
TAUL A DE CONT INGUT

Sessió informativa del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya per a presentar la 
Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2021 
359-00011/13 3

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · tercer període · sèrie C · número 307

Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 19, dijous 19 de maig de 2022

Presidència de l’I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

* Denominació que adopta la legislatura actual a partir del 4 de juny de 2021, en compliment de la Resolució 9/XIII 
del Parlament de Catalunya, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021).



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Transcripció i correcció: CPSL 
Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 307
19 de maig de 2022

Sessió 19 de la CAI  3 

Sessió 19 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les deu del matí i quatre 

minuts. Presideix Jordi Terrades Santacreu, acompanyat de la vicepresidenta, Jordina Frei-

xanet i Pardo, i del secretari, David Saldoni i de Tena. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís 

Palomares Amat.

Hi són presents Cristòfol Gimeno Iglesias i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialistes i 

Units per Avançar; Chakir el Homrani Lesfar, Josep M. Jové Lladó i Marta Vilalta i Torres, pel 

G. P. d’Esquerra Republicana; Joaquim Calatayud Casals, Glòria Freixa i Vilardell i Salvador 

Vergés i Tejero, pel G. P. de Junts per Catalunya; Joan Garriga Doménech, pel G. P. de VOX 

en Cataluña; Maria Dolors Sabater i Puig, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 

Nou Cicle per Guanyar; Marc Parés Franzi, pel G. P. d’En Comú Podem, i Matías Alonso 

Ruiz, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteix a aquesta sessió el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel 

Gimeno Jubero.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió 

d’Afers Institucionals per presentar la Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya correspo-

nent al 2021 (tram. 359-00011/13). 

El president

Començaríem la Comissió d’Afers Institucionals. 

Sessió informativa del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya per 
a presentar la Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent 
al 2021 

359-00011/13

Avui és una sessió informativa del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
per presentar la memòria de l’oficina corresponent a l’any 2021. 

Abans de començar, deixin-me saludar el senyor Miguel Ángel Gimeno, el di-
rector, i tot l’equip de l’oficina que l’acompanya. 

I sense més preàmbuls, té la paraula el senyor Gimeno per presentar la memòria 
de l’oficina.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (Miguel Ángel Gimeno 
Jubero)

Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors diputats, bon dia. I, en 
primer lloc, crec que ens hem de felicitar tots, perquè legalment s’acaba el termini 
per presentar la memòria el dia últim del març, el dia 31 de març, i estem a mitjan 
maig i puc presentar-la ja. Hem superat aspectes que havien passat en el passat, i 
ho dic en el passat proper i en el llarg, perquè jo me’n recordo quan compareixia 
també en aquesta comissió per presentar com a president del Tribunal Superior de 
Justícia en el seu moment i alguna vegada en vaig presentar dos alhora, per les cir-
cumstàncies efectivament justificades de polítiques que es van donar en el seu mo-
ment. Per tant, jo crec que ara la felicitació..., s’han de tenir totes les felicitacions. 
Senyor president, faci-la estesa a tot el que convingui aquí, al lletrat, que també està 
a càrrec d’aquesta situació. 

L’any 2021 a l’oficina i a tot el territori, a tot Espanya, en tots els llocs, teníem un 
problema i és que teníem, continuàvem estant, en una situació de crisi sanitària, com 
era la covid. I això ens obligava a fer un plantejament de treball diferent del que estàvem 
habituats. El 2021 encara el context era d’excepcionalitat i, per tant, encara estàvem tre-
ballant –si no totalment, algun moment, sí; sí parcialment– en situació del que nosaltres 
hem anomenat sempre en línia o de teletreball, i això exigeix un cert esforç. És veritat 
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també que com això ja havia començat l’any 2020, però si ja estàvem una mica més 
acostumats en aquest sentit. Però hi ha un esforç. 

I, a més a més, lo que demostra l’esforç i jo vull..., permeti’m aquesta tribuna fe-
licitar totes les persones, sobretot els empleats de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
pel seu esforç per continuar mantenint i superar totes les xifres i tots els aspectes 
que s’havien plantejat anteriorment. 

Veuran, amb les dades que després exposaré, que ha estat un any en el que han 
entrat més denúncies que mai, 430, amb una pujada tremenda. Nosaltres havíem fet 
previsions, quan vam fer les previsions de l’any, d’una pujada, però una pujada més 
moderada, de tres-centes. Ens vam trobar amb 430, però hem resolt més assumptes 
dels que havíem rebut i això és molt positiu per a nosaltres, perquè un dels proble-
mes de l’oficina és que no sempre anem amb la rapidesa que convindria en aquest 
tipus d’assumptes. 

I, fins i tot, diré que s’ha fet així més pública una xifra de 441 sobre les 430 de-
núncies que havien entrat. No, no: hem resolt més assumptes. Hem resolt de l’ordre 
de 513. Per què? Perquè, en fi, ho exposarem després també. Hi ha també col·labo-
racions que ens demana l’Administració de justícia, sigui el fiscal o siguin els jut-
ges d’instrucció en un moment determinat, que són assumptes habitualment molt 
complexos i que això dona també una idea de la confiança que té la ciutadania i, en 
aquest cas, la que tenen també a les institucions en el funcionament d’aquesta oficina 
en els darrers anys. Ens ha costat un esforç aconseguir-ho i ja està.

Els objectius que al començament del mandat es van plantejar sempre, el primer 
d’ells era, com he dit, recuperar la confiança ciutadana. Crec que en aquests mo-
ments les xifres es poden explicar i, segurament, hi haurà més aspectes que s’hau-
rien d’analitzar. I això sí, algun dia a mi també m’agradaria poder debatre amb 
vostès aquest aspecte, perquè segurament alguna cosa no acaba de funcionar si és 
l’Oficina Antifrau la que rep totes les denúncies. Si no rep denúncies, altres institu-
cions o les poden resoldre les que estan directament..., no?, que al final l’oficina no 
deixa de ser un instrument per obligar que la institució analitzi la qüestió. 

Després, perquè hi ha un..., en aquest context hi ha una finalitat, que jo vull en-
focar tota la meva exposició sobre aquesta finalitat. En l’oficina, el que hem volgut 
sempre és, per una banda, facilitar la denúncia, i sembla que també en aquest as-
pecte hem tingut èxit. Facilitar la denúncia i vam iniciar un camí, com era la bústia 
de les denúncies anònimes, amb totes les crítiques i amb tots els problemes. Però, 
mirin, s’ha imposat i s’ha imposat a tots els nivells. 

De fet, l’avantprojecte de llei de protecció dels alertadors que fa no gaire temps 
s’ha fet públic per part del Ministeri de Justícia ja reconeix aquesta existència, en fi, 
aquesta possibilitat de que es plantegi d’aquesta manera. Per tant, no estàvem equi-
vocats. Està en totes les noves oficines, totes ho tenen, de manera més o menys ex-
plícita, i jo crec que aquestes són una altra de les qüestions. Per tant, la protecció 
dels alertadors era un altre dels objectius que nosaltres ens havíem de plantejar. Que 
després, en fi, ho tocaré de manera més precisa. 

Tota l’activitat de l’oficina, no vull quedar-me en xifres, perquè aquestes les te-
nen vostès i jo, en tot cas, en comentaré alguna i aquestes es poden mirar i amb més 
i millor detall i no l’error que jo pugui cometre en un moment determinat. Però totes 
estan amb un destí i és augmentar la integritat. Totes les nostres actuacions tenen 
aquest destí: augmentar la integritat de les administracions públiques, les adminis-
tracions i els funcionaris públics. Sempre pensem en aquesta cosa, més que en un 
efecte contingent i sancionador, que també quan cal. Se li ha de treure més profit 
i s’ha d’aconseguir sobretot per una o una altra via que l’Administració, les admi-
nistracions públiques cada vegada siguin més íntegres, i aquest és un dels destins. 

I, a més a més, darrerament ho hem plantejat des d’una perspectiva i, a més, que 
l’hem fet explícitament i concretament amb els fons Next Generation. Nosaltres vo-
lem fiscalitzar? Sí, quan toqui. Però abans volem acompanyar totes les administra-
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cions –i dic totes, totes aquelles que siguin receptores de fons– per ajudar-les que ho 
facin i que ho facin bé, eh?, que ho facin bé. 

Bé, dits aquests aspectes de context general, el que faré és una breu exposició del 
que són aquestes dades. Per una banda, i entrant, diguem-ne, a l’ordre que segueix 
la memòria, en la direcció de prevenció i concretament en el que es refereix a l’àrea 
de legislació i assumptes jurídics, nosaltres fem al·legacions: al·legacions a normes, 
al·legacions a normes que, bàsicament pel nostre àmbit competencial i pels nostres 
aspectes, són en l’àmbit local, però no solament en l’àmbit local.

Aquest any 2021, nosaltres vam fer al·legacions amb relació a dos lleis de l’Estat, 
la llei d’enjudiciament criminal i la llei de conflicte d’interès. I la llei d’enjudicia-
ment criminal –com ha passat, si no ho recordo malament, des de l’any 95– decau 
sempre per una o una altra raó. Jo, ja és la tercera que conec en aquest moment de 
modificació i sobretot de la que faci les atribucions de les competències d’investi-
gació, les treguin del jutge, que es converteixi solament en un àmbit de garanties  
i sigui el ministeri fiscal que faci aquesta funció. 

Bé, aquest és un debat, però jo dic que efectivament nosaltres vam fer les al·lega-
cions, sobretot perquè hi ha un aspecte molt important que ens afectava a nosaltres que 
eren el que he dit, els informants, els denunciants, els alertadors, que nosaltres diem. 
Quan un passa de ser alertador amb la denúncia o de ser denunciant passa a ser testi-
moni, perquè no és el que fa la denúncia sinó que ja és la font de prova; doncs, la cosa 
canvia i aquí la protecció, jo crec que caldria que fos integral.

Hem fet tot un seguit d’al·legacions en aquest sentit, que era, en fi, destinatari bàsi-
cament en àmbit local; àmbit local siguin ajuntaments o siguin també altres corpora-
cions de caràcter local i la Generalitat de Catalunya, sobretot amb la Llei d’ocupació 
pública, en la que vam fer les corresponents al·legacions. 

Les normes eren les que corresponien i, per tant, moltes d’aquestes eren ordenan-
ces. El destinatari són els que he dit i la matèria, bàsicament, eren tres aspectes que 
tenen a veure amb el que nosaltres diem. Una d’elles és l’organització de les institu-
cions, és molt important en el seu funcionament; l’altra eren les subvencions, totes 
les que es feien, i la tercera era els canals interns. Aquestes eren les tres principals. 
Després hi havia un seguit variat d’aspectes que corresponien a un percentatge im-
portant però que, en tot cas, eren variades. 

Després, hi ha un altre aspecte de l’Oficina Antifrau, que és la que se li ha de-
manat la sol·licitud d’accés a la informació. Se’ns ha demanat accés a la informació 
en vint-i-cinc sol·licituds. Bàsicament, són totes de caràcter de com està el seu pro-
cediment. Tinguin en compte que, com hi ha moltes que entren per la via de la de-
núncia anònima, l’única manera que després en tenen per saber de manera directa o 
que hem fet altres mecanismes, però no s’utilitzen gairebé mai, se’n sol·licita per la 
via, en fi, d’aquest tipus. N’hem estimat dotze; hi ha una estimació parcial en nou; 
denegatòries han estat tres, i desistides, tres.

Comptin també aquí amb una qüestió important. L’Oficina Antifrau ha de tenir 
molta cura amb la publicitat que dona, perquè ens trobem que xoquen aquí el dret 
que tenen els denunciants, amb caràcter general i amb caràcter particular si se’ls ha 
donat confidencialitat. La protecció exigeix això i, per tant, aquí s’ha de tenir molta 
cura. 

Moltes vegades nosaltres no podem donar els documents, sinó que el que fem és 
fer una narració de tot el que ha passat, perquè anonimitzar és francament compli-
cat quan amb un expedient sobretot..., perquè amb aquesta anonimització, pel que 
es diu, pel context, fàcilment es troben també que aquesta podria ser una de les ac-
tuacions que es podria saber qui és la persona que ha fet la denúncia. Moltes d’elles 
estan adreçades directament a saber qui és la persona que ha fet la denúncia i nosal-
tres estem obligats a no dir qui és la persona que ha fet la denúncia. Se’ns ha dema-
nat confidencialitat, a banda de que sigui el jutge el que ens demani després en un 
moment determinat, és clar. Això seria un altre aspecte determinat. 
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Però no solament hem acabat aquí. En aquesta àrea, cada vegada ens trobem amb 
més aspectes que nosaltres hem d’abordar. Que, és clar, nosaltres ens trobem amb la 
necessitat d’estudiar ara profundament tot l’àmbit de protecció de dades. Perquè amb 
totes les seccions que nosaltres tenim, totes les àrees que nosaltres tenim, fins ara les 
hem mantingut com a àrees estanques i, per tant, tota la informació dels denunciants 
no passa en una altra àrea diferent si no es fa específicament una decisió en aquest 
aspecte. Bé, en fi, nosaltres hem tingut cura i hem hagut d’analitzar molt profunda-
ment aquesta situació. 

El mateix que quan jo he dit de canals interns, la formació que necessitàvem 
en aquest sentit i la informació que nosaltres havíem de donar amb aquests canals 
interns serà força interessant, perquè s’ha de distingir entre el que és un canal de 
denúncies i què és un canal ètic, o perquè, en fi, la prevenció. I, fins i tot, hem ana-
litzat les bretxes de seguretat que nosaltres podem tenir dins de l’oficina; qüestió que 
efectivament convindria que tothom, perquè no solament és per a nosaltres; és per a 
nosaltres i per a totes aquelles persones que estan en aquesta situació. 

Sí, dins encara de la mateixa àrea, però amb una específica de formació, hem de 
reconèixer que també hem tingut francament un èxit important. En aquest període, 
han participat en les nostres formacions 3.119 persones. Això és, i l’acceptació, la 
valoració mitjana, és 8,35. Per tant, és una bona valoració que s’ha fet en aquest sen-
tit. Estem encantats d’això? Sí. Ens ha donat força? Sí, sobretot per una raó, perquè 
hem arribat a un punt que els efectes de la nostra formació no hi havia proporció 
entre el cost que tenia per a nosaltres –dic el cost personal de fer coses presencials– 
i les persones que assistien des que la pandèmia ens va obligar a utilitzar els mitjans 
online, doncs això ens ha millorat bastant. 

Les xifres, per aquí les veuran, de persones que estan connectades durant tot el 
període –no solament les inscrites, durant el període– són unes xifres molt accepta-
bles. Segurament el futur estarà en fer activitats formatives de caràcter mixt. 

I també una de les coses que nosaltres també, o que sigui ja més de formació, 
també, efectivament, què és, bé, quan nosaltres hi ha alguna una sessió, l’enregis-
trem. I aquest enregistrament queda com un vídeo en la nostra pàgina web que qual-
sevol persona en un futur pot acudir a aquests documents que nosaltres, d’aquest 
tipus, deixem. 

Bé, hem participat en molts tallers, ho veuran vostès, però n’hi ha un que jo vull 
subratllar. I és quan se’ns va proposar des d’una fundació que pertany a una associa-
ció de municipis, en què se’ns va demanar col·laborar amb ells per aportar als muni-
cipis plans d’integritat. Fins ara el pla d’integritat, la primera vegada, ho hem fet tot 
nosaltres. El vam oferir a un ajuntament i, després, la continuació i el seguiment, en 
fi, ja és una altra qüestió i ja és un altre esforç. 

En aquests moments, d’aquesta manera, va ser un plantejament fet a dos muni-
cipis, un de més de 200.000 habitants, un altre d’entre 100.000 i 200.000 habitants, 
que ells mateixos feien el seu pla d’integritat amb el nostre assessorament i amb el 
d’una consultoria que els acompanyava. I això és important, que els acompanya és 
una cosa; que els ho faci és una altra. Perquè el que fa un tercer aliè, el problema 
que té és que després això és per salvar una situació, no perquè allò sigui un com-
portament a seguir. 

