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El director d’Antifrau reclama al Parlament una 
major transparència i control de la contractació 
d’emergència en casos com l’actual situació derivada 
de la COVID-19 
 

— Miguel Ángel Gimeno recorda que Antifrau ja va demanar la 

creació d’un mecanisme de coordinació dels ens amb 

responsabilitat de supervisió sobre l’ús de fons públics que no ha 

prosperat 

— El director d’Antifrau ha presentat les memòries 2018 i 2019 

davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de 

Catalunya 

— El 2019 es van fer 334 actuacions d’investigació, un creixement del 

61% respecte la mitjana, el 2018 se’n van fer 265 

— S’incrementen un 25% les mesures adoptades pels ens afectats per 

les actuacions d’investigació closes l’any 2019 

  
 

  

30 de setembre de 2020. El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel 

Gimeno, ha presentat aquest matí les memòries corresponents als anys 2018 i 2019 

davant la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament de Catalunya. 

 

Gimeno ha aprofitat la seva compareixença per esmentar diverses actuacions 

realitzades aquest 2020 en el marc de la situació d’emergència generada per la 
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pandèmia de la COVID-19. “Des del 15 de març fins al 15 de setembre d’enguany 

Antifrau ha rebut 18 denúncies relacionades amb la gestió de la pandèmia,” ha explicat 

el director d’Antifrau, “les que no son de la nostra competència s’han traslladat a les 

autoritats competents com la Fiscalia o els Mossos d’Esquadra, i de les que son 

competència d’Antifrau, estan dues en investigació i dues en fase de versemblança”. 

 

Gimeno també ha recordat que Antifrau va demanar la creació d’un mecanisme de 

coordinació dels ens amb responsabilitat de supervisió sobre l’ús de fons públics davant 

de situacions d’emergència com l’actual pandèmia de la COVID-19. Un mecanisme que 

coordinés institucions com Intervenció General de la Generalitat, Sindicatura de 

Comptes, l’Autoritat Catalana de la Competència, els col·legis d’interventors i secretaris, 

i la pròpia Oficina Antifrau. “Malauradament,” ha dit el director d’Antifrau, “l’oposició 

d’algun organisme no ha permès que prosperés aquest mecanisme de control ”. 

 

Tanmateix, el director de l’Oficina Antifrau també ha recordat que les institucions de 

control s’han de renovar, i que aquesta és una obligació parlamentària. 

Presentació de les memòries 2018 i 2019 

Miguel Ángel Gimeno ha destacat que, en l’àmbit de la prevenció,  en aquests dos anys 

Antifrau ha apostat de manera decidida pel projecte de Riscos en la contractació 

pública de Catalunya, per poder implementar mesures preventives adients i preveure la 

resposta més eficaç si el risc es materialitza. 

 

El director d’Antifrau també ha remarcat la gran tasca realitzada per difondre la nova 

Directiva europea sobre alertadors, amb la creació de documents propis que han de 

facilitar la feina a les institucions que han de transposar aquesta normativa. 

 

Les memòries de 2018 i 2019 constaten un augment del total de les actuacions 

d’investigacions respecte de la mitjana de l’Oficina Antifrau de Catalunya entre els anys 

2011-2017, que era de menys de 200 anuals. El 2019 s’ha arribat  a les 334 actuacions 

d’investigació, un increment del 26% respecte l’any anterior que es van registrar un total 

de 265 actuacions. 

 

També es constata a les memòries que 2019 ha estat l’any en què s’ha resolt un major 

nombre d’expedients de versemblança des de la posada en funcionament de la 

institució. En concret s’han resolt 271 expedients, fet que representa un increment del 

28% respecte el 2018 i del 62% si el comparem amb la mitjana del període 2011-2018. El 

2018 es va mantenir el nombre d’expedients resolts de 2017, 211, que ja es va 

incrementar el volum un 26% respecte 2016. 

