
Compliment normatiu i 
integritat en entitats 
públiques

Congrés Dijous 23 de març de 2023

9 – 9.30 h: Acreditacions

9.30 – 10.15 h: Obertura. Miguel Ángel
Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, Marc Verdaguer, president
delegat de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals
i Cohesió Territorial de la Diputació dei Cohesió Territorial de la Diputació de
Barcelona (Diba) i Adán Nieto, catedràtic de
Dret Penal de la Universitat de Castilla - La
Mancha (UCLM). Conducció de la jornada:
Òscar Roca, director de Prevenció de
l’Oficina Antifrau

10.15 – 11.15 h: Ponència. Fiscalització de
sistemes d’ètica i integritat pel Tribunal desistemes d’ètica i integritat pel Tribunal de
Comptes. Miguel Ángel Vaz-Serra,
subdirector tècnic del Departament segon de
fiscalització del Tribunal de Comptes

11.15 – 11.45 h: Pausa

Presentació de l’informe ‘Compliment
normatiu i integritat en entitats del sector
públic institucional de Catalunya’públic institucional de Catalunya’

11.45 – 13 h : Continguts, conclusions, 
recomanacions i metodologia de l’informe
final: Adán Nieto, catedràtic de Dret Penal de
la UCLM,  Inma Valeije, professora de Dret 
Penal de la USC, Joan Baucells,professor de 
Dret Penal de la UAB,.LuisMiguel Vioque, 
contractat predoctoral de la UCLM. Modera: contractat predoctoral de la UCLM. Modera: 
Elisenda Escoda, tècnica de Prevenció 
d’Antifrau i coordinadora del projecte de 
compliment normatiu i integritat entitats 
públiques

13 – 14.15 h: Reflexions sobre les conclusions
del projecte: Fernando Vázquez-Portomeñe, 
catedràtic de Dret Penal de la USC, Fernando 
Navarro, professor de Dret Penal de la
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), Dulce Santana, professora de Dret
Penal de la ULPGC, Penal de la ULPGC, Antoni Cardona,
professor lector de Dret Penal de la UAB.
Modera: Mercedes García-Arán, catedràtica
de Dret Penal de la UAB

14.15 - 16 h: Pausa

16 – 17 h: Taula 1. Valoració de l’informe final
i  recomanacions per a les entitats que  
participen al projecte: Canals d’alerta,participen al projecte: Canals d’alerta,
regulació en matèria d’ètica i integritat,
anàlisi de riscos, models de prevenció de
delictes, subvencions. Guillermina Vinyoles,
responsable de Bon Govern Corporatiu de
FGC, Carme Macías, directora de Bon Govern
de TMB, Verónica Abadías, advocada de la
Direcció de Serveis Jurídics de BarcelonaDirecció de Serveis Jurídics de Barcelona
Activa, Rafael Garzón, advocat i compliance
officer de La Farga. Modera: Míriam Cugat,
catedràtica de Dret Penal de la UAB, i  Elena
Lacasa, tècnica de Prevenció d’Antifrau

17 – 18 h: Taula 2. Valoració de l’informe final
i recomanacions per a les entitats que
participen en el projecte: Reclutament iparticipen en el projecte: Reclutament i
carrera professional, contractació, conflictes
d’interès, formació. Josep M. Gallart, titular
de l’Òrgan de Control Intern del CTTI, Olga
Pané, gerent del Consorci Hospital Parc de
Mar de Bcn, Marta Insúa, responsable dels
Serveis Jurídics de XAL. Modera: Jordi Tres,
cap de Formació d’Antifrau i cap de Formació d’Antifrau i Núria Valero,
tècnica de Prevenció d’Antifrau

