El perquè d’aquesta jornada

Aquesta jornada s’adreça a electes, reguladors
del sector públic de Catalunya, col·lectius

En les darreres legislatures, el fenomen de la corrupció ha centrat

professionals del control extern i intern

l’atenció del Parlament de Catalunya amb especial intensitat i, en el

i altres directius del sector públic.

transcurs dels debats, els conﬂictes d’interès han anat prenent un
marcat protagonisme.

Jornada
sobre
conﬂictes
d’interès

En paral·lel, l’activitat investigadora de l’Oﬁcina Antifrau des de 2009
ha permès detectar que la deﬁcient gestió d’aquest risc de corrupció és subjacent a un nombre signiﬁcatiu dels expedients incoats

Amb l’agraïment a:

Barcelona, 24 de febrer de 2017
Parlament de Catalunya, sala Auditori.

cada any. Aquestes dues constatacions van portar l’Oﬁcina a
elaborar i presentar al Parlament, al maig de 2016, un informe
sobre l’estat de la gestió els conﬂictes d’interès a Catalunya.
L’objectiu de l’informe era aclarir el propi concepte i el conjunt
d’eines existents per a la gestió d’aquest risc de corrupció; identiﬁcar les principals febleses i mancances, tant regulatòries com en l’ús
real d’aquelles eines; oferir exemples d’altres pràctiques de referència, i formular tot un seguit de recomanacions, als diversos poders
públics, per tal d’aconseguir una millor prevenció d’aquest risc.
Ara, amb la publicació d’aquest informe, l’Oﬁcina Antifrau inicia el
procés de difusió de les seves conclusions i recomanacions, organitzant amb el Parlament de Catalunya aquesta jornada. S’adreça a
electes, reguladors del sector públic de Catalunya, col·lectius
professionals del control extern i intern i altres directius del sector
públic, per presentar-los directament les principals conclusions, i
convidar-los a participar en el debat sobre com assolir una gestió
més eﬁcaç dels conﬂictes d’interès als ens públics de Catalunya.

Organitza:

www.antifrau.cat

En col·laboració amb:

Les actuals eïnes de gestió dels
conﬂictes d’interès, a debat

Programa

Conﬂicte d’interès és tota situació de risc en què l’interès

Acreditacions

Diverses visions entorn a una mateixa taula

9.00h | Acreditació dels participants i lliurament del material

12.00h | Taula rodona

particular d’una persona podria interferir en l’exercici adient
del seu discerniment professional en nom d’una altra, que,
legítimament, conﬁa en aquell judici. En determinades
situacions, les circumstàncies particulars dels servidors públics
(família, amics, propietats, segones ocupacions o altres fonts
d’ingressos...) esdevenen interessos particulars que podrien
inﬂuir indegudament en el seu deure professional. Per això, els
conﬂictes d’interès són un dels riscos de corrupció més
habituals i transversals a totes les funcions públiques.

Xavier Muro
Secretari general del Parlament de Catalunya

Bones pràctiques internacionals i la visió preventiva dels
conﬂictes d’interès

Flor María López
Directora de la Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses,

9.30h | Obertura de l’acte

Ministerio de Hacienda y Función Pública

Carme Forcadell
Joaquín Meseguer

Presidenta del Parlament de Catalunya

Subdirector General de Transparència a l’Ajuntament

L’Oﬁcina Antifrau, es proposa debatre les mancances i febleses

Miguel Ángel Gimeno

detectades en la gestió dels conﬂictes d’interès, i quins són els

Director de l’Oﬁcina Antifrau de Catalunya

de Madrid

Roger Folguera

canvis legals i de gestió pública que cal abordar de forma
immediata si volem fer autèntica prevenció d’aquests riscos,
que afecten principis democràtics claus —la imparcialitat i
objectivitat— en l’exercici de funcions públiques i que minen la
conﬁança ciutadana en les institucions.

Cap d’Àrea de Generalitat i Parlament de la Direcció

Pràctica internacional de referència. El cas de
l’Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique

d’Investigacions de l’Oﬁcina Antifrau de Catalunya i
coautor de l’informe sobre la gestió dels conﬂictes
d’interès en el sector públic de Catalunya

Jean-Luis Nadal

Modera Lara Baena

President de l’Haute Autorité pour la transparence de la vie

Per abordar aquestes qüestions hem convidat experts en el

Coautora de l’informe sobre la gestió dels conﬂictes

publique

d’interès en el sector públic de Catalunya

marc regulador dels conﬂictes d’interès, membres d’òrgans de
control especialitzats i representants d’institucions que han
endegat experiències interessants en la gestió d’aquests riscos.

La prevenció dels conﬂictes d’interès

Us convidem a participar en aquest debat.

Òscar Roca

La visió dels participants
Preguntes dels assistents als ponents

Director de Prevenció de l’Oﬁcina Antifrau de Catalunya
i coordinador de l’informe sobre la gestió dels conﬂictes
d’interès en el sector públic de Catalunyat

Podeu trobar un informe monogràﬁc i altres materials
sobre la gestió dels conﬂictes d’interès a:
www.antifrau.cat

Cloenda
11.30h | Pausa per al cafè

13.45h | Tancament de la jornada