Bé, van elaborar una guia. Hi havia dos municipis petits que ja el compromís era 
fer-los una guia. Una guia, perquè els ajuntaments petits que hi ha a Catalunya, que 
són molts, doncs, no tenen capacitat pròpia per fer tots aquests aspectes i, per tant, 
necessitaven una guia en aquest sentit. 

Al marge, i jo insistiré aquí, una de les raons per les que nosaltres hem tingut 
també tanta feina ha estat per elaborar el pla de mesures antifrau vinculades als fons 
Next Generation. I aquí, la qüestió. Nosaltres vam dubtar si ens havíem de dedicar 
a fer un pla previ, una guia prèvia, perquè, en definitiva, l’autoritat era el que diu, 
en fi, l’SNCA, el Servei de Coordinació Antifrau de l’Estat, que és el que manté les 
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relacions amb l’OLAF, que l’ordre des del Govern d’Espanya havia anat en aquest 
sentit i que, en definitiva, seria l’últim que jutjaria. 

Per tant, si ells feien alguna cosa, no ho faríem. Però entre que anàvem una mica 
endarrerits i que aquí nosaltres teníem una demanda i que nosaltres teníem molta 
expertesa... i tenim molta expertesa en aquest sentit. Per què? Per què hem treballat 
sobre la integritat. I això solament és una petita parcel·la de la integritat. I tornaré 
amb aquest assumpte, perquè crec que aquest és un assumpte vital i ha de quedar 
molt clar en aquest sentit.

Per tant, aquests projectes, els riscos per a la integritat a la contractació pública, 
ja l’havíem desenvolupat nosaltres. Hi vam anar des de l’any 18, si algú de vostès 
ho recorda, alguna que ha estat en algunes sessions anteriors, ja ho teníem. Havíem 
començat nosaltres tot un projecte que ha donat lloc a un..., que crec i, a més, l’ha 
reconegut públicament que, efectivament, és un molt bon projecte en aquest sentit, 
en fi, en l’àrea de contractació pública. 

Però aquí nosaltres hem fet ara una cartografia dels riscos inherents i dels factors 
on s’ha d’enfocar la prevenció. A l’informe aquest, que, per altra banda, té una guia 
interactiva, és a dir, que sobre l’àrea de risc, si hi cliques, es desplega tot lo altre amb 
els factors que hi ha concretament per a aquesta àrea de risc. Informe en què ja hem 
establert dotze grans àrees de risc, inherents a la contractació pública, i vuitanta-dos 
factors, vuitanta-dos factors de risc que els òrgans de contractació han de vigilar, de 
posar l’atenció en aquests aspectes. 

Per tant, això serveix bastant per ser una eina de formació a orientar les entitats 
adjudicadores. Concloem sempre amb tres recomanacions, que jo crec que això ha 
de ser, si vols, picar pedra. 

Però, primer, recomanem que es faci una infraestructura; que totes les institu-
cions tinguin una infraestructura ètica que constitueix el fonament de la compra 
pública. 

Segon, la recomanació és dissenyar i implantar plans anticorrupció en la compra 
pública amb orientacions per adoptar mesures preventives, contingents i idònies als 
riscos de cada institució, que no totes són iguals, ni molt menys. 

I una tercera, que sembla que és òbvia, però almenys no està acceptada. La com-
pra pública s’ha d’organitzar perquè afavoreixi la integritat, recordant que s’ha de 
planificar, que s’ha d’avaluar, ha de ser transparent i el retiment de comptes i la pro-
fessionalització i col·laboració de les institucions és important. 

De vegades, dona la idea de que certes actuacions contràries a aquests principis 
són acceptables perquè es fan en interès del ciutadà. No. A l’àmbit d’algunes decla-
racions que s’han fet públiques en què alguna... «Bé, però és que d’aquesta manera 
podem anar més ràpid.» És a dir, sí, va més ràpid, però és que parteix d’un error i 
és que vostè no ha planificat. Per tant, sàpiga exactament què és el que hi ha. Hi ha 
coses que es poden planificar i hi ha coses que no es poden planificar. Però, bé, en 
fi, aquest és... 

El segon aspecte en què també hem fet una feina important en aquest sentit ha 
estat en els riscos de la gestió dels fons Next Generation. Com els he dit abans, per a 
nosaltres va ser un moment de dubte. No sabíem si nosaltres ens havíem de dedicar 
solament a la investigació, o la investigació, però, ja vindrà després. La nostra conclu-
sió va ser: abans fem la prevenció i ajudem, perquè aquest és un dels principis que jo 
he començat en la meva exposició. El que volem és ajudar tota la ciutadania, totes les 
administracions públiques. Perquè d’aquests fons, que són necessaris perquè es desen-
volupi, perquè hi hagi una recuperació, etcètera, hi hagi les idees molt clares. 

Nosaltres ajudem i acompanyem i després, en tot cas, ja fiscalitzarem, que si no 
es fa, bé. Però, en principi, la idea és la d’ajudar perquè es faci. El 17 de novembre 
nosaltres ja havíem elaborat una guia. El 17 de novembre del 21 nosaltres havíem 
elaborat ja una guia amb els requeriments que hi havia. Perquè, fixin-s’hi, és molt 
simple. Quan he parlat, i era prèvia, del pla d’integritat, en fi, que havíem fet amb la 
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fundació que he dit abans, de fet, fer-lo per als fons Next Generation, era focalitzar. 
Teníem les bases de coneixement que s’ha fet aquí i són reconeguts. 

Com no hem volgut quedar-nos en aquesta situació, una vegada feta la guia, obli-
dar-nos, nosaltres, de fet..., bé, vam fer la guia, però vam crear un espai a la nostra 
web que s’ha obert al públic, des de l’1 de desembre, en què hi ha la guia. Hi ha les 
eines addicionals que nosaltres podem aportar. La guia tracta de ser senzilla, per-
què sigui comprensible, però després remet a alguna de les eines addicionals. Eines 
elaborades per altres institucions, nosaltres no pensem que tenim tota la raó, però 
quan hi ha hagut la de València o, fins i tot, alguna francesa o alguna d’un altre ni-
vell que ha fet una guia i nosaltres l’hem vist i ens sembla interessant, la posem tam-
bé dins del coneixement, perquè aquesta no es tracta de que nosaltres tenim tota la 
veritat. Segurament és... A més, com que la nostra guia és oberta, la modifiquem en 
funció dels interessos que hi ha, que sovint van canviant en aquest aspecte. 

I realitzem també els vídeos de formació que hem dit. La relació de normes que 
també estan allà són de referència. Per tant, solament acudint a aquest lloc de la 
nostra pàgina web, té una informació absolutament precisa sobre aquests aspectes. 

Publicacions, se n’han fet en aquest sentit i, bé, la veritat és que hem participat en 
la feina elaborant..., participant en l’elaboració sobre dilemes ètics que ha impulsat 
l’estratègia de lluita contra la corrupció de la Generalitat. La difusió d’un estudi ela-
borat per l’Institut de Drets Humans, que era molt interessant, perquè la perspectiva 
que li donem moltes vegades a la lluita contra la corrupció és economicista, però 
sense mirar què és el que hi ha darrere, i nosaltres hem intentat també ampliar en 
aquest sentit. 

En fi, vam fer una memòria sobre l’activitat de la..., però perquè era un mandat 
parlamentari també de ciberseguretat, que, en tot cas, l’Agència de Ciberseguretat, 
però en tot cas ja ho parlarem en el seu moment. I el conveni amb la Generalitat per 
a l’ús de la guia interactiva de gestió de conflictes d’interès a les organitzacions pú-
bliques amb el catàleg d’Eina, que l’havien fet nosaltres i hem arribat a un conveni 
perquè pugui ser utilitzat per tothom. 

Continuem amb un projecte sobre compliment normatiu de les entitats públi-
ques, de les empreses públiques. M’hauran sentit alguna vegada parlar sobre aquest 
assumpte aquí també. Les empreses públiques en sentit ampli, és a dir, per això dic 
ara «entitats», no solament les mercantils sinó unes altres. Segurament a la tardor 
d’aquest any ja podrem, ja tenim els informes, però ja podrem treure totes les con-
clusions i tirar endavant. I després també un dialèctic que vam crear i a través d’una 
aplicació també que està en funcionament. Això, en l’àmbit... Soc esquemàtic, però 
és en l’àmbit de prevenció. 

En l’àmbit d’investigació, les xifres són realment importants; són molt impor-
tants. Vam rebre, com he dit abans, 430 denúncies. Teníem una previsió de tres-cen-
tes, però van passar les denúncies, les actuacions que es van començar van ser més 
de les que s’havien fet. Van ser de versemblança 441, però solament això és el que 
entra. Després vam obrir expedients per col·laboració amb altres institucions. Bàsi-
cament, les he dit, eren la fiscalia i òrgans judicials. A vegades, els òrgans judicials 
d’instrucció ens utilitzen a tall de pèrits sobre la situació, perquè reconeixen la com-
petència que tenim sobre certs assumptes que es plantegen.

I també setanta-quatre actuacions d’investigació que abans estaven en una fase 
de versemblança i ja havien passat aquí. Per tant, en total, nosaltres vam iniciar 513 
actuacions i n’hem clos 501. És a dir, 441 són les closes de versemblança i ara m’es-
tendré també una mica en aquest aspecte. I això ha donat lloc a que nosaltres pu-
guem fer, després, amb les conclusions que hem tret, mesures adaptades de caràcter 
preventiu o mesures correctores que ara o mesures previsores o procediments disci-
plinaris. Tots aquests aspectes, també hem entrat en aquesta situació. 

Volia aclarir, per això de la..., perquè, si no, sembla una mica complex, que hi ha 
un percentatge important de denúncies que són inadmeses. Són inadmeses, perquè 
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habitualment aquestes denúncies inadmeses, nosaltres no tenim competència sobre 
aquest assumpte. Quan es denuncien un delicte d’un robatori o, en fi, de qualsevol 
cosa, d’un tràfic de drogues o, fins i tot de trànsit, que de tant en tant ens n’envien 
algun; nosaltres ho enviem als Mossos d’Esquadra. 

Compte, no és el mateix que quan nosaltres investiguem un aspecte que ja dona 
lloc a un àmbit corruptiu, que sí que és la nostra competència, i concloem que és 
delictiu, els ho enviem al ministeri fiscal. Això és un altre camí. Vull dir, les que 
d’entrada ens denuncien a nosaltres. 

Hi han altres institucions. Tenim aquí el llistat dels aspectes que arriben a uns i 
a uns altres i la veritat és que realment és important saber per què ens arriben tants 
a nosaltres. Segurament és que els canals de denúncies que tenen, que el ciutadà 
coneix o que el ciutadà té confiança no estan funcionant exactament igual i ens ho 
envien tot. O no saben quin és el canal de denúncia i llavors ho envien a l’Oficina 
Antifrau perquè pensen que l’Oficina –pensen i pensen bé– Antifrau després ho tra-
metrà a qui sigui l’òrgan competent. Bé, això ens planteja un problema. 

Després, com això es convertia..., tot el procés seguit era un procés que és lent. 
És lent. Les investigacions d’aquestes són lentes, més lentes del que desitjaríem. Jo 
vaig dictar una instrucció que, en l’àmbit de la versemblança, si els assumptes els 
tenim des d’entrada, que això passa en un nombre important d’assumptes, aquests 
poden determinar amb claredat ja des del primer moment quina és, on està l’errada, 
on està la irregularitat, que no és corruptiva. A partir d’aquell moment, nosaltres, 
definida d’aquesta manera, ho definim. Diem quins són aquests punts, aquests punts 
que hi ha aquí, i ho enviem a l’òrgan que ha de ser. Si això és un ajuntament, l’envi-
em als òrgans municipals per dir-li: «Aquí vostè va cometre un seguit d’errades, que 
aquestes errades les ha d’arreglar d’aquesta, d’aquesta i d’aquesta manera», des del 
nostre parer. I, a continuació, arxivem i esperem que ens contestin. 

Això, de totes les que nosaltres diem «arxivades», és el cinquanta per cent. Per 
tant, quan nosaltres parlem d’arxivades, no pensin... Arxivades vol dir que s’han 
examinat, que s’han estudiat, que les que no són, perquè no són... En fi, que hi ha 
tota una anàlisi en aquest aspecte. Però el cinquanta per cent s’acaben enviant amb 
unes recomanacions concretes –li diguem recomanacions o li diguem d’una altra 
manera, és solament una qüestió de llengua– perquè es faci d’alguna manera i ens 
faci un retorn de si ho han fet o no ho han fet.

El mateix, al final, que faríem quan acabem la investigació amb un informe rao-
nat. En el fons, què estem fent? Enviar a l’autoritat competent. Bé, si és un tema de-
lictiu, doncs, ho enviem al fiscal; si és un tema de Tribunal de Comptes, ho  enviem 
al Tribunal de Comptes; si és un tema disciplinari, ho enviem a aquell que té la 
potestat disciplinària i li diem: «Miri vostè aquest aspecte i incoï, en el seu cas, un 
procediment.» De fet, el que hem aconseguit amb aquest nou sistema, aquesta ins-
trucció, és fer-lo abans en aquells assumptes simples –en aquells assumptes simples. 

Però, en tot cas, que pensin que quan es parla d’arxivades són estudiades. O si-
gui, són assumptes. És a dir i, en fi, jo me’n vaig sempre al que conec més, però, a 
veure, quan parlem d’una sentència no fem una distinció solament valorant les con-
demnatòries, i no les absolutòries, perquè, a més des d’un punt de vista, hi ha molta 
gent que diria l’absolutòria i la condemnatòria; diríem totes, totes han d’estar estu-
diades. Totes han d’estar motivades. Les nostres, així ho són. 

En matèria d’investigació que ens dona aquestes possibilitats..., bé, o perdó, potser 
abans podríem fer, en les inadmissions, sí que voldria aquí, perquè vostès si tenen..., 
fixant-me atenció, nosaltres fem dos plantejaments. Aquest any són dos planteja-
ments. En l’anterior, hi havia un tercer que afectaria; en aquest cas, afectava institu-
cions estatutàries de Catalunya, que la denúncia ens arriba a nosaltres. 

Què passa amb aquest supòsit? Doncs, en aquest supòsit, segons estableix la llei 
de l’oficina –igual que quan és el Parlament, que també ens ha arribat, per això par-
lava d’aquesta tercera que hi havia–, nosaltres no solament podem entrar a fer algun 
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tipus d’investigació, hi ha un doble requisit. El primer d’ells és que sigui en un àmbit 
patrimonial o administratiu, no el polític. Això és tan obvi que no crec que s’hagi de 
parlar més. I, però, el segon és que ho demani la pròpia institució o que ens autoritzi 
aquesta institució. 

Bé, nosaltres hem tingut dos assumptes. Un es referia a un àmbit de la Sindica-
tura –del Síndic de Greuges–, un altre que es referia a la Sindicatura de Comptes. 
I nosaltres el que vam és adreçar-nos a ells per demanar-los l’autorització, en tot cas, 
o la seva, diguem-ne, llicència per poder entrar a conèixer. Això sense prejutjar ab-
solutament res. Bé, si no te la donen, no hi pots entrar, però al ciutadà, la resposta 
és una resposta buida de contingut, perquè li dius que no has pogut entrar a investi-
gar-ho. Això és bastant frustrant en aquest sentit i segurament algun dia s’hauria de 
rectificar, modificar la llei de l’oficina. 

En un àmbit, diguem-ne, dels assumptes, de quina naturalesa són, la majoria... Hi 
ha dos aspectes que són importants. Un és la contractació pública. No és casualitat 
que nosaltres hàgim fet tota la matèria preventiva sobre contractació fa anys, perquè 
sempre constantment en àmbit de contractació és quan rebem més denúncies. I comp-
tin que la nostra oficina, amb les seves resolucions, té un contingut també empíric, 
afortunadament no solament és estudi. És estudi, també, però com àmbits que tenim. 