Presentació de l’informe final 
del projecte



Ĺequip de la UNIMORE ha elaborat els estudis
Far Mission Oriented 2020 “Protocovid” i Go For it
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- L’àmbit d’aplicació del Decret llei núm.
231/2001: Quines entitats col·lectives són
responsables? Giulio De Simone, catedràtic de
Dret Penal, Università del Salento
- La relació entre l'òrgan de vigilància i el 
responsable anticorrupció i de transparènciaresponsable anticorrupció i de transparència
a les empreses del sector públic a Itàlia.
Vincenzo Mongillo, catedràtic de Dret Penal,
Università Unitelma Sapienza
- La transparència com a eina per prevenir la
corrupció en l’administració i empreses
públiques. Gianluca Gardini, catedràtic de Dret
Administratiu Università degli Studi di Ferrara.Administratiu Università degli Studi di Ferrara.
Modera: Luigi Foffani, catedràtic de Dret
Penal de la UNIMORE

12.30 – 13.30 h: Relacions entre les 
administracions públiques i els ens 
instrumentals del sector públic. 
- Rosa M. Sánchez, directora dels Serveis  
d’Anàlisi de l’Òrgan gestor de la Bústia Ètica i  d’Anàlisi de l’Òrgan gestor de la Bústia Ètica i  
de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona 
- Gemma Calvet, directora de l’Agència de 
Transparència de l’AMB
- Xavier Forcadell, coordinador de ĺÀrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió
Territorial de la Diba
- - Olinda Anía, subdirectora de Transparència
i Grups d’Interès de la Generalitat 
- Anna Ribas, subdirectora General de Règim 
Econòmic i Contractació de la Generalitat
Modera: Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret 
Administratiu de la Universitat Oberta de 
Catalunya

13.30 - 14 h: 13.30 - 14 h: Cloenda del Congrés: Miguel
Ángel Gimeno, director d'Antifrau, i Míriam
Cugat, catedràtica de Dret Penal de la UAB

23 de març, de 9 a 14.15 h i de 16 a 18 h, 
24 de març, de 9 a 14 h

Llengües: català, castellà i italià. Hi haurà 
interpretació simultània en castellà i en italià

Inscripcions: per assistir a la sessió en línia de
l’acte és imprescindible la inscripció. Per
formalitzar la inscripció, formalitzar la inscripció, cliqueu aquí

Col·laboren:

Divendres 24 de març de 2023

9 – 9.30 h: Acreditacions

9.30 – 11 h: L'experiència d'empreses
públiques italianes
- Introducció a la normativa italiana: prevenció 
dels delictes contra l’administració pública a 
través dels models d’organització. través dels models d’organització. Francesca 
Consorte, becària de recerca en Dret Penal, 
Università degli Studi ‘Gabriele d'Annunzio’ 
Chieti-Pescara
- Testimoni de les empreses públiques:
Manuele Martinelli Consorci Cosea de Castel
di Casio (Bolonya); Marna Bernabini i Valerio
GiraniGirani, Istituto Scientifico Romagnolo per a
l'Studio i la Cura dei Tumori di Meldola (FC);
Paolo Maestri, Associació Italiana d'Auditors
d'Economia Social (Airces) di Bolonya
- Relacions entre la normativa anticorrupció i
la  normativa sobre responsabilitat penal de les 
entitats. El paper de l’Òrgan de Supervisió i el 
sistema de denúncies. sistema de denúncies. Mara Chilosi, presidenta 
Associazione dei Componenti degli Organismi
di Vigilanza ex D.Legs. 231/2001 (AODV)
- Responsabilitat empresarial (RSE), dilemes 
ètics i compliance. Ernesto D'Avanzo, professor 
d’Economia i Gestió, Università di Trento. 
Modera: Luigi Foffani, catedràtic de Dret 
Penal de la UNIMOREPenal de la UNIMORE

11 – 11.30 h: Pausa

11.30 – 12.30 h : L'experiència italiana 
- La transposició de la Directiva
Whistleblowing a la legislació italiana,
Nicoletta Parisi, catedràtica de Dret
Internacional, Università Cattolica del Sacro
Cuore i exmembre del Consell de l'AutoritatCuore i exmembre del Consell de l'Autoritat
Nacional Anticorrupció d'Itàlia
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