Resum de la Memòria 2014 de l’Oficina Antifrau de
Catalunya
Prevenció i Formació
La direcció de Formació de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha realitzat 83
accions formatives l'any 2014. Durant totes aquestes activitats s'ha ofert i impartit
formació en la lluita contra la corrupció i en la seva prevenció a un total de 1.169
participants, durant un temps que supera les 300 hores lectives efectives. Els assistents
han avaluat aquesta formació amb una nota mitjana de 8,6 sobre 10.
L’any 2010 es va començar amb 631 persones formades per l’OAC, fins a aconseguir
arribar als 1.169 assistents en aquest últim exercici, el que suposa un augment de més
del 85%.
L'equip jurídic ha realitzat l'any 2014 informes a tres avantprojectes de llei del
Parlament de Catalunya, a quatre projectes de decrets del Govern de la Generalitat, i a
sis reglaments d'entitats locals.
Cal destacar en aquesta direcció el seguiment dels expedients d’investigació finalitzats,
la posada en marxa d’aquesta tasca va tenir lloc a finals del 2013. Aquest seguiment
serveix per comprovar en quina mesura les Recomanacions emanades de l’OAC són
acollides i aplicades per les diferents autoritats competents. El nombre de seguiments
oberts i tancats ha assolit la xifra de 22. En l'Annex que acompanya aquesta Memòria es
poden trobar els resultats d’aquest seguiment.
Aquest 2014 també s’ha presentat l’enquesta-baròmetre que es realitza cada dos anys
per tenir en compte la percepció ciutadana en matèria de corrupció.

Activitat d’investigació
L’any 2014 s’han rebut 162 denúncies. D’aquestes denúncies el 65% han estat dirigides
contra ajuntaments, el 15% contra la Generalitat, el 7% contra Ens privats, el 6% contra
entitats concretes, el 3% contra Diputacions, el 2% contra Consells Comarcals i contra
Fundacions i Universitats l’1%.
De totes les denúncies rebudes i examinades han acabat el 51% arxivades, el 6% han
estat suspès per prejudicialitat i el 43% restant ha passat a la Direcció d'Investigacions.
Durant el passat any en la Direcció d’Investigacions s'han investigat i tancat un total de
49 expedients. D’aquests 49 expedients tancats, 18 han finalitzat amb Informes
raonats, sis amb Recomanacions, nou amb comunicacions a l'autoritat competent, nou
amb comunicacions a la Fiscalia, i set amb informe d'Arxiu.

Aquest 2014 s'han practicat un total de 203 requeriments de documentació, 78
consultes al Registre Mercantil de societats i 55 consultes al Registre de la Propietat.
Així com tretze entrevistes personals i cinc visites d'inspecció. Havent-se igualment
consultat més de 743 inscripcions literals i un centenar de comptes i balanços anuals.

Col·laboració institucional
En el Resum de la Comissió Europea, tramès al Consell i al Parlament Europeus, per
primera vegada s'ha esmentat a l'Oficina Antifrau de Catalunya com l'únic òrgan
encarregat de vetllar per la prevenció i la lluita contra la corrupció a tot l'Estat
espanyol.
Es va rebre la visita de la Comissària d'Interior de la Comissió Europea, Sra. Anna
Cecilia Malmström, qui va intercanviar opinions, comentaris i projectes de futur amb el
director de l'Oficina.
També es van rebre les visites de la Sra. Jane S. Ley, exdirectora adjunta de l'Oficina
d'Ètica Governamental del Govern dels Estats Units d’Amèrica, de la Delegació
Independent de la Comissió contra la Corrupció de Hong-Kong, del Departament de
Supervisió de la Província de Hunan de la República Popular de la Xina i es va rebre al
representant del Servei Francès de Duanes, Sr. Hervé Letoqueux.
D’altra banda, l'OAC ha signat un conveni de col·laboració amb l'Oficina Anticorrupció
de la República d'Argentina i s'ha encarregat d'organitzar la celebració, per primera
vegada en el continent Europeu, del Comitè Executiu de la IAACA (Associació
Internacional d'Agències Contra la Corrupció) que engloba més d'un centenar de països
de tot el món.
L’OAC també ha col·laborat en el projecte CEIFAL de prevenció i lluita contra la
corrupció organitzat per la Fiscalia Anticorrupció de Romania, en el projecte
HÈRCULES organitzat per l'OLAF (Oficina de Lluita contra el Frau de la UE), amb
l'Institut de Governança de Basilea, amb l'Acadèmia de Berlín encarregada de combatre
el frau i la corrupció a Alemanya, amb l'Acadèmia de lluita contra el suborn
transfronterer del Regne Unit i al Seminari de lluita contra la corrupció de la Unió
Europea a Tunísia dins del programa TAIEX de tècniques d'assistència i intercanvi
d'informació.

Organització i recursos
El 3 de desembre es va nomenar en seu parlamentària a la nova directora adjunta de
l'Oficina Antifrau, la Sra. Maite Masià, qui anteriorment havia exercit el lloc de cap
d'Àrea d'Universitats dins d'aquest mateix organisme.
El pressupost per a l'Oficina Antifrau de Catalunya de l’exercici ha estat de 4.699.972,91
euros. Totes les partides estan quadrades i justificades i s’ha aconseguit, com cada any,
un lleuger estalvi en els pressupostos.