I després la funció pública. Funció pública ha pujat moltíssim –funció pública ha 
pujat moltíssim. I això és un aspecte que s’ha d’abordar; que s’ha d’abordar, en fi. 
Segurament hi ha unes normatives que estan pendents, bé, doncs, s’haurien d’abor-
dar. Després, el tercer punt són els conflictes d’interès, un àmbit urbanístic menor i, 
finalment, hi ha subvencions i transparència i bon govern. Bé, aquestes ja són més 
residuals en aquest sentit. 

Dels trenta informes raonats que nosaltres hem fet, hi ha quatre recomanacions. 
Si trobo aquí les dades... Sí. Onze comunicacions a autoritats competents, és a dir, 
quatre a la Direcció General d’Inspecció de Treball, algunes eren competència de la 
Inspecció de Treball, el que podria resoldre; dos al Tribunal de Comptes; dos a l’Au-
toritat Catalana de la Competència, i tres a entitats locals responsables del control  
i supervisió d’aquests assumptes. 

El tipus de mesures adoptades pels afectats han estat algunes de caràcter preven-
tiu. És a dir, nosaltres hem plantejat el que vostè ha d’organitzar en la seva institució. 
És, en fi, en l’àmbit que sigui, si és un àmbit de funció pública, doncs segurament 
vostè hauria de tenir un pla clar de quina és la bona relació de llocs de treball més 
clara o, en fi, l’aspecte que sigui. 

Hi ha trenta-una que són correctores o reparadores. Com s’ha de fer? Aquestes 
són exigències que nosaltres li plantegem. Sis d’elles són revisores. Aquestes són es-
pecialment importants, perquè, és clar, el procés és molt molt lent, però quan nosal-
tres diem que un contracte probablement, per les raons que siguin, les mancances que 
hi havia, és un contracte que és nul, exigeix una revisió i aquest procés de revisió dins 
de l’Administració és un procediment lent, amb intervenció de la Comissió Jurídica 
Assessora; en fi, és bastant lent. Però és un mitjà de recuperar aquells cabals que han 
estat mal utilitzats en el seu moment. Després hi ha setze procediments disciplinaris 
i sancionadors, no que els hàgim fet nosaltres, perquè no tenim aquesta competència, 
sinó que els hem enviat a aquella quina era l’autoritat que tenia les competències per 
dir que allò era una infracció ics de l’ordenança o del que fos i tal. I dos actuacions 
jurisdiccionals de l’ordre penal. Concretament que, quan va acabar, vam concloure 
que, efectivament, també aquí hi havia una responsabilitat de caràcter penal. 

Però potser lo més important, al marge de qüestions que són menors, com poden 
ser l’incompliment d’operacions, és la repercussió. Jo aquí voldria, una altra vegada, 
subratllar, en fi, la repercussió, perquè això té a veure també amb el que he dit al 
començament d’aquesta situació. I és que per què nosaltres valorem exactament la 
repercussió? Perquè el que veiem és si nosaltres hem proposat l’actuació que sigui, 
si aquesta ha estat acceptada o no ha estat acceptada i s’ha fet. I, efectivament, això, 
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ha pujat moltíssim en aquestes que he dit jo abans. Les mesures adoptades, doncs, 
aquestes s’han acceptat en aquest sentit. 

Els informes tècnics també, el ministeri fiscal, ja ho he parlat, i la formació que 
necessitem nosaltres també per fer aquests aspectes. Comptin que en investigacions 
les coses estan variant moltíssim i estan variant tant que nosaltres necessitem..., bé, 
alguns de l’oficina han estat formats i ho parlàvem abans, bé, formats o, com a mí-
nim, assistint a cursos de formació d’OLAF. 

Aquí i afortunadament, comptem amb un institut de seguretat que, en uns àmbits 
i la col·laboració del cos de Mossos d’Esquadra, en un moment determinat nosaltres 
no som..., l’oficina com a oficina no és experta en les declaracions, en com fer..., en 
fi, un coneixement en aquest sentit. I sí que teníem persones adequades. S’ha fet... 
No solament hi hem participat nosaltres, van convidar també les altres agències de 
València, de Balears..., de València i Balears, bàsicament. I, bé, això és una forma-
ció important. 

Però després hi ha un altre que té a veure amb la repercussió i novament he d’in-
sistir que el nostre interès és que hi hagi actuacions de prevenció, que hi hagi integri-
tat. Després de que nosaltres hem detectat en un informe raonat quins han estat els 
aspectes que han fallat, quines són les problemàtiques que s’han plantejat i quines són 
les solucions que nosaltres donem per reparar-les, aquí habitualment això es passava 
a l’àrea, novament, de prevenció, perquè poguessin fer actuacions de prevenció de 
caràcter general i que es necessitessin, que afectessin a tots. 

Ara les ubiquem més també, una vegada s’acaba aquesta fase, ho tornem a exa-
minar –sembla la novel·la del García Márquez, no?, de Cien años de soledad, del 
començament–, allò de tornem una altra vegada a pensar què havia passat en el seu 
moment feia dos anys, en aquest cas no és tan llarg, què passava aquí fa dos anys. 
Què fallava amb aquesta institució fa dos anys en l’àmbit que es pogués solucionar 
en l’àmbit preventiu? I, a continuació, a part de les reparadores, li diem: «I vostè», 
bé, suggerim que es tornin una altra vegada a plantejar-se que aquí tenen un punt 
feble en aquest sentit.

Bé, estic després per les seves preguntes, continuarem. Important del que ha fet 
l’Oficina Antifrau durant el 2021 és la consolidació d’un grup d’anàlisi de dades. 
Això hi volia insistir. Per això dic que ens hem d’adaptar contínuament. Anàlisi de 
dades que es fa per un grup que vam formar a l’oficina, muntat per tres persones. Hi 
ha una analista de dades, hi ha un informàtic amb molt coneixement i ho dirigeix 
una persona de l’oficina que té grans coneixements en matèria d’informàtica, però, 
a més a més, té els coneixements del que és el funcionament de l’Administració i de 
les coses que s’han de fer i en contractació. 

S’ha fet un treball que està publicat a la nostra pàgina i es va enviar aquí al Par-
lament. No sé si tots vostès l’han tingut a disposició i s’ha de reconèixer que han 
tingut molts símbols de..., molt retorn de que ha convençut bastant el nostre proce-
diment. Ahir es va fer un webinar que està dins de la setmana de Govern Obert que 
va promocionar la mateixa Generalitat per dir-nos que participessin amb elles junts 
amb l’ACU i amb una agència valenciana; no l’agència valenciana sinó dins de l’Ad-
ministració de València, que estaven també treballant sobre algunes investigacions.

Tot el que és el que estem fent ara de manera una mica experimental: intentar 
anar a fonts obertes, en aquest cas, de contractació, per veure exactament on hem de 
posar mecanismes d’alerta, perquè no se’n vagi més endavant i no ens trobem sem-
pre al final. Si podem veure que en una licitació hi ha unes errades, no esperem a 
que hi hagi l’execució i que aquesta execució sigui impugnada i que passi tot això, 
perquè seria més problemàtic. La veritat és que això és, en fi, tenim moltes espe-
rances en aquest sentit. La mateixa intervenció de la Generalitat estem, perquè els 
propers dies fem aquí una reunió sobre aquest aspecte, i m’han arribat directe d’or-
ganització, perdó, de l’àmbit policial amb el que s’ha estudiat aquest treball i, efec-
tivament, consideren que és rellevant per aquest aspecte. 
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No ens vam quedar aquí. En fi, també hem treballat sobre un codi ètic. Recordo que 
el codi ètic, i després una comissió assessora d’ètica, el codi ètic ho vam enviar també 
a aquesta comissió en el seu moment, i està ja aquesta comissió assessora d’ètica. 

En l’àmbit de comunicació, solament subratllar un aspecte, el plantejament nos-
tre és comunicar el que nosaltres fem i el que es fa, però en benefici del ciutadà, 
perquè el ciutadà sàpiga exactament, pensar en les necessitats del ciutadà. Això és 
un canvi de paradigma en aquest sentit. No es tracta solament de donar publicitat 
pura i dura en aquest sentit. 

Finalment, voldria passar a dir, acabar aquesta intervenció amb uns aspectes que 
jo crec que són de caràcter global i pot ser que sigui un suggeriment. No són pròpia-
ment, també són, però no són pròpiament de l’any 2021. Continuem tenint aquesta 
problemàtica que té a veure amb els àmbits de com abordem la lluita contra la cor-
rupció, la integritat de les institucions públiques a Catalunya. 

Hi ha tres aspectes que en aquests moments, per raons d’oportunitat, s’han de 
mencionar. El primer d’ells té a veure amb la protecció als alertadors. Vull recordar 
que a aquest Parlament ja hi havia una proposició de llei en la legislatura anterior que 
es va estar tramitant i que es determinava..., en fi, que va quedar perquè es va decaure 
la legislatura, doncs, va decaure també aquesta proposició i que no s’ha reprès. 

Bé, ara, tenim un àmbit, un context diferent. Fa més de dos anys, al desembre 
va fer dos anys que va sortir la directiva. A l’Estat se l’ha incoat, com a vint-i-tants 
més, un expedient per a la Unió Europea, perquè no havia complert el termini de dos 
anys. Després, passats uns mesos, sí que hi ha, i ara hi ha, un avantprojecte de llei en 
aquest sentit. Nosaltres hi hem participat, en fi, hem formulat al·legacions i tal i, de 
fet, fins i tot ara amb les altres agències, tenim aquí una problemàtica. 

Nosaltres estem ja vigilants de que les nostres competències, que són les compe-
tències del Parlament de Catalunya o dels parlaments corresponents, siguin respecta-
des i no es creïn uns altres mecanismes que tinguin un tipus de jerarquia. Nosaltres 
diem, bé, a part que ja existim i que si no existíssim, doncs, ens haurien de crear 
–això és la meva opinió, òbviament. 

El plantejament, nosaltres, en l’àmbit competencial, per una banda territorial i 
per l’altra en l’àmbit de les competències, hem de ser l’última autoritat en aquest sen-
tit. Perquè no es tracta, la protecció dels alertadors no es tracta solament de les com-
petències en matèria de protecció, que també, sinó també som els responsables del 
canal extern de denúncies. 

I això és important, perquè, com diu l’avantprojecte, si en l’àmbit autonòmic no 
es decideix quina serà l’autoritat que té aquestes funcions, doncs, serà la de l’Estat. 
I nosaltres diem: «Home, almenys en aquests moments, n’hi ha quatre, però tres que 
estem bastant consolidades.» La quarta és la d’Andalusia, que ha estat aquí fa molt 
poc temps, i benvinguda, a més a més. Vull dir: molt benvinguda, perquè és una al-
tra perspectiva, però també es fan aquestes qüestions. 

Això vol dir que nosaltres, a més a més, volem ser la institució competent per a 
aquestes funcions. Però, a més a més, ja va ser un acord fet al Parlament i insistir 
després amb la primera cimera que es va plantejar al mes de juliol de l’any 2021, 
d’aquest any. I és clar, en aquest aspecte nosaltres ja volem insistir sobre aquest. I si 
no ho dieu expressament, no existirà aquesta autoritat amb la llei. Existirà l’Oficina 
Antifrau, que tindrà l’àmbit competencial que té, però aquesta autoritat serà la que 
determini el Parlament de Catalunya o la que determini... Per tant, compte que aquí 
hi ha una feina a fer. 

Com també hi ha un àmbit competencial molt més extens, potser també seria im-
portant que tornéssim a revisar el contingut de la llei de l’oficina, si és que la decisió 
sobirana és aquesta. Perquè, és clar, passa el temps i les coses queden una mica fora 
de les exigències que hi ha en aquell moment. 

Segon aspecte que jo també vull tocar en aquest sentit, i estan totes íntimament 
relacionades, té a veure amb l’estratègia; amb l’estratègia de lluita contra la corrup-



DSPC-C 307
19 de maig de 2022

Sessió 19 de la CAI  13 

ció del Govern. Nosaltres, des del primer moment, vam plantejar una estratègia molt 
més ambiciosa que la tesi del Govern; lògicament, perquè nosaltres som una insti-
tució que es dedica a aquest aspecte i vam posar tots els punts que a nosaltres se’ns 
acudia. També som comprensius i ho vam explicitar de manera molt clara a dir: «Bé, 
és clar, això ho diem nosaltres des d’una perspectiva més teòrica, si vostè vol.» Però, 
en tot cas, a nosaltres ens sembla un pas important el fet de que això s’hagi iniciat. 

Quina és la qüestió en aquest aspecte? Doncs que, és clar, en aquests moments 
hem arribat a un punt que la identificació del pla de govern com un full de ruta per 
les polítiques públiques d’integritat és com massa genèric. Tot i que no és contradic-
tori, ni molt menys, però nosaltres volem subratllar que cal donar continuïtat al mo-
del de l’estratègia i actualitzar els objectius i garantir un lideratge i formar un equip 
que sigui motor d’aquestes responsabilitats definides i amb la deguda col·laboració 
de totes les institucions. 

Per tant, compte, perquè, si no, ens pot quedar, senzillament, sense que el... És 
a dir, com una eina bona, però sense que funcioni a tot el rendiment o sense que se 
li tregui tot el rendiment que podem. Per tant, aquest model, jo crec que s’hauria de 
tenir també cura. 

I, en tercer lloc, el missatge ve novament pels fons Next Generation. Ja he expli-
cat jo la majoria de les coses. L’interès que hi ha hagut en l’àmbit institucional i per-
sonal a Catalunya sobre aquest ha estat molt important. Estem satisfets de... A veure, 
satisfets de la nostra feina no hi estem mai, perquè sempre volem fer-la millor, però, 
en tot cas, aquest és un dels aspectes en què nosaltres creiem. És a dir, en aquests 
fons hem tingut, en l’última que vam fer sobre els fons i el compliance públic de 
gestió i control dels fons, teníem 380 persones inscrites i 315 participants contínua-
ment. Ja sé que a vegades un connecta i es queda allà. No soc tampoc un ingenu en 
aquest aspecte, però 315 en aquest sentit. I en l’elaboració del pla de mesures anti-
frau, en les orientacions que nosaltres vam donar, hi havia inscrites 498 persones  
i 380 hi van participar, en aquest aspecte. 

Però no sé si hem aconseguit que hi ha un missatge que cali més, i és molt sim-
ple i el plantejament pot ser molt simple. Per què als fons Next Generation fem tot 
aquest tipus de mesures, de garanties de tota mena, i no ho fem amb els fons que pa-
guen els ciutadans de Catalunya? I això és extensible de Catalunya a qualsevol altre 
lloc. Per què tenim aquí mesures de garanties i exigim tots aquests aspectes? Home, 
la resposta pragmàtica, «bé, sí, sí, perquè la Unió Europea ho ha decidit» i, com que 
ho ha decidit, aquí s’ha de complir. I jo dic, quan hi hagi un projecte que el vuitanta 
per cent es financi amb els fons i el vint per cent es financi amb els fons propis, què 
farem? Farem dos nivells diferents de seguretat? No té cap sentit –no té cap sentit. 

Bé, té un sentit. I ara ho exposaré. Solament té sentit per una raó, si tu vols sortir 
d’una situació que exigeix unes coses. És a dir, si tu tens una idea de les exigències del 
fons de caràcter formalista, no de caràcter d’integritat amb el que és tota la institució. 

I els puc assegurar, perquè, en fi, em consta perquè he estat testimoni directe 
d’aquesta qüestió, que aquesta opinió que té l’Oficina Antifrau la tenen les altres ofi-
cines, però no solament. En aquesta feina, l’hem fet i la Intervenció General de l’Es-
tat –i dic «de l’Estat» en un moment determinat– està fent un pla estratègic sobre els 
fons Next Generation sota una certa direcció de l’OCDE i amb fons comunitaris, en 
la qual participen totes les autoritats que tenen rellevància en aquest aspecte des de 
caràcter policial, fiscal, etcètera, i l’Oficina Antifrau de Catalunya, que ha estat cri-
dada pel coneixement que tenia en aquests aspectes. 

