
Convocatòria de 
premsa 

  

 

 

 
 

El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, 

inaugurarà les jornades La gestió dels conflictes 

d’interès per a la prevenció del frau i la corrupció a 

la Unió Europea 
 

Les jornades, que organitza l’Oficina Antifrau de Catalunya els 
propers dies 19 i 20 d’octubre, s’emmarquen en el si del Programa 
Hercule III, implementat per la Comissió Europea per a la protecció 
dels interessos financers de la UE 

18 d’octubre de 2017 – El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, 
inaugurarà el proper dijous les jornades sobre la gestió dels conflictes d’interès per a la 
prevenció del frau i la corrupció a la Unió Europea, que organitza la institució catalana. El 
seminari, que tindrà lloc el 19 i 20 d’octubre a Barcelona, s’emmarca en el Programa Hercule 
III, implantat per la Comissió Europea, amb la finalitat de promoure activitats en matèria de 
protecció dels interessos financers de la Unió Europea.  

El Seminari té com a objectiu general la voluntat de sensibilitzar i millorar el coneixement de 
les autoritats que gestionen fons de la UE dels diferents Estats membres. Així, pretén 
detectar i identificar situacions de risc que tenen a veure amb els conflictes d’interès, 
entesos com a risc de la corrupció, quan es gestionen fons europeus i oferir una sèrie 
d’eines per a prevenir-los, per tal d’assegurar la imparcialitat dels gestors de fons europeus. 

A la Jornada hi assistiran membres o responsables de les autoritats de gestió de fons 
estructurals de la Unió Europea (UE) que hagin de posar en marxa les mesures 
proporcionades i eficaces tenint en compte els riscos detectats en els reglaments del 
Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea. 

Per a més informació consulteu el programa de La gestió dels conflictes d’interès per a la 
prevenció del frau i la corrupció a la Unió Europea 

Contactes de premsa: 

93 554 74 92 | 93 554 55 74 | 93 554 55 61 | comunicacio@antifrau.cat 

 

Dijous, 19 d‘octubre 2017, 8:45 h / Barcelona Ayre Hotel Casp (Carrer Casp, 103. 08013 
Barcelona) 

El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, inaugurarà les jornades La gestió dels 

conflictes d’interès per a la prevenció del frau i de la corrupció a la Unió Europea 

https://www.antifrau.cat/images/web/docs/formacio/Agenda-seminari-gestio-conflictes-interes-prevencio-frau-corrupcio-unio-europea.pdf
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