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Gimeno reclama que l’Oficina Antifrau de 

Catalunya (OAC) esdevingui l’autoritat 

especialitzada en la gestió dels conflictes 

d’interès 

 En el marc de la presentació de la Memòria 2016 de l’OAC a la Comissió d’Afers 

Institucionals del Parlament de Catalunya, el director de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha reiterat que “l’OAC seria la millor opció, 

per raons d’economia i especialització, per operar com l’autoritat especialitzada 

en la gestió dels conflictes d’interès i del Registre de grups d’interès” 

 

 

 En la seva compareixença, el director de l’Oficina, ha repassat les xifres més 

destacades de l’exercici 2016, posant especial èmfasi en la importància de la 

direcció de prevenció, sobre la qual ha manifestat “és una àrea silent, però 

imprescindible. De la mateixa manera que per prevenir els incendis és necessari 

destinar recursos a la neteja del sota bosc i no només a apagar les flames quan es 

produeixen, en el camp de la corrupció necessitem de manera indestriable la 

prevenció. Ens hem d’avançar a la corrupció” 

 

19 de juliol de 2017 - El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, 

ha comparegut aquest matí a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya 

per a presentar la memòria de 2016. En el decurs de la compareixença, Gimeno a detallat les 

xifres de l’activitat de l’exercici de 2016 de la institució que dirigeix i n’ha  remarcat la 

importància de totes les àrees, tot i que ha volgut posar especial èmfasi en la direcció de 

prevenció, que ha titllat de “silent, però imprescindible”. En aquest sentit, ha manifestat “de 

la mateixa manera que per prevenir els incendis és necessari destinar recursos a la 

neteja del sota bosc i no només a apagar les flames quan es  produeixen, en el camp de la 

corrupció necessitem de manera indestriable la prevenció. Ens hem d’avançar a la 

corrupció”. 

 

Tanmateix, el màxim reposable de l’Oficina Antifrau de Catalunya s’ha aturat en l’abordatge 

dels conflictes d’interès i ha instat a dotar a l’OAC de les competències necessàries per 

“operar com l’autoritat especialitzada en la gestió dels conflictes d’interès i en la gestió 

del Registre de grups d’interès. Aquesta assumpció donaria resposta a les mancances 

observades per la pròpia Oficina en el seu informe sobre conflictes d’interès i a les 

conclusions del dictamen de la CEMCORD (Comissió d’estudis de les mesures contra la 

corrupció per a la regeneració democràtica)”. 
 

 

 



 

Miguel Ángel Gimeno també ha centrat part de la seva exposició en la necessitat que el 

Parlament impulsi una llei de protecció dels alertadors de la corrupció i ha demanat que en el 

desenvolupament d’aquesta normativa l’Oficina tingui un paper actiu. Gimeno s’ha 

compromès amb la cambra catalana a realitzar un document sobre aquesta qüestió amb les 

línies bàsiques  que hauria de contemplar la proposta, després que l’OAC hagi escoltat a tots 

els actors implicats i les veus més qualificades en la matèria. 

 

Finalment, el Director de l’OAC ha reclamat cooperació i coordinació entre totes les 

institucions que lluiten contra la corrupció i ha asseverat “no hi ha diverses lluites contra la 

corrupció, hi ha una sola lluita. Per  això, és necessària la cooperació i la coordinació”.  

 

 

 

La memòria 2016 en xifres 
 

  

 Àrea de prevenció 

 

D’al·legacions a normativa, s’han analitzat 16 projectes de disposicions normatives durant 

el 2016. En un 33% dels casos han estat per qüestions de transparència i administració 

electrònica, en un 27% d’Infraestructura ètica, en un 13% transparència i participació 

ciutadana, en un 7% transparència, accés a la informació i bon govern i també en un 7% 

subvencions. 

