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Barcelona, 30 de maig de 2017

REUNITS

D'una part, I'll'lm. Sr. Miguel Ángel Gimeno Jubero, que intervé en qualitat de
director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) i en representació
d'aquesta, amb NIF Q08016848 i seu a Barcelona, carrer de Ribes, núm. 1-3; elegit
pel Ple del Parlament en la sessió tinguda el 28 de juliol de 2016 i que és
competent per a la signatura del present document en virtut de les facultats que li
són atorgades per la Llei 1412008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de
Catalunya i per les Normes d'actuació i de règim interior de I'Oficina, aprovades el
25 de novembre de 2009.

De I'altra, el Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent del Consorci Universitat

lnternacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch (en endavant,
CUIMPB
Centre Ernest Lluch), amb CIF P-5800042-C, i que actua en nom i
representació d'aquesta entitat, amb seu a Barcelona, carrer Montalegre, 5, i que és
competent per a la signatura del present document d'acord amb les funcions que li
bueixen els seus Estatuts.
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Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se en els
termes previstos en aquest document, i en virtut d'això,
EXPOSEN
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Que el CUIMPB - Centre Ernest Lluch té com a finalitat estatutària la gestió del
Centre Permanent de la Universitat lnternacional Menéndez Pelayo a Barcelona
I'objectiu de la qual és l'organització de cursos, seminaris i activitats d'interès
cultural i científic, tant de caràcter nacional com internacional, comptant amb la
col'laboració d'altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres.

Que I'OAC és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia creada pel
Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 1412008, de 5 de novembre (DOGC núm.
5256 del 12.11.2008), que compta entre les seves finalitats la d'impulsar les
mesures que siguin pertinents per assolir la transparència en la gestió del sector
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públic. L'OAC té legalment atribuiöes funcions d'estudi, promoció i impuls en
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 d'acord amb les Normes d'actuació i de règim interior de I'OAC, correspon
específicament a I'OAC, mitjançant la Direcció de Prevenció, gestionar programes
de formació i donar suport a altres organismes en I'execució d'accions formatives
en els àmbits de l'ètica i la integritat pública i del control de la corrupció en
organismes públics i privats, i també 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 tant el CUIMPB - Centre Ernest Lluch com I'OAC estan mútuament interessats
a compartir i difondre tant el coneixement científic com I'experiència en relació amb
els alertadors de la corrupció i constaten que experiències anteriors de caràcter
similar posen en relleu que l'organització d'una jornada conjunta permet una major
repercussió social, afavorint la sensibilització i la conscienciació ciutadana.

Que, amb la voluntat comuna d'assolir l'esmentat objectiu han decidit col'laborar
mitjançant la subscripció del present conveni, d'acord amb les següents:

CLAUSULES
RA. Objecte

El

-

CUIMPB
Centre Ernest Lluch i I'OAC es comprometen a dur a terme en
col'laboració la celebració del seminari titulat "Alertadors de la corrupclo", que ha de
tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània els dies 5 i 6 de juliol de 2017.
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L'organització del seminari és compartida per totes dues institucions signatàries,
coadjuvant en l'aprovació del programa d'activitats i de les normes conforme a les
quals han de desenvolupar-se les sessions, i vetllant en tot moment pel més
escrupolós respecte a la independència d'ambdues institucions i de les persones
que participen en les seves activitats, així com per I'adequació d'aquestes al
programa previst (Annex l), sens perjudici dels ajustos o variacions que resultin
necessaris en funció de les circumstàncies.
EGONA. Obligacions d'ambdues parts
1.Són obligacions d'ambdues institucions:

a)

Dur a terme I'organització compartida del curs quant a l'aprovació del
programa (que s'ha d'incorporar com a annex I d'aquest conveni) i la
seva planificació en general.
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Col'laborar en el correcte desenvolupament del curs, durant la seva
realització.

c)

Seguiment i avaluació dels resultats.

2.Són obligacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya

a)
b)
c)

Proposar i aprovar el programa del curs i els possibles ponents.
Donar suport a la promoció i difusió del curs.

Participar en el finançament del curs, d'acord amb la clàusula tercera
d'aquest conveni.