I, per tant, puc parlar amb seguretat que quan jo he intervingut en aquestes ses-
sions i he parlat d’això que acabo de dir ara en aquests moments, quin sentit té que 
fem solament en aquests aspectes i no ho fem globalment i guanyem aquesta situa-
ció? Aprofitem la situació que tenim ara. Aprofitem aquestes exigències que si no, 
no... No voldria baixar a un llenguatge massa vulgar, però bé, vull dir que ara tenim 
i que aprofitem aquesta circumstància perquè, una vegada has començat a fer-la i 
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n’aprens, és més fàcil i, a més, garantirem i donarem un millor servei i una millor 
utilització d’aquests públics. 

Hi insisteixo, aquesta era una opinió que tenien tots els membres d’aquesta co-
missió que està elaborant el que són aquesta estratègia antifrau referida als fons Next 
Generation. Però, en tot cas tothom, vam coincidir que no hi havia cap raó per no 
utilitzar-los per a tots. Hi insisteixo, la frase aquella primera de dir: «Bé, i per què 
en els altres fons no?» Doncs, aquesta és una de les preguntes que, si la sabem res-
pondre de manera positiva, però jo crec que no es pot respondre de manera positiva. 
L’única manera és dir: «Sí, sí, ampliem amb totes les circumstàncies.» Bé, doncs, 
aprenem a partir d’ara. 

Aquesta és una altra també de les raons perquè l’oficina no era partidària de que 
es contractés fora a un consulting o alguna cosa, com una cosa absolutament aliena 
que et solucionava un problema. Perquè això vol dir que no el tens integrat en el teu 
comportament ordinari, diari. Qüestió diferent és quan demanes l’ajuda d’algunes 
persones expertes, sigui l’Oficina Antifrau, sigui tal o un consulting en un moment 
determinat, però tu ho tens integrat i ho desenvolupes. 

Vull felicitar aquí algun dels ajuntaments de Catalunya, el que han pres... Algú 
ha pres el compromís, concretament estic pensant, bé, i ho puc dir perfectament: 
Vilanova. Vilanova i la Geltrú, que nosaltres estem, hem estat treballant amb ells, 
amb l’esforç que han hagut de fer alguns funcionaris d’allà, perquè la veritat és que 
les exigències del començament costa ficar-se dins d’aquests aspectes. Per tant, però 
l’han fet –però l’han fet. I això vol dir que la propera vegada que vulguin fer un 
plantejament d’integritat de tot aquest municipi, doncs, en sabran molt més que uns 
altres que se l’han contractat amb un consulting determinat. 

I amb això no vull fer retrets de cap mena, perquè fins i tot algun ministeri l’ha 
contractat. Per tant, no entrem tampoc aquí a dir que hi ha bons i dolents, almenys 
des de la perspectiva antifrau.

Bé, com veig que ja el temps s’està esgotant i no voldria allargar-me més i jo crec 
que, a més a més, serà millor que vostès em facin les preguntes que considerin opor-
tunes en les coses que no han quedat clares o que jo no he dit en aquests moments; 
doncs solament dir-los que agraeixo molt aquesta situació, la seva atenció durant tot 
aquest temps i que la voluntat de l’oficina és continuar treballant en aquest sentit 
i amb aquests objectius que he dit al començament. I vull una mica tancar el cercle 
en aquest aspecte. 

Aquí hem vingut no a investigar per sancionar, que també, sinó a investigar per 
sancionar si cal, però sobretot per ajudar que això es continuï, continuï havent-hi 
unes administracions cada vegada més honestes, més àgils, que tinguin tota la legi-
timació, no solament la que ve de la..., no l’electoral, sinó també la de la praxi diària, 
la de la praxi de l’activitat diària. I sobretot que el ciutadà se senti satisfet. 

Tothom sabem que hi ha hagut darrerament algun informe, sí que és veritat que no 
era expressament sobre corrupció –solament sobre corrupció–, també hi havia altres 
aspectes –el de Göteborg, m’estic referint– que no sortim ben parats. Estem en unes 
situacions que necessàriament necessiten millora. Jo estic disposat a posar la meva 
norma o gra de sorra, sinó tot el que sigui necessari des del punt de vista de l’oficina. 

Gràcies. 

El president

Gràcies, senyor Gimeno. Ara serà el torn dels grups parlamentaris per un temps 
màxim, com saben els portaveus, de deu minuts per fer les apreciacions i les pre-
guntes que considerin oportunes. I per començar aquest torn té la paraula el diputat 
Gimeno, del Grup Parlamentari dels Socialistes i Units per Avançat.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Bon dia. Gràcies, president. Gràcies per l’explicació que ha fet, doncs, el senyor 
Gimeno, director de l’Oficina Antifrau, per a tota l’explicació extensa, i, de fet, tam-
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bé per la presentació d’aquesta memòria, com deien, en el temps que pertoca; a to-
tes les persones que l’acompanyen del seu equip, per aquesta feina que fan diària. 

I, per tant, entrant a valorar aquesta memòria que fa referència a aquest any 2021, 
que, en algun moment de la seva exposició hi ha fet referència, encara estàvem, 
doncs, en aquesta situació d’excepcionalitat pel que ha suposat aquesta pandèmia i al 
que ens ha afectat a totes les institucions i a tots i totes. En definitiva, doncs, agrair-
li, en primer lloc, tota aquesta exposició i la feina que fan cada dia. 

I, evidentment, entrant una mica en l’anàlisi d’aquesta memòria que han presen-
tat, és el que cal destacar, crec que en primera instància, doncs, és aquest increment 
de la xifra de denúncies que hi ha hagut en aquest 2021; en aquestes 430, crec que 
després, abans ha comentat que han sigut més, però que, és clar, percentualment, és 
un increment molt important de més del cent trenta per cent d’increment sobre les 
denúncies rebudes al llarg de la mitjana de la dècada anterior. 

I, per tant, com ha dit, crec que els objectius que hi havien fixats per l’oficina 
s’han aconseguit. És a dir, l’objectiu de recuperar la confiança de la ciutadania en 
la institució, en primer lloc, i també de facilitar la denúncia amb totes les garanties 
possibles per tot el que fa referència a les persones que han de denunciar o que vo-
len fer les advertències, i tota la referència que ha fet a les persones alertadores, que 
també n’ha parlat extensament. 

Per tant, des del nostre grup creiem que aquests dos objectius s’han aconseguit 
i cal reconèixer i posar en valor alhora que, bé, no només ha sigut des d’un punt de 
vista operatiu i mesurable, sinó que també ha sigut en aquest objectiu de la confian-
ça, que no deixa de ser intangible. Crec que amb les dades queda palès que ho hem 
de destacar amb tota claredat que s’han aconseguit aquests objectius. 

I, per tant, les dades, crec que de l’anàlisi que hem fet tots els diputats i diputades 
en aquests dies, que sabíem des que teníem la informació i que venia a presentar la 
memòria, doncs, les dades, amb aquests percentatges, en aquestes 513 resolucions i 
aquests increments percentuals pel que fa a les dades de l’última dècada, fan refe-
rència quant als indicadors i a la mètrica que la taxa de resolució que situa aquest 
noranta-vuit per cent de les denúncies resoltes, ja sigui o per l’arxivament o per 
donar pas a una investigació o també, com ha dit, interrompudes per si han hagut 
d’estar investigades per la fiscalia. Doncs, crec que queda palès que la feina –tota 
aquesta feina que s’ha fet–, i en especial hi ha aquell gràfic que ara volia tornar a 
repassar en la memòria en el que s’hi identifica, doncs, el sentit de la resolució dels 
expedients i que és prou aclaridora.

Per tant, en resum, crec que, tot i el notable increment del nombre d’expedients 
gestionats per l’oficina, no ha donat pas a un increment, a una acumulació dels ex-
pedients, sinó al contrari, ha donat pas a un descens dels expedients acumulats, que 
ha passat del trenta per cent el 2017, ara al set per cent el 2021. 

I, com deia, tot i que l’objectiu i la missió de l’Oficina Antifrau és, òbviament, la 
detecció, la investigació dels possibles casos de corrupció i irregularitats comeses, que 
queden reflectides en la memòria; no és menys cert que una aproximació a la lluita 
eficaç contra aquestes pràctiques o situacions no pot restar al marge de les tasques de 
prevenció a què vostè ja ha fet referència i que són, doncs, molt importants. Per tant, és 
tan important aquesta prevenció com la reacció eficaç davant d’una possible comissió 
d’un acte fraudulent, com la prevenció d’aquests, des del nostre punt de vista. 

Té molta importància també la referència que ha fet de tot el tema del tractament 
de la informació, de la protecció de dades d’aquestes denúncies, una informació que 
el denunciant vol que es faciliti la informació, però que crec que, en aquest sentit, 
s’ha sigut rigorós i curós amb tota aquesta gestió, diguéssim, des que ha arribat el 
tractament de la denúncia. 

Per tant, des del nostre grup creiem convenient també posar en relleu la tasca 
desenvolupada per l’oficina i volem destacar-ne algunes. En primer lloc, el desenvo-
lupament del projecte d’aquest compliment normatiu i integritat per les entitats pú-
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bliques que, a partir d’aquesta col·laboració de l’oficina amb diverses universitats, ha 
posat l’objectiu, diguéssim, de convertir-nos en referent en bones pràctiques d’aques-
ta integritat institucional; amb la participació també que ha fet referència d’ajunta-
ments i altres institucions. Crec que aquest és un dels aspectes rellevants que volem 
subratllar. També la participació en diferents congressos internacionals que hi han 
participat els membres de l’oficina. 

També destacar això a què feia referència d’aquestes activitats formatives en què 
els responsables públics, els funcionaris dels diferents nivells de les administracions 
també han anat participant. Amb les dades que vostè donava, aquestes 3.119 perso-
nes que hi han participat. Per tant, en aquests cursos, en aquests tallers, en aquestes 
jornades, crec que hem de fer i ens hem de felicitar i en especial a vostès per la bona 
acceptació i aquesta bona valoració que hi ha hagut. 

En tercer lloc, bé, també en la memòria s’explica aquesta posada en funciona-
ment d’aquest projecte dialèctic que amb aquest pla pilot que es va posar en marxa 
si no m’equivoco al maig del 21, amb l’objectiu de ser aquest canal d’assessorament 
als servidors públics de Catalunya com a servei d’acompanyament en l’àmbit ètic 
per a aquests servidors públics en exercici de les seves funcions.

I també altres projectes transversals, com ha sigut l’elaboració d’aquesta carto-
grafia de riscos per a la integritat en la contractació pública a què ha fet referència 
i les recomanacions preventives, tot el que feia referència, i ho ha exposat extensa-
ment, pels plans d’integritat per als ajuntaments, aquestes jornades específiques que 
va organitzar l’Associació Catalana de Municipis. 

I també l’apartat, que ho ha fet en diferents moments de la seva intervenció, amb 
relació als riscos de la gestió dels fons Next Generation i que vostès ja van ser pio-
ners; el 17 de novembre del 21 ja van elaborar aquests plans de mesures. Com deia 
vostè, perquè ens ho requeria i ens n’obligava la Unió Europea, però que crec que és 
un instrument metodològic que orienta les diferents institucions per donar resposta 
a aquest requeriment. 

I també volem ressaltar –crec que és important; ho ha dit, crec que a la part fi-
nal de la seva intervenció– aquesta creació d’aquesta comissió assessora en ètica, 
en ètica pública, que no deixen de ser eines i mecanismes en què cada responsable 
institucional, cada funcionari, a cada nivell pot trobar el suport o les respostes en 
aquest sentit a les qüestions que es vagin plantejant. 

Per tant, des del nostre grup, com li dic, valorem molt positivament la feina que 
s’ha fet des de l’oficina en aquesta memòria que ens presenten d’aquest any 2021. 
I, per tant, crec que hem de seguir treballant. Hem de seguir treballant tots i totes, 
vostès i els diferents grups parlamentaris per algunes de les qüestions a què vostè 
ja ens interpel·lava. Doncs, recuperar aquesta llei, proposició de llei que va decaure 
la legislatura anterior que fa referència a les persones alertadores, i intentar-ho re-
cuperar. 

Traslladar als diferents nivells, diguem-ne, de responsabilitat amb els grups que 
tenim representació al Congrés dels Diputats que es faci la transposició de la direc-
tiva europea pel que fa al que ens pot afectar aquí al Parlament de Catalunya. 

I finalment, res més. Doncs, crec que hem de seguir treballant en aquesta línia 
per millorar, d’alguna manera, la feina que fan; millorar les dades treballant amb 
aquests aspectes que són els que fan referència a la prevenció per intentar establir, 
d’alguna manera, els mecanismes que ja quedin interioritzats al nivell institucional 
de tots els responsables que hi han de participar. 

Per tant, agrair-li la seva intervenció i, bàsicament, són reflexions que van enca-
minades a felicitar-los per tota la feina que han fet en aquest 2021.

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de VOX, té la paraula el diputat 
Joan Garriga. 
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Joan Garriga Doménech

Gràcies, president. Gràcies, senyor Gimeno, per la seva compareixença. La veri-
tat és que és molt esclaridor i ens dona molt bones idees i bones pautes per fer acti-
vitat parlamentària. Gràcies per la seva feina, perquè creiem que és molt necessària 
i jo crec que estan fent una bona feina a Catalunya. I hi ha feina, perquè el respecte 
a la legalitat i la frontera entre les institucions i els interessos partidistes i particulars 
és difícil de trobar moltes vegades en els polítics que ens han governat. I en massa 
ocasions s’ha confós aquesta frontera, i perquè Catalunya, segons informes europeus 
avalats per la Comissió Europea, és la regió d’Espanya més corrupta, on hi ha més 
corrupció als serveis públics. I, per això, vostès tenen una càrrega de feina, doncs, 
jo crec que és superior que en altres regions, no? 

Queremos destacar y valoramos muy positivamente que la Oficina Antifrau de 
Catalunya ha instado, por ejemplo, a la Cámara de Comercio de Barcelona a mejorar 
la transparencia de sus contratos y los convenios con las administraciones públicas. 
Queremos también alabar que ha elaborado unos informes exhaustivos muy buenos 
sobre la necesidad de que los cargos públicos se sometan a un control previo de ido-
neidad en el Parlament. 

En este caso, destacamos que la Generalitat tiene a sueldo casi a cuatrocientos 
altos cargos asesores eventuales, todos ellos elegidos a dedo, sin haber pasado por 
estos procesos. Es decir, que el Gobierno de Pere Aragonès, en este caso, le da mu-
cho trabajo e incumple las directrices del organismo.

Después, queríamos hacer una serie de peticiones. Algunas ya las ha contesta-
do, las teníamos pensadas previamente y voy a intentar resumirlas. Primero, creo 
que es importante, les quería preguntar sobre qué propuestas podemos hacer desde 
la cámara para mejorar su funcionamiento, como institución. Y nos ha dado, nos ha 
comentado algunas. Ha comentado el tema de las alegaciones en la LEC, tema de 
infraestructuras, planes éticos en todas las administraciones, organizar bien la com-
pra pública. 

Y compartimos, con preocupación, pero compartimos la necesidad de reformar 
el que la petición de investigar no recaiga sobre la administración o institución que 
usted vaya a investigar. En este caso, los casos del síndic de greuges y del síndic de 
comptes, que nos parece espectacular y que se le tenía que caer la cara a vergüenza 
al síndic de greuges, que impida algún tipo de actuación de sustitución de la Oficina 
Antifraude. Quizá porque tiene muchas cosas que esconder, ¿no?

Le haría una pregunta, también le quería hacer sobre la fiscalización y atención 
de la adjudicación de los fondos Next Generation. Ya sé que están en ello. Ustedes, 
con transparencia, también lo han publicado en su página web. Lo ha mencionado 
aquí. Están pendientes de ver cómo se resuelve el tema, pero me parece bien las ac-
tuaciones que están tomando al respecto. Es un tema muy sensible, es muy potente. 
Son muchos recursos. Y hacen bien de estar encima. 

Ha hablado de algún ayuntamiento. Yo, como barcelonés, pues, claro..., se m’ha 
encongit una miqueta el cor de pensar que hi ha ajuntaments que són exemplars i 
que jo visc en un, doncs, que l’alcaldessa Ada Colau no és tan exemplar i que va 
acumulant diverses males praxis. Però, bé, ja és un tema que jo visc amb bastanta 
preocupació i que també es pot dirimir als tribunals. 

