes de detecció  

  Disseny pro-competitiu i detecció de 
pràctiques anticompetitives 

Marc Realp, director general de 
l’Autoritat Catalana de la Competència 

  L’ús d’un gestor documental com a eina de 
detecció en el marc del control intern 

Carlos Balmisa, director del 
Departament de Control Intern de la 
CNMC 

  Els programes de compliance en empreses 
que contracten amb el sector públic 

Miquel Fortuny, advocat penalista, Soci 
Director de Fortuny Legal 

  El control social de la contractació pública  Eva Belmonte, codirectora de CIVIO 

  La visió del risc en la supervisió del conjunt 
de la contractació estatal 

M. José Santiago, presidenta de l’Oficina 
Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación 

  Debat moderat per Lara Baena, responsable de continguts del projecte Riscos per a la 
integritat en la contractació pública  

  Intervencions del públic: preguntes i comentaris 

13.00  Cloenda de la jornada 

 

Mercè Corretja, directora general de 
Contractació Pública 

 

 

 

 