 

 

 

 

 
Evolució anual del nombre d’expedients resolts 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre 
d’expedients 
resolts 

142 134 154 154 164 167 211 211 271 

% d’increment 
d’un any 
respecte de 
l’anterior 

 -6% 15% 0% 6% 2% 26% 0% 28% 

% d’increment del 2019 respecte de la mitjana 2011-2018 62% 

El 2019 Antifrau va rebre 262 denúncies, xifra rècord des que es va posar en 

funcionament 

Des de l’inici de l’activitat de l’Oficina Antifrau, l’octubre de 2009, s’han obert un total de 

1.745 expedients de versemblança derivats de denúncies o incoats per iniciativa pròpia. 

Durant el 2019, l’Oficina Antifrau va rebre 262 denúncies, xifra rècord des que es va 

posar en funcionament, mentre que el 2018 se’n van rebre 218. Si es comparen amb les 

dels exercicis anteriors, s’observa un creixement important respecte de tots els anys. 

Respecte de la mitjana de denúncies rebudes en el període 2010-2018 (160), les 

comptabilitzades l’any 2019 estan molt per sobre (64%), i les del 2018 també (34%). 

 

El director d’Antifrau ha destacat que “l’augment d’aquestes xifres demostra que 

l’Oficina Antifrau ha recuperat la confiança de la ciutadania en la institució”. D’altra 

banda, Miguel Ángel Gimeno ha remarcat la importància de la Bústia de denúncies 

anònimes “l’any 2018 un 47% de les denúncies rebudes va ser per aquest canal, i el 2019 

aquesta percentual va pujar fins al 58%”. 

 
Denúncies rebudes per anys 
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Els darrers dos anys les investigacions closes, amb 55 i 63 respectivament, superen amb 

escreix la mitjana de 43 anuals 

Durant els anys 2019 i 2018 l’Oficina Antifrau ha clos un total de 118 actuacions (s’hi 

inclouen 12 col·laboracions institucionals), 63 el 2019 i 55 el 2018. La mitjana 

d’actuacions closes anuals és de 43, així que el nombre d’expedients d’investigació i 

informes de cooperació institucional dels dos últims anys estan bastant per sobre 

d’aquesta. 

 

Mentre el 2019 es van interrompre set actuacions en haver-se constatat la concurrència 

dels procediments judicials corresponents sobre els mateixos fets investigats, el 2018 es 

van interrompre tres investigacions per les mateixes raons.  

 

La taula següent mostra l’evolució dels expedients i els informes tècnics tancats des de 

2010 fins 2019: 

 
Evolució anual de les actuacions d’investigació closes 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Expedients 
d’investigació 

23 27 44 42 30 40 44 47 51 55 

Informes de 
cooperació 
institucional 

1 1 3 2 1 2 1 2 4 8 

Total 24 28 47 44 31 42 45 49 55 63 

 

Les actuacions d’investigació closes durant 2018 i 2019 s’han repartit majoritàriament, 

en aquest ordre, sobre casos concrets d’irregularitats en matèria de contractació 

pública i de funció pública, temes relacionats amb el conflicte d’interès i les 

incompatibilitats, assumptes relacionats amb urbanisme i, finalment, expedients 

relacionats amb subvencions.  

 

El 2019 els ens afectats han adoptat 35 mesures i és l’any que les actuacions 

d’investigació d’Antifrau han tingut més incidència 

Arran de les actuacions d’investigació realitzades per aquesta Oficina, les entitats 

afectades han comunicat l’adopció, en les respectives organitzacions, de les mesures 

que es descriuen tot seguit. Durant l’any 2019, s’ha tingut coneixement de 35 mesures 

adoptades per les diferents entitats afectades i autoritats competents. Es tracta de 

l’any en el qual s’han adoptat més mesures derivades de les actuacions de l’Oficina 

Antifrau. Tot i que el salt percentual més alt respecte als anys anteriors va ser el 2018 

quan es van quantificar 28 mesures preses pels ens públics, incrementant en un 55% 

respecte a la mitjana 2014-2017. 