Y, por último, como VOX, claro, nosotros creemos en una nación española, al am-
paro del mismo ordenamiento jurídico que emana de la Constitución española. Y us-
ted ha hablado de que se respete el ámbito competencial, de su opinión de que cree 
que su oficina tiene que ser la última ratio, la última autoridad. Y yo precisamente le 
quería preguntar si usted tiene colaboración con el Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude, que pertenece a la Intervención General de la Administración del Estado. 
Yo creo que me ha contestado ya antes de que le haga la pregunta de que usted, pues 
cuanta menos relación con este Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, mejor, 
¿no? Porque ya me ha dicho, ha reiterado aquí que es la última ratio. Nosotros consi-
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deramos que no, que es bueno que haya una colaboración, que estamos bajo la misma 
nación, bajo un mismo ordenamiento jurídico, que todas las decisiones de la Genera-
litat emanan de la Constitución, que son Estado. Yo creo que es bueno colaborar y no 
querer limitar un poco la ratio de actuación a ámbitos regionales, pero, bueno. 

Muchas gracias de todas maneras. Felicidades por su actuación y espero que me 
pueda contestar alguna de las inquietudes. 

Gracias, señor Gimeno. 

El president

Gràcies, diputat. En nom de la Candidatura d’Unitat Popular, té la paraula la 
diputada Dolors Sabater. 

Maria Dolors Sabater i Puig

Moltes gràcies, president. Gràcies, senyor Gimeno, per la feina que fan cada dia 
i per la seva exposició i per l’informe que ens han fet. Ja sap que nosaltres represen-
tem un espai polític que fem un gran ús de l’Oficina Antifrau, perquè la lluita contra 
la corrupció és un dels pilars del nostre compromís polític. I tant des del Parlament 
com des de les candidatures municipalistes, tant des dels governs com des de l’opo-
sició, i tant des dels espais estrictament CUP com de candidatures més àmplies com 
els Guanyem, doncs, som molt actives en la persecució de la corrupció, en la detec-
ció d’aquestes pràctiques i en l’ús de l’oficina. Algunes vegades, amb molt d’èxit, en 
el cas, per exemple, del tres per cent, que vam aconseguir aquesta personació a la 
causa de l’Ajuntament de Sant Cugat, o amb d’altres, com a Barcelona World, doncs, 
amb menys. 

Però no és la intenció de la meva intervenció repassar els casos que nosaltres 
hem portat a l’Oficina Antifrau, sinó, sobretot i recordant que nosaltres el que en-
tenem és que la corrupció és un factor totalment estructural, que està molt vinculat 
al sistema polític, al sistema pel que ens governem, d’acumulació de capital i d’acu-
mulació de poder, que el règim del 78 de l’Estat espanyol és especialment procliu a 
aquesta corrupció, no només a l’estat espanyol. Vull recordar la publicació d’aquest 
mapa (l’oradora mostra una imatge a la cambra) de corrupció als Països Catalans. 
Vull dir que sapiguem que a casa nostra n’hi ha moltíssima. 

Tot té a veure amb aquesta sensació d’impunitat que vostè ha esmentat i m’agra-
daria començar per aquí i després passaré a les preguntes concretes de la seva in-
tervenció. 

Vostè ha esmentat aquesta falta de confiança de la població i aquí li faig jo la pri-
mera pregunta. És clar, no és estrany que hi hagi falta de confiança quan el cap d’Es-
tat d’un Estat que està clarament demostrat que ha comès actes de corrupció, doncs, 
el propi Govern de l’Estat ni tan sols el sotmet a una comissió d’investigació. 

Això, la desafecció, la desconfiança que generen aquestes actituds és evident 
que afecten en aquesta falta de confiança. Com, per exemple, el Defensor del Pue-
blo de l’Estat ha legitimat el «Catalangate» i la ciutadania diu: «Bé, doncs, a qui hem 
de  recórrer perquè realment no hi hagi aquesta connivència?» 

Crec que, en aquest sentit, vostè ha fet una intervenció molt interessant quan deia 
que han tingut denúncies més que mai, algunes que ni tan sols eren pertinents a l’es-
pai de la feina que té l’oficina. I jo pensava fins a quin punt això no és un indicador 
de la confiança que sí que genera aquesta Oficina Antifrau. I si vostès, en aquest 
sentit, tenen algun indicador... La pregunta que jo li volia fer en aquest sentit. No sé 
si la podrà contestar, perquè potser té un contingut polític que potser no toca, però 
era fins a quin punt la credibilitat de l’oficina estava vinculada també a aquesta no 
ingerència política o a aquest poder demostrar aquesta honestedat i aquest compro-
mís absolutament i èticament inqüestionable.

Jo li volia preguntar, vostè ens ha fet, al final, tres punts. Ens ha dit com els tres 
deures importants que tenim com a cambra legislativa que som respecte a la llei, 
respecte a l’estratègia i a aquest tema dels fons Next Generation. 
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Jo, anant una miqueta més enrere, volia recordar quan hi va haver la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, 
que això va ser a la desena legislatura; després, a l’onzena, hi va haver la Comissió 
d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Demo-
cràtica. Jo m’he estat repassant tot el que es va..., les conclusions, tots els punts, tots 
els acords. I la meva primera pregunta seria, en aquest sentit, si, com a oficina, han 
fet algun informe o hi ha alguna anàlisi, algun rastreig sobre tot això que nosaltres 
vam aprovar en aquell moment..., en quin punt es troba? Per poder... No sé si això 
està fet, si no està fet, si és possible que ho facin. Perquè nosaltres, és clar, les le-
gislatures van canviant. Vostè ens ho ha dit molt clar: la llei va decaure, s’ha de re-
prendre. Estaria bé poder saber de tots aquests centenars de punts –cent punts– que 
es van aprovar... On som? Per on passem? Per saber quina és la feina que ens toca 
fer seguidament.

I després li volia demanar... Vostè ha dit: «L’estratègia nostra era molt més am-
biciosa que el pla de govern.» El full de ruta és massa genèric. No sé si ens podria 
donar alguns elements en què vostè considera que caldria precisar molt més. O qui-
na feina legislativa vostè esperaria que féssim des del Parlament que pogués ajudar 
a que aquest pla de govern massa genèric no devaluï en absolut l’objectiu més ampli 
que té l’oficina? 

M’ha semblat entendre –i també li demanaria si ens ho pogués aclarir una mi-
queta més– que vostè arribava a plantejar que, fins i tot, potser la pròpia llei que 
regula l’oficina es podria actualitzar. Potser seria el moment de revisar-la, potser 
tocaria pels anys que fa que està. No sé si, en aquest sentit, tenen alguna proposta 
concreta, algun esborrany o alguna indicació al respecte, des d’aquí, des de la cam-
bra legislativa, a quins deures hauríem de fer perquè aquesta llei de l’oficina estigués 
actualitzada.

I, finalment, no puc deixar de treure temes locals que m’han travessat moltíssim 
en els últims anys de compromís polític. I la meva pregunta seria: quines eines...? 
O sigui, des del món local, quan es denuncia corrupció, i sobretot en elements es-
tructurals com són els que nosaltres denunciem més sovint, que són els de que 
serveis públics estiguin en mans d’empreses lucratives, empreses que fan negoci ex-
plícitament del servei públic i que estan, diuen, constituïdes per poder ser extractives 
de diner públic per enriquir-se i prestar un servei deficitari i moltes vegades fraudu-
lent... Això és una cosa estructural que està afectant de forma gravíssima la majoria 
d’ajuntaments. Però, alhora, les eines que tenen els ajuntaments per poder combatre 
aquest frau endèmic, sistèmic, absolutament estructural d’aquestes grans empreses, 
que ja se les saben totes per escapolir-se de les mesures que tenen els ajuntaments 
per poder-les combatre. Sobre aquestes, voldria saber si hi ha algun espai de treball 
amb el municipalisme, alguna línia d’avançar cap a mesures per millorar les eines 
que pot tenir l’Administració pública local per combatre i perseguir i no caure en 
mans d’aquest frau tan i tan estès i tan difícil de combatre. Res més.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, té la pa-
raula el diputat Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Donar la benvinguda al senyor Gimeno i a tot l’equip de l’ofi-
cina Antifrau que l’acompanya i que fa possible tota la tasca que avui ens ha presen-
tat. Agrair-los també la presentació detallada de l’informe, tant en la seva exposició 
com en el document facilitat per escrit. I felicitar-los també per la tasca que desen-
volupen, una tasca que entenem que és essencial, que és clau, que és molt important 
per al país, però que, a més a més, com vostè ens ha mostrat, en aquest any 2021 ha 
anat en augment. Hi ha hagut un augment de les denúncies i, a més a més, gairebé el 
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setanta per cent són produïdes a través de la bústia anònima; per tant, que demostra 
també el bon funcionament d’aquest mecanisme tan necessari.

I posar en valor també l’enfocament que vostès utilitzen, no només de, òbvia-
ment, rebre les denúncies i tramitar, diguéssim, el que correspongui en cada cas, 
sinó també aquesta mirada preventiva, aquesta mirada d’elaboració de guies, de re-
comanacions. Aquest enfocament, en definitiva, de combatre també els elements es-
tructurals contra la corrupció, no només perseguint cas a cas, que és imprescindible, 
sinó també oferint eines i analitzant la realitat per fer-hi front. Per tant, en aquest 
sentit, sí que volem posar molt en valor la seva tasca.

Sí que li volíem preguntar, enllaçant una mica amb el que estava dient –després 
tinc algunes altres preguntes per formular-li–, com valoren els avenços de la primera 
cimera de lluita contra les causes estructurals de la corrupció. Crec que va ser fa dos 
anys que vam tenir aquesta primera cimera, va ser el juliol del 2020. Està previst, 
crec, per a aquest mateix juliol la segona cimera. Per tant, en aquest període, com 
valoren els avenços que s’hagin produït des de l’Oficina Antifrau?

Altres elements que li volíem posar sobre la taula abans d’entrar en algunes al-
tres preguntes. Bé, és rebre, diguéssim, amb tot allò que ens ha suggerit i intentar 
utilitzar-ho per corregir o per millorar aquelles coses que hauríem de millorar. 

En primer lloc, tot el que és la feina de la protecció dels alertadors i, per tant, el 
desplegament legislatiu, que és necessari des d’aquesta cambra. Per tant, entenem 
que el missatge és clar, que, més enllà de l’avantprojecte de llei que s’està treballant 
a nivell estatal, cal legislació autonòmica i modificar, com ens ha dit vostè, revisar 
la pròpia llei de l’oficina.

En segon lloc, la tasca que crec que hem de desenvolupar també els grups par-
lamentaris de control del Govern, perquè el pla de govern pel que fa a les polítiques 
públiques d’integritat es concreti i es compleixi. Per tant, entenem que també, com 
a grups parlamentaris, hem de desenvolupar aquesta tasca de control de l’estratègia 
del Govern.

I, en tercer lloc, el tercer element que vostè apuntava, i que nosaltres també 
compartim, és anar més enllà dels fons Next Generation i, per tant, buscar eines i 
dotar-nos d’eines perquè es generalitzin els plans de mesura antifrau per a tots els 
beneficiaris de diferents fons i no només dels fons europeus. I crec que aquí sí que 
tenim l’encàrrec, la responsabilitat de que en tot allò que legislem des d’aquesta 
cambra incorporem aquest element, més enllà de que també demanem a les diferents 
institucions –i, en el nostre cas, a la Generalitat– que incorporin aquests plans de 
mesures en tot el que té a veure amb l’assignació de fons.

Dit això, sí que li volíem plantejar, com deia, algunes preguntes més concretes. 
La primera és... Ens ha parlat vostè dels diferents àmbits, temes genèrics, en els quals 
han estat treballant. Crec que ens ha parlat, bàsicament, de compra pública, de fun-
ció pública i, després, en menor grau, urbanisme, subvencions, etcètera. Jo li volia 
preguntar si ens pot concretar una mica més, dintre dels principals àmbits –per tant, 
compra pública i potser funció pública–, quines són les principals irregularitats i, per 
tant, quines són les principals irregularitats que es detecten o on caldria prendre me-
sures per corregir aquests elements en clau estructural. És a dir, amb aquesta lògica 
més preventiva, dir: «Molt bé. Sabem que els principals focus d’actuació són compra 
pública i funció pública, però on s’està fallant i on s’haurien de prendre mesures.»

En aquest sentit, també li volíem preguntar, perquè som conscients que l’any 21 
ha estat un any excepcional, en context pandèmic; també excepcional pel que fa a 
les dades de denúncia que vostè ens ha mostrat avui... Sí que volíem preguntar-li 
quin ha estat l’impacte de la pandèmia, no tant en la seva forma de treballar, que 
ja entenem que l’ha tingut, com a tot arreu, sinó en l’àmbit de la corrupció i, per 
tant, en les males praxis que hi poden haver hagut, per exemple, específicament en 
qüestions de contractació o de compra pública. És a dir, en un context d’emergència, 
d’urgència i de necessitat d’actuar ràpid per fer front a una situació pandèmica, com 
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s’ha gestionat o com han detectat vostès, bé, que han funcionat les polítiques, els 
comportaments d’integritat en un escenari d’excepcionalitat que, segurament, com 
hem vist, de fet, en nombrosos casos, ha donat peu també a males praxis, pràctiques 
poc apropiades o directament pràctiques clarament corruptes en benefici..., o volent 
aprofitar-se de la situació pandèmica. Per tant, quin ha estat l’impacte de la pandè-
mia en males praxis, en aquest sentit?

Una altra qüestió que li volíem plantejar és... Ens ha dit vostè també que vostès 
presenten al·legacions bàsicament en normativa d’àmbit local, tot i que també ens 
ha plantejat com han treballat en altres àmbits. Sí que li volíem dir: quines són les 
principals al·legacions que presenten habitualment en l’àmbit de normativa local? 
Per tant, quines són les qüestions que a nivell de normativa local vostè creu que no 
s’estan incorporant prou bé o que, quan estan desenvolupant determinades normes, 
doncs vostès presenten algun tipus d’al·legació més concreta o més generalitzada en 
l’àmbit local.

I acabo, president, amb una última qüestió que li volíem formular, que és relativa 
al grau d’implementació d’aquelles recomanacions i mesures que vostès van imple-
mentar. Sí que ens ha dit que en general aquelles recomanacions que vostès fan ten-
deixen a aplicar-se en un grau elevat. Si ens pogués donar alguna informació més al 
respecte. I també, específicament, en aquelles que tenen o que haurien de derivar en 
un procediment, en un expedient disciplinari o en un procediment sancionador. Que 
vostè ha dit: «Això no ens correspon a nosaltres», però ho traslladem a qui ho ha de 
fer; qui ho ha de fer ho fa, s’acaba produint aquest expedient disciplinari o aquest 
expedient sancionador. Per tant, si hi ha alguna variació en el grau de compliment 
de les recomanacions en funció del tipus de recomanació o del tipus d’intervenció 
que vostès fan d’acord amb cada cas.

Per part nostra, res més i gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 
diputat Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Bé, primer de tot, agrair al senyor Gimeno, el director 
de l’Oficina Antifrau, i a tots els membres del seu equip la presència en aquesta co-
missió i la presentació d’aquest informe referent al 2021.

Miri, fa poc més de cinc mesos, el 9 de desembre passat, doncs coincidint preci-
sament amb el Dia de la Lluita contra la Corrupció, ens presentava l’informe corres-
ponent a l’any 2020. Jo també vaig participar en aquella sessió d’aquesta comissió, i 
recordo que li vaig dir que per nosaltres, com a responsables públics, tots els dies de 
l’any haurien de ser el Dia de la Lluita contra la Corrupció, i em refermo en aquesta 
afirmació. 

Per tant, si estem parlant de corrupció, estem parlant del veritable espoli dels 
fons públics, que recordem que a Espanya es quantifiquen d’una forma aproximada 
al voltant dels 40.000 milions d’euros l’any. Doncs el cost real que té la corrupció 
per a les arques públiques és un cost molt elevat i és un cost que recau a les butxa-
ques del conjunt de la ciutadania. Per tant, en aquest sentit, estem jo crec que to-
talment d’acord possiblement tots els grups de la cambra i amb l’Oficina Antifrau.

