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Gimeno assevera que “considerar els conflictes 
d’interès com riscos de corrupció permet passar 
d’un tractament merament reactiu a un de preventiu” 
 
El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, 
ha fet aquestes declaracions durant la seva conferència Conflictes 
d’Interès i transparència, que ha  inaugurat el Seminari de Dret local 
que organitza la Federació de Municipis de Catalunya, en 
col·laboració amb l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya i la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
 
20 d’octubre de 2017 – El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, 
ha inaugurat aquest matí el Seminari de Dret local, que organitza la Federació de Municipis 
de Catalunya, en col·laboració amb l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, amb la conferència Conflictes d’interès i transparència. 

En el marc d’aquest Seminari, Gimeno ha asseverat que “considerar els conflictes 
d’interès com riscos de corrupció permet passar d’un tractament merament reactiu a 
un de preventiu”. En aquest sentit, ha afegit que  “quan ja ens trobem amb la conducta 
corrupta hem fet tard. Ja només podem reaccionar castigant-la i mirant de disminuir o 
reparar els seus efectes”. 

Així mateix, el director d’Antifrau ha manifestat que l’ens que dirigeix vol contribuir de 
manera decidida a l’objectiu d’aclarir el concepte de conflictes d’interès, assenyalant les 
conseqüències de no tractar aquest fenomen de manera  preventiva i aportant una visió 
global de totes les eines de les que disposen les institucions. Gimeno ha recordat que 
Antifrau ja ha realitzat un informe sobre aquesta temàtica.  

Miguel Ángel Gimeno ha conclòs la seva exposició reivindicant la necessitat inajornable de 
revisar de manera integral el sistema de gestió de conflictes d'interès que tingui com a punt 
de partida una anàlisi de riscos per a cadascun dels col·lectius de servidors públics dels ens 
i organismes integrants del sector públic de Catalunya. 

“Als nostres líders i decisors públics els hem d'encoratjar a treballar preventivament, 
amb determinació, contra la corrupció. En aquesta tasca sempre tindran un aliat en 
l'Oficina Antifrau de Catalunya. Encara que les accions en aquest sentit no resultin tan 
lluïdes com d'altres que són més visibles a curt termini, poden tenir el convenciment 
que és la manera més eficaç de lluitar contra la corrupció”, ha dictaminat el director de 
l’Oficina Antifrau. 
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