CONVENI D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ TÈCNICA
ENTRE L’OFICINA ANTICORRUPCIÓ
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA I L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Entre l'OFICINA ANTICORRUPCIÓ del MINISTERI DE JUSTÍCIA I DRETS
HUMANS DE LA NACIÓ, amb domicili a Tucumán 394 de la Ciutat Autònoma
de Buenos Aires, República Argentina representada en aquest acte pel fiscal
de Control Administratiu, Dr. Julio F. Vitobello i l'OFICINA ANTIFRAU de
CATALUNYA, amb domicili a Ribes 1‐3 de Barcelona, representada en aquest
acte per l'Il∙lm. Daniel de Alfonso Laso, acorden signar el present conveni,
subjecte a les següents clàusules:
MOTIVATS pel desig de promoure i ampliar la cooperació entre les parts, així
com desenvolupar i enfortir encara més les relacions d'amistat entre els
pobles i institucions públiques d’Argentina i de Catalunya.
CONVENÇUTS que la importància de la transparència i l’ètica pública per al
desenvolupament econòmic i social de les nacions, sobre la base dels
principis d'economia i eficiència, igualtat i lliure competència i publicitat, són
objectius comuns de les parts.
DETERMINATS a estrènyer i aprofundir els llaços de cooperació en el sector,
per refermar les relacions institucionals entre les parts.

ARTICLE I
Objectiu del conveni
El present conveni té per objecte establir les bases que permetin a les parts
prestar cooperació en matèria dels àmbits vinculats amb l'ètica pública,
transparència i lluita contra la corrupció com ara les polítiques, preventives
en la gestió pública; accessibilitat i qualitat de la informació pública, així com

dels actes i gestió de govern; diferents règims i eines de transparència en
compres i contractacions públiques; projectes normatius, malversació i ús
indegut dels recursos públics; detecció de conflictes d'interessos i
incompatibilitats, declaracions jurades i estàndards de conducta i
responsabilitat administrativa dels funcionaris públics; regulacions i
mecanismes que afavoreixin la participació de les organitzacions de la
societat civil en control dels actes de govern, convencions internacionals de
lluita contra la corrupció i educació en valors, segons ho requereixi l’àmbit
d’actuació d'ambdós organismes.

ARTICLE II
Descripció de la cooperació i activitats previstes
L'assistència i cooperació tècnica prevista en aquest conveni es
desenvoluparà mitjançant l'execució d'un pla d'acció, que comprendrà un
permanent intercanvi d'informació i experiències entre ambdós organismes,
l'organització de cursos, tallers, conferències, seminaris i congressos
internacionals que impulsin el disseny, desenvolupament i implementació
d'activitats que contribueixin a la promoció de polítiques preventives de
transparència, la realització de cursos i/o jornades de formació amb
participació de funcionaris d'ambdues institucions, tenint en compte l'interès
i la necessitat de les mateixes i altres accions que les parts considerin
oportunes, per l’acompliment dels objectius del present conveni.

ACTICLE III
Mecanismes per executar el pla d'acció
Les parts acorden crear un grup de treball compost per funcionaris
d'ambdues institucions, en un lapse no major de 30 dies a comptar a partir
de la signatura d'aquest conveni. En aquest termini les parts han de
comunicar els noms dels tècnics i/o coordinadors i/o encarregats designats

per aquestes, que seran persones especialitzades en les àrees tècniques que
corresponguin.

ARTICLE IV
Font de finançament
La formalització del present conveni no suposa aportació econòmica per cap
de les dues parts. Aquelles actuacions que, en desenvolupament del pla
d'acció, així ho exigeixin, es finançaran d'acord amb projectes d'actuació
concrets on s'establiran, detalladament, les regles conjuntes d'actuació, els
mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les activitats
programades, així com el compromís financer que assumeix cadascuna de les
parts juntament amb els imports i aplicacions pressupostàries concretes.

ARTICLE V
Solució de controvèrsies
Les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació del
conveni, seran resoltes de manera amistosa a través de negociacions
directes entre les parts.

ARTICLE VI
Entrada en vigor, pròrroga
El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva subscripció, i tindrà
una durada d'1 (un) any, prorrogable automàticament per períodes iguals,
llevat que una de les parts comuniqui a l'altra, per escrit, amb un mínim de
60 (seixanta) dies d'antelació de la data de culminació del període, la seva
intenció de donar per acabat el present conveni.

La finalització del conveni no afectarà el desenvolupament dels programes i
projectes acordats i en execució, llevat que les parts acordin el contrari.
Prèvia lectura i ratificació de cadascuna de les parts, se signen dos (2)
exemplars i a un sol efecte a la ciutat de Barcelona (Espanya) , als 31 dies del
mes de març de dos mil catorze.
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