Però, primer de tot, també vull felicitar-lo, i felicitar-lo a vostè i a tots els mem-
bres de la seva oficina, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, no només per haver pre-
sentat aquest informe dins de termini, com s’anunciava, sinó també pel fet de que 
des que vostè està dirigint aquesta oficina sembla que les coses s’estan fent prou bé i 
que hi ha un canvi jo diria que fins i tot paradigmàtic en el funcionament d’aquesta 
oficina en molts aspectes. Per tant, vull felicitar-lo per la percepció aquesta que per 
nosaltres també, a parer del nostre grup parlamentari, doncs és un convenciment 
que sota el seu mandat han millorat força les coses en l’àmbit de l’Oficina Antifrau.
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Hi han alguns aspectes que dins del seu informe queden clars, i jo crec que tots 
tenim aquest convenciment, o l’hauríem de tenir, de que hi han alguns aspectes que 
no estan del tot resolts i que tenen a veure amb una lluita ferma contra aquesta xa-
cra que és la corrupció. I el principal d’aquests aspectes, doncs coincidim també en 
que és la protecció dels alertadors. Aquesta és una primera qüestió que encara no 
està resolta. 

Nosaltres, el Grup Parlamentari de Ciutadans, al juny de 2018, ja vam presentar 
una proposició de llei en aquest Parlament precisament per protegir els alertadors. 
I, poc després, els grups de Junts per Catalunya, d’Esquerra, del PSC, En Comú Po-
dem i la CUP, una mica a remolc però tot seguit de forma conjunta, també van pre-
sentar la seva proposició de llei al respecte. Aquestes proposicions de llei van superar 
el tràmit de totalitat, per tant, van entrar dins de l’àmbit del tràmit parlamentari ge-
neral. Però, malauradament, aquella legislatura, la dotzena legislatura, va decaure 
sense que es convertís en una llei. Bé, doncs potser ens ho haurem de tornar a mirar, 
perquè en aquesta qüestió encara no hem fet la feina.

Com li passa també a les Corts Generals, li passa també al Govern d’Espanya. 
El Govern de la Generalitat, de fet, no ha fet la seva feina; el Parlament, tampoc –ho 
acabo de dir–, però el Govern d’Espanya, tampoc. El Govern d’Espanya encara no 
ha fet la seva feina i les Corts Generals, tampoc. Potser abans de que acabi aques-
ta legislatura a les Corts Generals, l’avantprojecte de llei que ha elaborat el Govern 
d’Espanya per transposar aquesta Directiva 2019/1937 esdevingui un projecte de llei 
i sigui debatut i aprovat a les Corts Generals. 

Preocupa també que el Govern d’Espanya hagi posat fil a l’agulla quan li han 
tibat de les orelles. Vull dir, fins que no hi ha hagut un conat de procediment d’in-
fracció no ha posat fil a l’agulla i no ha començat a fer la seva feina.

Per tant, per nosaltres –i crec que en això podem coincidir gairebé tots els grups, 
si no tots–, aquesta qüestió, la de la protecció dels alertadors, és una qüestió cabdal, 
i, per tant, compartim també la prioritat que també ha fet seva l’Oficina Antifrau de 
Catalunya de protegir els alertadors i de buscar els millors procediments, les millors 
fórmules per aconseguir la indemnitat i la veritable protecció d’aquestes persones 
que decideixen fer un pas endavant i denunciar qüestions que tenen a veure amb la 
corrupció institucional o potser, fins i tot, institucionalitzada, a vegades.

També creiem que cal contemplar en aquesta futura llei de transposició de la di-
rectiva les competències autonòmiques –vostè hi ha fet referència, hi estem absolu-
tament d’acord. Per tant, les competències d’aquest Parlament i d’altres parlaments 
autonòmics han de quedar contemplades també amb aquesta transposició de la di-
rectiva europea i, per tant, també les competències que per llei aquest Parlament ha 
atorgat a l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

Coincidim també en una qüestió que no és la primera vegada que li sento dir, 
que és que potser caldria revisar o fer una reforma de la llei de l’Oficina Antifrau. 
Per tant, aquest és un deure que ens correspon a nosaltres com a legislatiu, perquè, 
al final, el que necessitem és potenciar l’Oficina Antifrau de Catalunya i dotar-la de 
les millors eines de control contra la corrupció, dotar-la de les millors eines per po-
der fer la seva feina amb la màxima eficàcia i també amb la necessària eficiència.

Ha fet vostè referència també a una altra qüestió, que és l’elevat nombre de de-
núncies que ha rebut l’oficina de qüestions que no són de la seva competència. És a 
dir, ho ha deixat clar: el desconeixement de bona part de la ciutadania de quins són 
els canals per denunciar determinades qüestions que tenen a veure amb supòsits de-
lictius. I ha posat el focus en una realitat: és un desconeixement absolut per part de 
la ciutadania dels canals que són adients per vehicular aquestes denúncies. 

Però, és clar, aquest és un desconeixement que, a parer nostre, també té una cau-
sa concreta, que és la manca de campanyes informatives, la manca d’informació per 
part de les administracions públiques responsables de quins són aquests canals, de 
posar a l’abast de la ciutadania aquests canals per fer aquest tipus de denúncia. 
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Una manca de campanyes informatives per part de l’Administració pública que 
és una absència de campanyes que, a parer nostre també, és un mal indicador. Potser 
aquesta manca de campanyes pot ser indicadora de la manca d’interès institucional en 
una lluita eficaç contra la corrupció. I això, potser, també des d’aquest Parlament, hau-
ríem de mirar d’impulsar que els governs facin la seva feina en aquesta qüestió de posar 
els canals adients a l’abast de la ciutadania i de que la ciutadania sigui informada sobre 
quins són els procediments de la lluita contra el delicte en general i, per descomptat, 
també de la lluita contra la corrupció.

Jo diria que vostè mateix ha fet també referència a dos indicadors sobre aquesta 
aparent, almenys, falta d’interès per part de les administracions públiques. D’una 
banda, ha fet referència al fet de que la Generalitat planteja els seus plans d’una for-
ma massa genèrica; és a dir, amb paraules grandiloqüents però amb poca concreció 
i, al final, és el tipus de redacció administrativa que fa veure que es fan coses quan 
en realitat s’estan fent molt poques coses, si no és que no se n’està fent cap.

Aquest és un primer problema i pot ser també un indicador de que hi ha una 
preocupació o hi ha un interès de vegades, no sempre. I, ho repeteixo: els servidors 
públics estem obligats a tenir aquest interès com a primordial sempre, tots i cadas-
cun dels dies de l’any.

I també ha fet referència a per què es fila prim a l’hora de gestionar amb integri-
tat els fons Next Generation, que ens venen d’Europa, i no es fa el mateix amb els 
fons públics que comporten el gruix –al final és el gruix de la despesa pública, el 
gruix dels pressupostos de l’Estat o dels pressupostos autonòmics. Per tant, aquí és 
on s’hauria de filar prim. 

I, a parer nostre també, aquest és un altre indicador de que potser els governs, 
potser les administracions públiques, no tenen encara interioritzats aquesta necessi-
tat de tenir una prioritat clara, que és la lluita contra la corrupció, i de fer la preven-
ció necessària i de seguir els procediments d’integritat necessaris per aconseguir la 
màxima eficàcia en aquesta lluita.

Bé, els acompanyarem també, els donarem suport totalment en aquesta preocu-
pació i mirarem també de que aquesta preocupació al final es converteixi en nor-
mes concretes que obliguin els governs a fer la seva feina en les millors condicions 
possibles.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula la diputada Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Bé; gràcies, president. Benvingut, director de l’Oficina Antifrau. I, sobretot, 
vull agrair-li l’exposició que ens ha fet, perquè ha estat clara, ha estat directa, ha 
estat també detallada, però crec que el més important és la transparència, i vos-
tè n’ha fet un exercici, i és el que també ha de ser la seva entitat. Però, sobretot, 
pels objectius que ens deia, quan ha acabat la seva intervenció, que vostè creia que 
s’havien de marcar i que vostès havien de vigilar que fos l’Administració pública. 
Sobretot aquesta activitat proactiva, o sigui, que t’avancis als fets, o sigui, que es 
prevegin les situacions, com ha fet vostè, com explicava molt bé, en el tema dels 
fons antifrau. 

I demanava això, col·laborar perquè aquesta Administració sigui honesta, sigui 
àgil, perquè tingui integrada en les seves pràctiques diàries i no només en aquells 
moments en què, com deia vostè, arriben eleccions. I mantenir el ciutadà satisfet. 
I jo dic: satisfet i, sobretot, informat, que crec que és un dels objectius que hauríem 
de tenir i que crec que posa en valor la feina de tota l’Administració pública i també 
d’aquest Parlament i de totes les entitats que es deguin als ciutadans: el fet de saber 
què passa a dins de cada casa.
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Parlava també de la col·laboració institucional, i m’agrada veure que en la seva 
memòria exposen també la col·laboració amb la I Cimera contra la Corrupció com un 
dels primers punts. Nosaltres aquí, des del Partit Socialistes, la CUP, Esquerra Repu-
blicana i des de Junts per Catalunya som actius participants en aquesta cimera contra 
la corrupció i, per tant, agraïm que la posin en valor. Un dels motius pels quals ho 
comento també és perquè just ahir vam tenir reunió i ens posaven, doncs això, en 
evidència la col·laboració sempre de l’Oficina Antifrau. I, per tant, creiem que aques-
ta col·laboració només pot fer que millorar tots els propòsits que vostè deia al iniciar.

Ha parlat molt de les denúncies, de l’increment de denúncies respecte a aque-
lles que esperaven vostès en aquest últim any. I, bé, crec que forma part de tot això. 
Vostè deia: «No acabo d’entendre que a vegades vinguin a nosaltres quan hi han al-
tres entitats on haurien d’anar.» Doncs jo crec que generar aquesta confiança en el 
ciutadà no pot ser més bo per ensenyar els èxits de la seva institució. Perquè, quan 
un ciutadà hi confia –i ja sap que últimament costa molt que hi confiïn–, doncs crec 
que és una cosa per posar en valor, perquè al final el que hem de ser nosaltres és 
una caixa de vidre on el ciutadà, que treballa, que fa els seus esforços, que paga els 
seus impostos, vegi en què està reflectit tot aquest esforç que ell fa quan fa, aquest 
compartiment amb el pagament d’aquests impostos en l’Administració pública: Què 
passa amb l’Administració pública? Què fa amb tots aquests diners? Com es gestio-
nen? I, per tant, crec que és la base de tota la confiança. I, des de Junts per Catalu-
nya, cada vegada que compareixem per parlar d’aquests motius, fem molt d’èmfasi 
d’aquesta transparència.

També, quan l’any 2017 es posa en funcionament la bústia anònima. Vostè par-
lava que cada vegada més hi ha l’ús d’aquesta denúncia anònima i que això també 
ha facilitat que més gent es faci càrrec de la responsabilitat que té quan veu alguna 
mala praxi, doncs de denunciar-ho. El seu informe explica que hi ha hagut una re-
versió i que ara tenim, respecte a abans de que aquesta bústia es posés en funciona-
ment, un setanta-u per cent de les denúncies que demanen aquest anonimat, que és 
just a la inversa quan el 2017 es produïen aquestes denúncies.

Parlava també dels arxius, que en alguns casos hi havia aquests arxius respecte 
a algunes causes. I m’agradaria preguntar-li... Vostè deia: «En alguns casos, doncs 
es fan els suggeriments d’actuació, recomanacions i s’arxiva.» I aquí, en aquest punt 
–potser no ho he acabat d’entendre–, m’agradaria saber: quan s’arxiva, si vostès des-
prés fan algun seguiment d’aquestes recomanacions que han fet en aquestes entitats.

També m’agradaria saber una curiositat, perquè jo, que vinc en els últims anys 
també de l’Administració pública i d’una entitat també de control... També, a vega-
des, aquelles denúncies, que no sé si a vostès els passa..., que hi ha el denunciant 
clàssic, que hi han persones que es dediquen sistemàticament a fer aquestes denún-
cies. I també veure si hi ha algun sistema que prevegi aquest abús del dret per part 
d’alguns ciutadans, que és un tema menor però que també es dona moltes vegades 
en aquestes cases.

Li agraeixo especialment la sensibilitat que ha mostrat amb les dades, el fet de 
que hi hagi tantes..., bé, hi hagi sol·licituds de transparència –tampoc he trobat que 
fossin tantes– quan es demana informació i que vostè hagi manifestat aquest equili-
bri necessari entre donar aquesta informació al ciutadà i garantir també l’anonimat. 
I crec que això és la garantia més forta que tenen perquè la gent segueixi denunciant 
aquestes males praxis i l’Administració pugui actuar.

Li agafem el guant amb això que deia de l’estat en el que es troba la proposició 
de llei que hi havia hagut de protecció integral dels alertadors en l’àmbit de la Ge-
neralitat i que va decaure al decaure l’última legislatura. Des de Junts per Catalunya 
estem absolutament compromesos amb tirar aquesta llei endavant perquè sabem que 
és bàsica, perquè tampoc estem d’acord amb com s’està desenvolupant la transpo-
sició de la directiva en l’àmbit estatal, perquè, una vegada més, apunta a que se’ns 
retallaran competències. I, per tant, nosaltres aquí li voldríem dir que ens trobarà, 
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perquè, sobretot, l’Oficina Antifrau sigui l’encarregada de protegir i tutelar les per-
sones alertadores, que era una de les coses que hi havia en aquesta proposició de llei.

Pel que fa a la llei de transparència, sap que ja s’està treballant amb aquesta nova 
llei de transparència, en la modificació, i ens agradaria saber com ho veuria vostè. 
Perquè nosaltres creiem que s’ha avançat molt. Espanya era l’últim país, gairebé, 
del món en tenir una llei de transparència; s’ha avançat –ara potser inclús n’hi ha 
massa. I el que no hi ha potser és una bona execució. Per tant, ens agradaria saber 
si en l’àmbit dels procediments sancionadors vostè veuria bé que l’Oficina Antifrau 
hi tingués un paper per acabar de tancar el cercle d’una cosa que està funcionant 
bé, com és ara la transparència a Catalunya, però que potser falta acabar de donar 
la volta i de quadrar-ho.

Parlava dels Next Generation, que havien tingut uns tres-cents inscrits a la jor-
nada quan s’explicaven les garanties dels fons, i plantejava per què no a tots; per què 
només els Next Generation i per què no controlem el que passa en el nostre cas, a 
Catalunya. I jo li voldria preguntar si hi ha antecedents en altres comunitats autòno-
mes o també si, a nivell estatal, a nivell d’Espanya, s’està fent alguna cosa en aquest 
sentit, i quina és la seva proposta i què es podria fer. Perquè nosaltres, des de Junts 
per Catalunya, ja li dic que en això també hi estem molt interessats.

Aprofito per felicitar-lo per la web, per la transparència que exerceix, i sobretot 
quan explicava que no només s’està parlant del Next Generation sinó que també de 
la seva guia, que s’ha fet ja el 2021, sinó que també han mirat la casuística d’altres 
parts d’Espanya i també a nivell internacional. I creiem que això és molt important 
per avançar, perquè si hi han països que ja tenen feta la feina, si es pot anar a fer allà 
les consultes, doncs nosaltres creiem que és una cosa bona.

I, sobretot, la formació. A mi m’ha agradat que expliqués que 3.119 persones han 
tingut formació en aquest àmbit, perquè creiem que la formació per lluitar contra la 
corrupció és bàsica. La formació sempre és molt important, però en aquest cas cre-
iem que és bàsica. 

I nosaltres voldríem preguntar en aquest sentit: vostè creu que des de l’Oficina 
Antifrau es podria impartir més formació sobre aquest aspecte en general a l’Admi-
nistració pública? S’hauria de fer des de l’Escola d’Administració Pública? Veuria 
positiu que tots els alts càrrecs estiguessin obligats a fer una petita formació en ma-
tèria de lluita contra la corrupció o de codis ètics quan agafen els seus càrrecs? No 
ho sé, és una cosa que al explicar-ho vostè m’ha passat pel cap.