 

Sobre aquest extrem, el director d’Antifrau ha remarcat que “l’augment de les mesures 

adoptades pels ens afectats degut a les actuacions d’investigació demostra que la 

capacitat d’incidència de l’Oficina Antifrau augmenta amb el pas dels anys”. 
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  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Nombre de mesures 
adoptades per 
entitats afectades i 
autoritats 
competents 

 

19  18  17  18  28  35 

% d’increment de 
l’any 2019 respecte 
dels anteriors 

 
84%  94%  105%  94%  25%   

% d’increment de 
l’any 2019 respecte 
de la mitjana 2014-
2018 

 

75% 

  

El 2019 es van presentar 45 al·legacions a normes, el doble que el 2018 

Pel que fa referència a algunes de les accions de la direcció de Prevenció d’Antifrau, en 

el decurs dels anys 2018 i 2019, l’Oficina ha formulat un total de 45 al·legacions en 

relació amb projectes normatius.  

 

El 2019 es van presentar 30 al·legacions, si atenem les matèries, observem que 9 es 

referien a normes que regulaven qüestions de participació ciutadana, 6 a reglaments 

orgànics municipals, 6 a qüestions vinculades amb la transparència, 4 a ordenances 

generals de subvencions, 3 a codis ètics i 2 a altres matèries.  

 

En canvi, el 2018 es van presentar 15 al·legacions en relació amb projectes normatius, la 

meitat que en 2019, encara que les matèries a les què es referien les normes reguladores 

són molt similars amb els anys anteriors. 

 
Al·legacions per raó de la matèria 
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Des de l’àrea de Legislació i Assumptes Jurídics el 2019 es va contestar a dues consultes 

no vinculants relatives a electes locals, i es van resoldre 19 sol·licituds d’accés a la 

informació pública. D’aquestes, 15 sol·licituds van ser estimades, dues ho van ser 

parcialment, i dues desestimades. El 2018 es van rebre i resoldre un total de 58 

sol·licituds d’accés a la informació pública. D’aquestes 50 van ser estimades, tres 

parcialment i dues desestimades; en dos procediments d’accés a la informació pública 

la persona sol·licitant va desistir i una es va inadmetre. 

En els darrers dos anys la formació de l’Oficina Antifrau ha arribat a 1.784 persones, 

amb una valoració mitjana de 8,4 el 2018 i 8,6 el 2019 

El 2019 l’àrea de Formació de la direcció de Prevenció va aconseguir arribar de manera 

directa a 787 participants. La valoració mitjana de satisfacció de la formació rebuda 

pels participants ha estat de 8,67 en una escala d’1 a 10. En canvi, el 2018 es va arribar 

a 997 participants, encara que la valoració mitjana de satisfacció de la formació rebuda 

baixa una mica, a 8,40. 

A més a més, aquests dos anys, l’àrea de Formació ha donat suport a accions formatives 

de projectes sobre integritat, programes, i ha organitzat diverses jornades i projectes. 

 

Gimeno ha destacat davant de la comissió que Antifrau ha aprofundit en el treball del 

projecte transversal de prevenció que ha estat prioritari en els darrers dos anys, “Riscos 

per a la integritat en la contractació pública”, “un projecte que analitza i dóna eines als 

servidors públics per afrontar aquest tipus de situacions”, ha asseverat el director 

d’Antifrau. 

 

També s’ha seguit difonent el projecte “Educació per potenciar la integritat en l’esport” 

entre els seus joves destinataris en col·laboració amb el Departament d’Educació i els 

seus Serveis Territorials. 

L’exposició “Corrupció! Revolta ètica” incentiva la reflexió sobre aquest fenomen entre 

la ciutadania 

El director d’Antifrau també ha destacat la voluntat d’incidència en la ciutadania amb 

l’exposició “Corrupció! Revolta ètica”, coincidint amb el desè aniversari, la qual va rebre 

la visita de 16.309 persones en 69 dies d’obertura al públic al Palau Robert. La mostra és 

una exposició divulgativa que pretén incentivar la reflexió sobre aquest fenomen i la 

seva importància en la construcció d’una democràcia avançada, però també vol 

provocar una reflexió personal sobre els àmbits en què l’actitud personal del visitant 

podria modificar i millorar els sistemes corruptes a petita escala. Ara es pot seguir en 

versió realitat virtual: https://www.antifrau.cat/corrupciorevoltaetica-visitavirtual/ 
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