3.Són obligacions del CUIMPB

a)
b)
c)
d)
e)
0
\
\)
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L'establiment de la metodologia per impartir el curs.
L'aportació de I'espai físic per la realització del curs.
La supervisió del programa del curs i la seva realització.
L'elaboració de la proposta de pressupost.

La contractació i en conjunt la gestió econòmica i administrativa que es
derivi de la realització del curs assumint, en conseqüència, tots els
pagaments i ingressos que es generin a partir dels recursos ingressats
tal com s'especifica en la clàusula tercera.

El seguiment i control del desenvolupament del curs, I'aprovació dels
programes de les activitats i de les normes conforme a les quals han de
desenvolupar-se els cursos, vigilant en tot moment pel més escrupolós
respecte a la independència de la pròpia institució i de les persones que
participen en les seves activitats.

g)

La promoció i difusió del curs (cartells, publicitat en premsa o d'altres
mitjans de comunicació).

TERCERA. Finançament
1.- A la signatura d'aquest Conveni l'Oficina Antifrau de Catalunya farà efectiu el
pagament de 16.549,94 € (setze mil cinc-cents quaranta-nou euros amb norantaquatre cèntims d'euro), d'acord al pressupost prèviament aprovat, amb càrrec a la
seva aplicació pressupostària 22600050011110 "Organització de reunions,
es i cursos"
La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària al compte bancari del
- Ce ntre Ernest Ll u ch ES42 -21 00 -327 2-9 4-2200087659.
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2.- L'Oficina Antifrau de Catalunya no assumeix en virtut d'aquest conveni cap
responsabilitat directa ni subsidiària en relació amb la gestió del curs, ni davant els
participants, assistents o empreses amb les quals el CUIMPB - Centre Ernest Lluch
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ha de contractar per a la prestació de determinats serveis. Pel que fa a la seva
responsabilitat econòmica, aquesta es limita a l'aportació especificada a l'apartat 1.
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El CUIMPB Centre Ernest Lluch, una vegada celebrat el seminari ha de
presentar a I'OAC certificació-liquidació de les despeses derivades de l'organització
del seminari com a justificant d'haver destinat les quantitats aportades a l'objecte
del present conveni. Si el cost final resulta inferior a la quantitat expressada en el
paràgraf primer d'aquesta clàusula, el CUIMPB Centre Ernest Lluch es
compromet a retornar la quantitat sobrant a I'OAC.
4 - El CUIMPB - Centre Ernest Lluch no percebrà cap contraprestació econòmica
de l'Oficina Antifrau de Catalunya per dur a terme les activitats relacionades a la
clàusula segona.

QUARTA. lmatge corporativa de la col.laboració

El CUIMPB - Centre Ernest Lluch es compromet que en tots els mitjans que
s'utilitzin per a la promoció i difusió del seminari (cartells, publicitat en premsa o
d'altres mitjans de comunicació, notes de premsa, etc.), així com en la rnemòria
anual de l'organisme, s'hi faci constar destacadament la col'laboració de I'OAC,
respectant en tot cas la imatge corporativa d'aquesta.

INQUENA. Publicacions

de les parts signatàries resta autoritzada a realitzar una edició
piladora de les ponències del seminari. En tal cas, en l'edició hauran de figurar
e nom i logotip de les institucions col.laboradores, el títol del seminari, la data i el
lloc en el qual va tenir lloc. La part que ho faci ha de trametre a I'altra un mínim de
cinc exemplars.
Qualsevulla

SISENA. Comissió de Seguiment

Es crea una Comissió de Seguiment encarregada de vetllar pel

correcte

desenvolupament, interpretació i aplicació del present conveni.
lntegren dita comissió les persones que tot seguit s'esmenten:
Jordi Tres, per part de I'OAC.
Antònia Haro, per part del CUIMPB

-

Centre Ernest Lluch.

Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment ha de ser comunicat per
escrit a I'altra part. La comunicació es pot fer per mitjans electrònics. La comissió de
seguiment té la facultat de resoldre de mutu acord totes les incidències que puguin
sorgir al llarg de la vigència del conveni.
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SETENA. Vigència
El present conveni produeix efectes des de la signatura i finalitzarà la seva vigència
en complir-se per ambdues parts els compromisos adquirits, com a màxim el 31 de
desembre de 2017.
I perquè consti, als efectes escaients i com a prova de conformitat, firmen les parts
implicades aquest conveni en dos exemplars i a un sol efecte en el lloc i la data que
s'esmenten a I'encapçalament.

elAngel Gimeno Jubero
Director
Oficina Antifrau de Catalunya
M

Xavier
Gerent
CUIMPB

-
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Annex I: Proposta inicial de progrqma:
Dimecres, 5 de juliol

Sessió matí
09.00-9.30h
09.30-10.00h

Acreditacions
lnauguració

Miguel Angel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
Maria José García, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
Oscar Roca, director acadèmic del curs.
10.00-l1.00h

Conferència inaugural

Eva Joly, eurodiputada, autora del llibre Des héros ordinaires, dedicat a
alguns lluitadors contra la corrupció. Ex magistrada i ex assessora del
Ministeri Noruec de Relacions Exteriors en programes anticorrupció.
11.00-11.30h Pausa

Primer bloc. Regulació de la protecció dels alertadors
11.30-12.15h Les lleis europees sobre protecció d'alertadors
Paul Stephenson, Consultor de la Public Concern at Work.
12.15-'l4.OOh

I

Els elements essencials d'un bon sistema de
protecció de denunciants
Daniel Amoedo, advocat i consultor especialitzat en Drets Humans,
Transparència i Protecció de dades personals. Coordinador de projectes de
Transparència lnternacional Espanya.
Taula rodona

Pam Barlett, assessora del Grup Verds al Parlament Europeu.

lnvestigadora i activista en temes de transparència i accés a la informació.
Humberto Guadalupe, president de la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia de Canàries.

Laura Seseña, lletrada de les Corts de Castella i Lleó. Assessora jurídicotècnica en la tramitació parlamentària de la Llei que regula les actuacions

per

al curs d'informació sobre fets relacionats amb delictes

contra

l'Administració Pública i estableix les garanties dels informants.
Modera: Rosa Maria Pérez, cap d'Àrea de legislació i assumptes jurídics de
l'Oficina Antifrau de Catalunya.
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Sessió tarda
Segon bloc. Els alertadors de corrupció
16.00-16.45h La denúncia d'un cas de corrupció: una experiència compartida
Gracia Ballesteros, enginyera de camins. Alertadora del Cas Acuamed.
Havent-se negat a realitzar pràctiques corruptes va denunciar-les a la
justícia, fet que va provocar la pèrdua del seu lloc de treball.
16.45-18.30h

Taula rodona I Diverses mirades al voltant de la figura de I'alertador
lrma Ferrer, advocada de Transparència Urbanística i d'Acció Cívica en
diverses causes judicials de corrupció i abusos urbanístics a Lanzarote i de
Cuadernos del Suresfe y El Agitador en defensa de la llibertat d'expressió.
FIBGAR.
Coordinadora del projecle A Change of Direction.
Simona Levi, activista ifundadora de Xnet i lSMpaRato, responsables del
Buzón Xnet de denuncies anònimes contra la corrupció i impulsors del cas
Bankia i Targetes Black.
Teresa Soler, directora del documenlal Corrupción: elorganismo nocivo.
Modera: David Fernández, periodista i activista contra la corrupció

Sonia Agudo, directora del Departament de projectes de

Dijous, 6 de juliol

Sessió matí

Tercer bloc. El paper dels mitjans de comunicació en la lluita contra la
corrupc¡ó
09.30-10.l5h Els mitjans de comunicació com a instrument de denúncia
David Leigh, periodista ex-editor d'investigacions al The Guardian.
Professor a la City University de Londres i autor del llibre Wikileaks i
Assange.

r0.1s-10.45h

Pausa

10.45-r2.30h

Taula rodona I Periodisme d'investigació
Marcos García Rey, membre del Consorci de Periodistes d'lnvestigació,
coordinador del Màster en Periodisme d'lnvestigació, Dades i Visualització
de la Universidad Rey Juan Carlos i Unidad Editorial

Garlos Sánchez, director adjunt de El Confidencial, portaveu en el tema
dels papers de Panamà. Trajectòria a diversos mitjans.

Justin Webster, autor de documentals d'investigació. Trajectòria a diversos
mitjans.

Modera: Sergi Picazo, periodista, soci fundador de Crític
periodisme de la UAB

12.30-13.30h Conclusions i cloenda de la jornada

i

professor de