I, després, parlava vostè del Govern, també, i ens parlava de que s’hauria d’en-
fortir. I, bé, l’última legislatura el Govern va fer un esforç en aquest sentit; inclús es 
va publicar –i encara està publicat– el link amb l’informe que es va fer de la lluita 
contra la corrupció a nivell governamental. Tenia vint-i-cinc punts, i el que està bé 
és que aquests vint-i-cinc punts s’han anat actualitzant fins a deixar clar es totes 
aquelles actuacions que s’havien de fer. Aquests vint-i-cinc punts tenen subàmbits, 
i en cada un d’aquests subàmbits, doncs com està l’acció que s’havia de fer –si està 
en curs, si està acabada.

Bé, nosaltres entenem el que diu, i és veritat que potser ara, en la nova legis-
latura, el fet de que Transparència estigui a la conselleria d’Exteriors, però també 
s’hagi passat una part d’aquest àmbit del bon govern a Funció Pública, doncs pot-
ser està dificultant l’arrencada per tornar a la bona praxi de la legislatura anterior. 
I estic segura que des del Govern, des dels socis de govern, doncs això no hi haurà 
cap problema com per continuar-ho. Però m’ha agradat que manifestava una mica 
les línies: garantir aquest lideratge, que hi hagi un equip que sigui un motor d’això, 
que els objectius es vagin actualitzant i que estiguin ben clars i, bé, que no sigui una 
cosa genèrica. Per tant, bé, en prenem nota, i creiem que el Govern també en pren-
drà nota, i creiem que s’ha de seguir publicant el seguiment.

I una curiositat, per acabar. Ahir, a la reunió que teníem amb la cimera de la cor-
rupció, ens deien que a molts països del món tenen una comissió per parlar de la su-
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pressió del diner a l’Administració pública. S’ha proposat al Parlament de Catalunya; 
no podem fer més comissions, i llavors s’havia dit si es podia fer una petita comissió 
annexa a la Comissió d’Economia. No sé com veuria vostè tractar també aquests te-
mes aquí al Parlament.

Re. Agrair-li molt la seva exposició novament, i a la seva disposició.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la 
paraula la diputada Jordina Freixanet.

Jordina Freixanet i Pardo

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Gimeno. En la presentació en 
seu parlamentària aquest any del que fa vostè, de l’Oficina Antifrau, hem deixat enre-
re un any 21 que ha continuat sent –com vostè ha comentat– excepcional, arrossegant 
encara algunes restriccions de la pandèmia. I és, per tant, que primer, també com la 
resta de companys, em permeto felicitar-lo a vostè, però també demano que ho faci 
extensiu a tots i cadascun dels professionals que treballen a l’Oficina Antifrau, per-
què la seva feina –i més ens ho demostra la memòria– ha set més necessària que mai.

Després de llegir i analitzar la memòria, que també em permeto felicitar-lo no 
només pel contingut, sinó també pel format –a vegades prestem poca atenció al for-
mat, però fa que sigui molt fàcil d’entendre, de llegir i de comunicar–, em permetrà 
que li faci alguns comentaris, consideracions o reflexions i alguna pregunta.

Pel que fa a la Direcció de Prevenció, a mi em permetrà també destacar l’elabo-
ració de la guia, dels «Plans de mesures antifrau per a la gestió dels fons Next Ge-
neration». Demostra una vegada més que l’oficina vol ser pionera; va ser pionera en 
moltíssimes coses i en aquest cas també ha passat per davant a totes les administra-
cions públiques. Ens hem hagut de ficar les piles de manera molt ràpida amb el que 
fa als projectes dels Next Generation i aquesta guia ha set extremadament útil, per-
què conté un seguit d’eines que permeten que sigui molt més fàcil, segurament, per a 
molts ajuntaments que, col·lapsats de normativa, els és molt difícil poder acabar des-
xifrant què s’ha de fer. En aquest sentit, també destacar la posada en marxa de la web 
aquest any 21.

I vostè feia referència tota l’estona a que la principal tasca de la Direcció de Pre-
venció és ajudar i acompanyar, i no només ajuden i acompanyen, sinó que formen, 
atenen, escolten, serveixen i ens ajuden absolutament en tot, perquè no hi ha hagut 
mai un no en qualsevol dubte o consulta que s’hagi pogut fer des del món local, com 
vostè deia, amb aquest ajuntament, però ens consta que molts molts d’altres tenen 
constants preguntes i peticions de formació a nivell intern, a nivell internacional i de 
tot tipus –telemàtiques, presencials–, i això és una feinada importantíssima. 

En aquest àmbit de prevenció també és important, com destaca el senyor Roca, la 
posada en marxa del projecte DialÈtic, aquest canal d’assessorament ètic adreçat als 
servidors públics, i també és important destacar que és un servei innovador i que les 
institucions i els representants polítics creiem que és importantíssim que en facin ús.

En aquest espai de formació, sensibilització i reflexió, sí que permetria pregun-
tar, com a representant del Parlament, quin és el calendari, quin seria el procés que 
seguirà el DialÈtic per arribar a tots els ajuntaments. Més enllà d’aquesta prova pilot 
que vostès han anunciat per a l’any 2021, crec fermament que les eines són el que, 
més enllà de les paraules, ens permeten superar el que en diem «ètica i bon govern». 

Pel que fa a la Direcció d’Anàlisi i Investigacions, evidentment, 430 denúncies 
rebudes és un augment del 128 per cent –és espectacular. I no només el nombre de 
denúncies, sinó també la resolució de molts dels expedients que tenien. Perquè segu-
rament, i com vostè mateix ens deia fa uns mesos, hi havia un problema segurament 
de manca de recursos. 

Per tant, també aplaudim la posada en marxa d’aquests processos de selecció per 
a proveir els nous llocs de treball que han de reduir al màxim l’acumulació que vos-
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tès puguin tenir i que demostra que cada any hi ha més interès per la feina de l’ofici-
na i que hi ha més necessitat. I, a més, les seves respostes no són mai un sí o un no, 
sinó que estan extremadament fonamentades, i això també requereix, evidentment, 
temps i temps de qualitat.

En aquest sentit, i més enllà dels recursos humans, sí que em permetria pregun-
tar –que alguna vegada també alguns ajuntaments ens ho pregunten– si hi hagués 
algun sistema de traçabilitat dels expedients. Vostès sempre responen, tard o d’hora, 
però a vegades hi ha aquella qüestió de: és a l’Oficina Antifrau, ha passat un cert 
temps i no hi ha manera de saber-ho, no? I això a vegades genera certa angoixa. Si 
tenen previst algun sistema –que aquest entenc jo que ha de ser més tema electrònic 
que una altra cosa– que permeti saber, allò, on es troba l’expedient en tot moment, 
no? Perquè, com la senyora Sabater, des del Grup d’Esquerra també en fem força ús 
i, per tant, també tenim expedients pendents de resolució.

Per acabar, no voldria deixar de destacar la creació de la Comissió Assessora en 
Ètica, sorgida de la creació del codi ètic i de l’Oficina Antifrau. Aquesta també és una 
de les principals novetats d’aquesta memòria i, per tant, per nosaltres també és molt 
important. Creiem que paga la pena exposar la feina feta també amb la presentació 
de les al·legacions, com vostè deia, l’avantprojecte de llei de protecció. I, certament, 
crec que aquí al Parlament tenim molts deures pendents i és feina nostra recuperar 
aquests deures, fer-los i dur-los a terme.

Des del Grup Republicà creiem que la protecció de les persones alertadores és la 
pedra de volta en qualsevol estratègia de lluita contra la corrupció, i, a molts dels mu-
nicipis on governem –Lleida també n’és un exemple–, hem instal·lat aquestes bústies 
ètiques que són tan necessàries per poder-ho fer. 

Però tenim casos on la protecció dels alertadors ha brillat per la seva absència. 
I em permetrà referir-me a la regidora de Barcelona, la senyora Itziar González, 
que, tretze anys després de la seva denúncia aquest passat mes de març, diversos 
empresaris van admetre un frau en les llicències de pisos turístics. Això sí, la senyo-
ra González va acabar fora de l’Ajuntament després d’amenaces i pressions. També 
ens preocupa, en aquest sentit, el cas del Consell Esportiu de l’Hospitalet, que enca-
ra està en curs, però no podem deixar d’observar amb preocupació com una de les 
primeres conseqüències d’aquest cas va ser l’expulsió de l’alertador que hi havia al 
consistori.

Per tant, també em permetrà aprofitar que, més enllà de la llei, ens doni la seva 
opinió sobre què ens cal fer per protegir al màxim les persones alertadores, perquè 
algunes no ho han fet en clau d’anonimat, però crec que la valentia que els fa poder 
aixecar la veu en determinats casos faria més necessària que mai aquesta protecció 
per part de la pròpia Administració. I és molt necessari que també l’Oficina Antifrau 
pogués dir què hauríem de fer en aquests supòsits.

En tot cas, senyor director, agrair-li de nou la compareixença; refermar el com-
promís des del Grup d’Esquerra Republicana en la institució que vostè representa i 
en les polítiques públiques d’integritat, d’ètica i de lluita contra la corrupció, i tornar 
a agrair-li –i a demanar-li que ho faci extensiu a tots i cadascun dels treballadors– 
aquesta feina.

I jo acabo aquí, perquè crec que el no abús del temps també és necessari de tots 
i totes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara té la paraula el senyor Gimeno...

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Molt puntualment...

El president

...per respondre les preguntes que li han formulat.
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El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

...senyor president. Gràcies. Bé, hi ha molts aspectes i jo tinc certa tendència a 
esplaiar-me a vegades en ells, i..., no ho sé, però tractaré de seguir. Per cert, abans 
de que se m’oblidi: a partir de setembre; el canal DialÈtic, als ajuntaments, arribarà 
a partir de setembre. És el pla que nosaltres tenim.

Igual que... Ara no recordo bé qui m’ha preguntat sobre si tenia... Sí, crec que 
ha estat vostè, senyora Freixa?, en relació amb si s’havia fet alguna comprovació del 
compliment de la cimera. La tenim feta qualitativa, més que quantitativa, però sí, la 
podem fer també quantitativa, no hi ha cap problema en aquest aspecte. 

Bé, i continuant: miri, les xifres, la veritat és que són espectaculars. Però jo no 
sé si és que m’he oblidat, perquè és que ho portava apuntat... És que el problema 
és que el dia 13 d’aquest mes, és a dir, el divendres passat, havien entrat a l’oficina 
205 denúncies ja; si seguim aquesta pauta, n’arribarem a cinc-centes, no sé si per 
sota o per sobre, perquè després sempre hi ha alguns mesos que..., a l’agost baixa, 
i, sobretot, al desembre baixa també. I si passa alguna cosa, en fi, que trasbalsa 
la ciutadania, llavors es nota que baixen també. Però, en aquests moments, tenim 
dues..., o sigui, bé, ara en tenim més ja. Però, és clar, l’any passat a aquestes dates 
en teníem 175. O sigui, en tenim trenta més. Bé, això, senzillament, una mica de 
tal..., sense..., bé.

No tots... Jo, senyor Gimeno, seguint aquí... No tot són èxits. També és veritat 
–i és una de les coses que ens fa més mal– que sí que tenim endarreriment. I amb 
això, en aquest aspecte, la intervenció darrera que hi ha hagut... Sí, té raó, té raó en 
aquest aspecte. I, fonamentalment, perquè són els assumptes més complexos. 

La instrucció a què jo hi he fet referència, que vaig canviar –i contesto també el 
tema de l’arxiu, que ara se m’ha preguntat–, va ser precisament per evitar que un 
assumpte que era simple, pel fet que es traslladés amb tot un procediment molt for-
mal, com és el que té l’oficina, acabés estant endarrerit i perdés totes les... A veure, 
que hi ha assumptes que, si els resols dos anys després, no té cap sentit. És a dir, 
perd tota la capacitat que té de, en fi, deixar marca dins de la institució que sigui. 
Per tant, vam intentar avançar, i, en aquest aspecte, és positiu. Però, què passa amb 
això? Que els que són complexos estan també allà, i no sempre es poden treure. I a 
vegades diu: «Ah, però si d’això, ens n’havíem oblidat.» 

I a vegades és veritat que penses: «Ara, en realitat no sé si se soluciona res.» Dir 
que una cosa és nul·la tres anys després, poder que causa més problemes que avan-
tatges. I d’això, nosaltres en som conscients i tractem de fer-ho, i cada vegada millo-
rem. Però, clar, si cada vegada ens pugen molt més les denúncies... I no ens queixem 
a l’oficina, perquè hem rebut un tracte per part seva, com a Parlament, de mitjans 
econòmics, que es diria, i de personal, autoritzats, que ha estat positiu. No diguem...

El que passa és que tu no integres dins de l’Administració, sobretot en matèria d’in-
vestigació, una persona d’un dia per l’altre. Que sigui funcionari, que sigui..., en fi, una 
certa..., que ens costa. Miri, acabàvem de fer..., hem fet tota la..., de personal que s’ha-
via aprovat en el pressupost anterior. Va quedar desert, perquè les exigències que vam 
tenir eren les que demanaven aquí i perquè hi va haver, en fi, previsions d’una oferta, 
dins de l’Administració, de... I van començar el d’interinatge. Ara que hem acabat el 
d’interinatge, hi ha la proposta formal. Doncs molts dels que teníem en el llistat com a 
candidats diuen que prefereixen quedar-se a l’altra, encara que no..., en fi, encara que 
sigui interessant, per aquesta raó. O sigui, no és fàcil. Aquí cadascú tenim els nostres 
problemes i intentem resoldre’ls, però no és fàcil aquest aspecte.

Amb les empreses públiques, i això jo crec que puc contestar... La relació pu-
blicoprivada és complexa –és complexa. Jo l’únic que puc dir en aquests moments, 
senyora Sabater, és que moltes de les coses que..., el coneixement... O sigui, funcio-
naris que tinguessin capacitat en aquests moments dins de totes les administracions 
–parlo amb caràcter general– per gestionar alguns serveis públics se n’han anat de 
l’Administració. Recuperar-los no és fàcil, ara –recuperar-los no és fàcil. Aquest és 
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un dels problemes que tenim, i això ens ho hauríem de plantejar, perquè no sigui que 
fem aquí tot un esforç i després no tinguem persones hàbils per fer-lo.

I, home, la cooperació publicoprivada està bé, però amb criteris ètics, amb crite-
ris i amb exigències, les mateixes. Per aquesta raó, nosaltres –i vostè m’ha preguntat 
sobre les empreses públiques, jo parlo...– hem fet aquest estudi que estem acabant 
de compliment de les empreses públiques i el fem en diferents universitats perquè... 
Partint una mica de que les empreses públiques, aquelles que són mercantils, se’ls 
aplica el Codi penal com a persones jurídiques. Però hi ha un altre seguit d’entitats, 
que són consorcis o que són..., que també fan activitat de contractació, que fan tot 
aquest tipus..., i aquestes queden fora d’aquest aspecte. Hem intentat fer un estàn-
dard; hem començat a Catalunya a fer un estàndard de compliment de totes les em-
preses públiques, entitats i aquelles privades que col·laboren amb una de pública i 
que tinguin exactament les exigències d’honestedat, d’integritat, les mateixes que els 
altres. La col·laboració que hi ha hagut de les empreses de Catalunya, o sigui, de les 
que hem tingut aquí, ha estat un exemple, perquè ja ens han demanat altres comuni-
tats «com ho heu fet», per continuar en aquest sentit.