 

Les al·legacions corresponen en un 78 % a ens locals, un 11 % a l’Administració de la 

Generalitat i un 11 % en l’àmbit internacional. De les al·legacions presentades, se n’han 

estimat un 56%, se n’han estimat parcialment un 13 % i se n’han desestimat un 31%. 

 

D’altra banda, pel què fa a l’Àrea de Formació, l’OAC ha organitzat 45 accions formatives, 

a les quals han assistit 777 participants. Això ha representat 166,5 hores lectives impartides i 

una valoració mitjana de la formació rebuda per part dels participants de 8,63 en una escala 

d’1 a 10.   

 

 

 Àrea d’Anàlisi i investigació 

 
En 2016 s’han rebut i tramitat un total de 174 denúncies: 123 (71%) concerneixen 

Ajuntaments, 23 (13%) la Generalitat, 10 (6%) entitats o empreses privades, 9 (5%) altres 

entitats i administracions, 5 (3%) a diputacions, 2 (1%) a universitats, 1 (0,6%) a consells 

comarcals i 1 (0,6%) a fundacions.  

 

I per àmbits: un 50% de les denúncies afecten a la contractació pública, un 22% a 

conflictes d’interès i incompatibilitats, un 11% a la funció pública, un 6% a urbanisme i un 

11%  altres àmbits. 

 

Durant l’any 2016, el 75% dels denunciants s’han identificat, el 19% ha demanat la 

reserva d’identitat i el 6% han presentat denúncies anònimes. 

 
Considerant ara els expedients en fase d’avaluació prèvia de versemblança del 2016 —

incloent aquells iniciats el 2015 i pendents de resolució el 31/12/2015 i els iniciats el 2016 

resolts en aquest mateix any—, el 41% dels expedients han donat lloc a l’inici d’actuacions 

d’investigació.  
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En el 5% dels expedients, s’ha acordat la suspensió de les actuacions en fase d’anàlisi prèvia 

de versemblança, en haver-se establert que els fets considerats eren objecte d’investigació pel 

Ministeri Fiscal, la Policia Judicial o la Jurisdicció Penal. 

 

Pel que fa a la tipologia dels denunciants, 96 denúncies (55%) han estat presentades per 

particulars; 36 (21%) per grups polítics; 16 (9%) per funcionaris i/o treballadors públics; 7 

(4%) per sindicats; i 19 (11%) s’han iniciat d’ofici. 

 

L’any 2016 ha estat l’exercici, des de la creació de l’Oficina amb més actuacions 

d’investigació iniciades, 78, i d’investigació closes, 44. En total, la Direcció d’Investigacions 

ha tramitat 206 actuacions, 32 més que el 2015, de les quals, 44 han estat closes i 13 han 

estat interrompudes en haver-se constatat la concurrència de procediments judicials. 

 

De les 44 actuacions d’investigació concloses, 29 s’han arxivat i de les 14 actuacions no 

arxivades durant l’any 2016, així com de 3 actuacions closes l’any 2015, s’han tramés 16 

informes raonats i 1 recomanació raonada a les entitats investigades, 14 comunicacions a 

autoritats competents i 3 comunicacions al Ministeri Fiscal.  

 

 

 Sol·licituds d’Informació 

 

En el decurs de l’any 2016 i amb la voluntat d’implementar i aplicar la Llei de 

Transparència, l’OAC ha rebut un total de 101 sol·licituds d’accés a la informació, sense 

que en resti cap pendent de resoldre.  

 

76 s’han resolt en sentit estimatori, 12 parcialment estimatori i només en 9 ocasions s’ha 

denegat l’accés, i en 4, la sol·licitud s’ha entès desistida per manca d’esmena per part del 

sol·licitant. 

 

 

Per ampliar la informació, consulteu la memòria 2016 

 

 

 

 

 

Contactes:  
 
Laia Espin 

675783031 

lespin@antifrau.cat  

 

David Fàbregues 

93 554 55 61 

dfabregues@antifrau.cat  
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