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El director d’Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel 

Gimeno, reivindica la necessitat de posar la 

prevenció de la corrupció en el centre de les 

accions públiques  

 

 Gimeno ha fet aquestes declaracions en el marc de la Jornada 
"Corrupció pública: la resposta del Dret", en les quals ha 
participat en la taula rodona "La funció desenvolupada per les 
agències antifrau"  

 
 Durant la Jornada, que ha estat organitzada per la Facultat de 

Dret de la Universitat de València i la Conselleria de 
Transparència, Responsabilitat Social i Cooperació de la 
Generalitat Valenciana, el director d’Antifrau de Catalunya ha 
defensat una agenda anticorrupció integral 

 
 

9 de febrer de 2018 – El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel 
Gimeno, ha participat aquest matí a la Jornada "Corrupció pública: la resposta del 
Dret", i, concretament, a la taula rodona "La funció desenvolupada per les agències 
antifrau". En el marc d’aquesta Jornada, organitzada per la Facultat de Dret de la 
Universitat de València i la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social i 
Cooperació de la Generalitat Valenciana, el director d’Antifrau ha defensat una 
agenda anticorrupció integral i la necessitat de posar la prevenció de la corrupció en 
el centre de les accions públiques. 
 
Gimeno ha participat a la taula rodona amb el director de l’Agència Antifrau de la 
Comunitat Valenciana, Joan Llinares; la consellera de Comptes de Galícia, Beatriz 
Rodríguez; el director de l’Oficina contra el Frau i  la Corrupció de l’Ajuntament de 
Madrid, Carlos Granados; i  la secretària Autonòmica de Transparència, 
Responsabilitat Social i Cooperació, Zulima Pérez Seguí. En aquest context, els 
ponents han estudiat les funcions i competències pròpies de les institucions de 
prevenció i control de la corrupció i la interacció amb la resta d’actors que s’hi 
relacionen. 
 
El màxim responsable de l’Oficina Antifrau de Catalunya ha examinat les 
coincidències amb altres agències  i els espais de confluència dels diversos 
organismes existents, amb exemples com la fixació d’un pla anticorrupció integral i 
una agenda global o el seguiment dels acords internacionals.  
 
 



 
D’altra banda, Gimeno ha compartit algunes iniciatives recents de la institució que 
dirigeix, com les recomanacions als partits polítics que han concorregut a les 
darreres eleccions catalanes per a la inclusió de mesures contra la corrupció en els 
respectius programes electorals. 
 
Finalment, ha posat especial èmfasi en la necessitat del treball preventiu, lligat a 
l’anàlisi i gestió dels riscos en les institucions públiques i ha reivindicat l’assumpció 
de major potencial sancionador i de competències suficients per abordar mesures 
urgents, cas de la protecció dels alertadors i del control dels perills provinents dels 
conflictes d’interès (mitjançant comprovacions de les declaracions de béns, alerta de 
portes giratòries, etcètera) com a manifestació subtil de la corrupció que ens afecta. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

comunicació@antifrau.cat 

https://www.antifrau.cat/ca/ 

     93 554 74 92 

     93 554 55 74  

     93 554 55 61 
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