I, bé, hi ha diferents aspectes per mirar-ho. Vostè m’ha parlat –i perdonin que 
vagi saltant d’una cosa a una altra– d’algunes coses de transparència que s’han co-
mentat. Efectivament, en transparència cal passar a una fase superior. La fase su-
perior és que..., el que no té... Que, quan tu dius que una persona ha incomplert, la 
capacitat sancionadora, en tot cas, o de compliment, depengui d’aquesta persona. 
Això ens passa a nosaltres també, no ja en l’àmbit de transparència, sinó en l’àmbit 
de corrupció. Al final, per posar un exemple i tal, si la institució que ha de resoldre 
és un alcalde, que és el que ha comès la irregularitat, i nosaltres li demanem que 
rectifiqui, doncs no el tenim a favor d’això. Aquests són uns temes que, si s’elabora 
una nova llei, s’hauria de matisar molt en aquest aspecte.

Senyor Garriga, vostè ha parlat del hearing. Aquest és un tema de conflictes d’in-
terès. Com resoldre prèviament..., com fer de les maneres que hi ha de conflicte d’in-
terès. O sigui, hi estem d’acord. Una de les eines que nosaltres parlem, que diem, i 
incloem en els nostres treballs de conflicte d’interès, que són també boníssims –i un 
d’ells publicat per aquest parlament, l’any del 2016, finals de 2016. Una de les eines 
d’aquestes és el hearing. No és el que s’està utilitzant ara majorment. Doncs hauria de 
ser-ho. A nosaltres ens han cridat al Parlament basc perquè diguéssim què opinava 
l’Oficina Antifrau sobre aquest aspecte. Bé, doncs em sembla, sí, és una eina. És la 
millor eina? Bé, doncs és una eina molt molt acceptable en aquest sentit.

Per entrar en quines millores caldria fer o està implicant. El problema que té 
l’oficina, un dels problemes que té l’oficina, a part de la gran feina, és que, quan dic-
ta una resolució en el sentit d’un informe raonat, la persona que el rep, tot i que ma-
joritàriament ho estan complint –i això diu molt de l’auctoritas que té l’oficina des 
d’un punt de vista de fonamentació–, el que és cert és que no està obligat, i, si no ha 
complert, vostès el tenen aquí, i ho hem dit. Però aquí s’acaba.

Una altra cosa diferent és quan el tema és de naturalesa penal, i, per tant, fa el 
salt en l’àmbit penal, però ja ve des de fora, o fins i tot sancionador, si és l’Admi-
nistració. I aquest no deixa de ser un dels problemes. Nosaltres vam demanar ja des 
del primer moment que, quan l’oficina dicta una resolució en aquest sentit, hi hagi 
un acte administratiu pròpiament d’aquella institució a la que es refereix en la que 
digui que està d’acord o que no està d’acord. És igual! Bé, «és igual»; a nosaltres ens 
agradaria que fos en un sentit. Però no; l’important no és que sigui donar-nos la raó 
o oposar-s’hi. Qualsevol de les dues compleix efectivament la legalitat, i, sobretot, 
és susceptible de recurs per la via contenciosa administrativa. Per a les altres, aquí 
també hi ha una manca a vegades de control polític; hi ha una manca de control po-
lític en moltes institucions, per la raó que sigui, que jo no vull entrar-hi ara perquè 
seria un... Vull dir, és una cosa... I ningú exigeix el seu compliment en aquell àmbit; 
doncs deu ser per les majories o deu ser pel que sigui.
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Coordinació, senyor Garriga –per seguir el seu llistat– amb els fons Next Ge-
neration. Nosaltres defensem les nostres competències, que són exactament les que 
diu el Parlament de Catalunya. I les defensem aquí, i alguna més que ens agradaria, 
però, bé. D’aquesta coordinació li puc assegurar que en tenim moltíssima. De fet, 
en el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, que és el referent d’Espanya, amb 
OLAF i tal, nosaltres hi hem participat. I li donaré dos supòsits: algun que nosaltres 
en discrepàvem i vam posar un cas a disposició d’ells i ells ens van confirmar que, 
efectivament, els que teníem la raó aquí en el nostre debat érem nosaltres.

Però lo més important no és això, lo més important és que ells ens han enviat 
la documentació a nosaltres per no investigar dues institucions alhora. I quan nos-
altres hem dit: «No hi ha cas», han acceptat que no hi havia cas. Això implica una 
relació de confiança que, efectivament, està. Aquí som professionals, i hi ha moltes 
coses d’aquestes que solament es discuteixen en un àmbit purament professional, i, 
per tant, no tenim cap problema. I, per a això, com que nosaltres hem desenvolupat 
més les eines preventives, ens han cridat perquè ajudem a fer una estratègia. Per tant, 
com ha passat amb el Govern de la Generalitat, amb alguns dels que hi havia i tal, 
doncs també s’ha fet aquí, des d’un punt de vista professional.

Bé, en realitat, senyora Sabater, sobre el tema de punts, ja li he dit que el tenim 
qualitatiu. I al tema de les empreses, hauria de tornar-hi, però és que és molt com-
plicat saber exactament a quin punt quins serien els punts que hi hauria. Home, si 
es donen casos... Nosaltres hem intervingut en algun. Quan es donen casos d’amor-
tització d’unes inversions, doncs nosaltres hem fet alguna valoració sobre si s’havia 
d’amortitzar una cosa o s’havia d’amortitzar una altra.

Lo altre és complex, perquè a Catalunya et trobes amb serveis que porten tren-
ta anys o quaranta anys, o a vegades..., bé, més ja no ho sé, no en recordo; però et 
trobes molts anys i que no hi ha cap contracte escrit. Bé, nosaltres diem: «Escolti, 
convoqui tota la contractació o decideixi una altra cosa.» Si decideix gestionar-lo 
directament, doncs bé, però llavors entrarem en una altra fase. Perquè, és clar, si en-
trem en una altra fase també està el tema d’amortitzacions, que nosaltres en diem, 
en aquest aspecte.

M’han preguntat vostès sobre dins de quin àmbit hi havia les denúncies que ar-
ribaven, i les dues més importants eren contractació o despesa pública i funció pú-
blica –em sembla que ha estat vostè. Sí, tinc unes dades, perquè la de contractació 
he de dir que l’he demanat, perquè és una que és una obsessió també per a nosaltres, 
perquè és la que més... L’any 2021, a nosaltres ens van entrar en matèria de contrac-
tació pura i dura seixanta denúncies, en matèria d’aquest tipus; seixanta denúncies 
que nosaltres en vam fer l’expedient d’investigació. El trenta-set per cent eren en la 
fase de licitació, o sigui, el problema es plantejava en la fase de licitació; el cinquan-
ta per cent, en l’adjudicació, i el tretze per cent, en la fase d’execució.

I crec que això no és representatiu –i això és una opinió, perquè fins ara he parlat 
de dades–, perquè segur que en la fase d’execució n’hi ha més –n’estic convençut. 
El que passa, en fi, pel que era..., però, en aquell moment, no ens n’han arribat. Què 
ens arriba? En les primeres fases. Vam plantejar en el seu moment –i, bé, per dife-
rents raons no es va arribar a un acord– la llei de contractes de..., en fi, que va ser la 
transposició de la directiva..., igual que va crear, a nivell de l’Estat, la que nosaltres 
coneixem per les sigles –l’Oirescon–, l’oficina de..., que fa precisament una mena 
de supervisió, permet que a Catalunya, bé, que a les comunitats autònomes es facin 
també aquest tipus d’oficines.

Nosaltres ens vam plantejar –fa ja..., doncs això va ser, si no ho recordo mala-
ment, l’any 17, o el 18 o poder el 19– que aquesta seria una possibilitat que a nos-
altres ens podria interessar, que aquestes facultats les tinguéssim també. Per què? 
Perquè incidiríem abans de que es produeixi el problema. Per què? Perquè pots ac-
tuar... Bé, doncs aquesta seria una de les possibilitats que hi hauria de gestió. Ho 
faci l’oficina, ho faci la sindicatura o ho faci la institució que es creï ad hoc, però 
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no estaria malament. Nosaltres què hem fet ara? Doncs crear aquesta àrea d’anàlisi 
de dades. Per què? Per posar alertes; per posar alertes en tots aquests aspectes. I ho 
estem treballant i crec que serem efectius.

No li puc donar dades de funció pública ara, però tot parteix d’un problema... Hi 
ha un problema molt seriós, i especialment en l’àmbit local, en matèria de funció 
pública. I és que hi ha tot un moviment i nomenaments –molts nomenaments– que 
no compleixen les exigències. Jo crec que és una manca de claredat i de planifica-
ció. Igual que he dit «planificació» per a la contractació, dic «planificació» també de 
quins són els recursos humans que necessites en un moment determinat, amb quines 
qualificacions. I aquest també és un problema que s’escapa. Nosaltres detectem el 
problema, però s’escapa; té components econòmics, polítics, etcètera, que nosaltres, 
com a oficina, tampoc arribem a... Ni convé tampoc que nosaltres ens fiquem en as-
pectes d’aquest tipus.

Alertadors, que ha estat una constant. És clar que hi falta... A mi em molesta 
moltíssim –volia dir ara una paraula dura– perquè se’ns critica, a l’Oficina Antifrau 
de Catalunya; se’ns critica sovint que no fem res pels alertadors. I, és clar, jo com-
paro la nostra llei, que és una llei que després a València i a Balears se n’ha copiat 
l’esquema però s’ha millorat. I tenen unes competències en aquesta matèria, en ma-
tèria d’alertadors, a la valenciana queda clara, amb competències sancionadores, 
etcètera, amb totes les limitacions que hi ha. I aquí tenim una referència que està 
al reglament; és a dir, al reglament de l’oficina, és a dir, que no és norma amb rang 
de llei de llei. És una de l’oficina que ha estat feta pel director –el primer director 
en aquest cas– que va posar aquesta expressió de que té «una funció de protecció 
dels alertadors». Però, amb quines eines? Fins i tot ho fem. I no... Dic que segura-
ment aquesta va ser una de les raons que va pesar molt també quan jo vaig decidir 
que s’admetessin les denúncies anònimes, perquè això no era d’abans, també va ser 
en el meu mandat que es va aplicar. Per què? Perquè era una manera de protegir el 
que hi havia. No és aquesta la que nosaltres demanem, i per això demanem aquestes 
modificacions que hi ha.

Hi ha un problema, que això es refereix també al tipus de per què ens envien les 
denúncies a nosaltres que té a veure amb els alertadors, que és molt comú. Però ara 
ja hi és. Per això, la directiva, que ja és aplicable directament en aquells aspectes 
que pot ser d’aplicació directa... Però, bé, que convindria en tot cas. Per això era im-
portant l’avantprojecte de llei de l’Estat i la llei també que es faci aquí a l’oficina. 
Perquè allí no solament es parla de protecció dels alertadors; es parla de canals in-
terns i de canals externs. I, si els canals interns funcionessin amb les garanties que 
diu, molta d’aquesta problemàtica que jo estic exposant ara en aquests moments es 
podria resoldre en aquell àmbit i no arribarien més que aquelles que, pel seu vigor, 
naturalesa o pel que fos, serien més..., tal.

Una mica per acabar –perdó, senyor president, que sempre jo tinc tendència 
allargar-me–, què caldria modificar...?, que m’ha preguntat de la llei de l’oficina. Bé, 
nosaltres vam fer un plantejament, diguem-ne, no articulat, perquè no ens correspon 
a nosaltres fer un plantejament articulat al Parlament –ho farà la comissió. Però jo, 
amb la que en aquells temps era, en fi, la presidenta de la Comissió..., i va fer tot un 
plantejament, no solament de les mesures de modificació que s’havien proposat, sinó 
que, ja que ens hi posem..., i vam assenyalar totes aquestes.

En el fons –i això és el que volia dir; no volia fer cap retret de res, sinó...–, és que 
estem al segle XXI. I, segurament, bé, segur que ara el plantejament del que és una 
oficina antifrau no pot ser exactament igual –i això és una reflexió–..., no pot ser el 
mateix que està..., que és una institució de caràcter, diguem-ne, comprovador del que 
s’ha fet a les administracions i sempre a sobre en aquest sentit. Hem de tenir, hem 
de participar d’una estratègia molt més general –i l’oficina, també, en aquest sentit. 

Per tant, amb una reflexió d’aquest tipus, els elements de modificar l’oficina... 
Home, és clar, una oficina antifrau a Espanya o a Europa no és el ministeri fiscal o 
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la policia, com ho és en un àmbit, diguem-ne, de Hong Kong o d’algun país asiàtic 
d’aquests que són molt potents en un altre sentit. Però tampoc pot ser que, mera-
ment, si decidim que sigui sol amb caràcter preventiu i no investigador..., doncs bé, 
és una posició, és una posició política –no dic que no. Però si volem que sigui in-
vestigador, home, si us plau, que la investigació que es faci i els resultats que donin 
tinguin sempre un compliment, encara que sigui per rebutjar-los. Bé, doncs si es 
rebutgen, que es digui per què, i llavors que hi entri l’àmbit jurisdiccional, que és el 
que dirà si té raó o no té raó.

I en les al·legacions als àmbits locals, algun de vostès m’ho ha preguntat i jo ara 
no recordo qui ha estat, però sí que és veritat que nosaltres fem... Primer, les nostres 
al·legacions sempre tenen a veure amb el que són competències de l’oficina, no amb 
unes altres coses. Per tant, sempre ens movem en aquest ambient. 

Però, bàsicament, quan és organitzatiu, un dels aspectes que posem com a exem-
ple que és més clar: com es prenen els acords? I, a vegades, jo recordo haver-ho pre-
guntat: per què demanem a vegades que en les ordenances s’exigeixi que es guardin 
els esborranys? Ho dic com un exemple. Doncs perquè l’aprovació no es fa imme-
diatament en aquell moment; es fa, segurament, en el segon ple, i el segon ple són 
quinze dies o vint després, i ja es porta una redacció feta i no sempre coincideix una 
amb una altra. Si no es guarden aquests primers esborranys d’un dia... Ho dic com a 
coses organitzatives que sí que tenen influència en la transparència –que es guardin 
tots–, amb l’eficàcia de que poden tenir aquests acords. Sobretot en transparència és 
una de les coses que fem més al·legacions; més al·legacions perquè l’Ajuntament és 
l’autoritat que està més propera i el ciutadà exigeix que el que estigui més proper li 
digui totes aquestes coses.

I aquesta és... No sé si em deixo alguna cosa. Suposo que sí, però bé. La idea 
nostra sempre ha estat..., lo important és que hi hagi un àmbit d’integritat. El canal 
ètic, per què és important? Perquè el nostre missatge –i ho he dit abans a les nos-
tres recomanacions– comença per dir: «Facin una estructura ètica.» A part de que 
es faci també un pla de mesures antifrau i una planificació i, en fi, tot aquest seguit 
de mesures, una organització que no té integrada dintre del que són els valors per 
al que serveix aquella institució, que no compleix amb aquests valors, no funciona. 
I la integritat s’ha d’assumir com un element fonamental sobre la base en la que s’ha 
de treballar.

I la integritat vol dir tot? No vol dir..., insisteixo en lo mateix, i torno una altra 
vegada als Next Generation –estic molt, en fi, capficat en aquest assumpte–, perquè 
és que no vull que d’aquí a cinc anys, o deu, hagin desaparegut... Bé, cinc anys, i 
he exagerat: el 26 s’han acabat, no?, en principi. Bé, o podria ser. S’ha ja acabat tot 
això? No que hàgim pres les mesures exclusivament per complir un aspecte formal, 
que, compte, que la Unió Europea després venen els ais. Tenim bastants dèficits ja 
d’execució amb caràcter general, històricament. I després recordo que ja es pot co-
brar tot, es pot cobrar una part. Els objectius, les fites i tal, si no ens arriben, no ens 
comencem en aquell moment a lamentar, perquè aquest lament es farà després amb 
un deute que, si s’ha iniciat un projecte, el tindríem aquí i el tindrem també nosaltres 
i el tindrà una altra vegada tota la ciutadania, perquè l’haurà de pagar directament o 
indirectament però a través dels impostos.

Gràcies. 

El president

Gràcies, senyor Gimeno. Algun grup parlamentari vol algun aclariment? (Pau-
sa.) Veig que no. Doncs agrair-li al director de l’Oficina Antifrau, el senyor Miguel 
Ángel Gimeno, la presentació de la memòria del 2021.

I aixecaríem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i vuit minuts.
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