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Miguel Ángel Gimeno Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

CONFLICTE · “Els interessos personals són el principal risc de corrupció, i a Catalunya ningú els controla” NOVA EINA · “Posem
en marxa una bústia telemàtica perquè una persona pugui posar denúncies de manera anònima i se li pugui donar informació o bé
demanar-li més dades” NORMA · “S’han de fer plans de transparència per informar de coses importants, no plens de palla”

l juliol del 2016 va assu-
mir la direcció de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya
(OAC), tacada pel joc

brut que el seu antecessor va
practicar contra el govern català.
Passada la tempesta, Miguel Án-
gel Gimeno, magistrat i expresi-
dent del TSJC, té un munt d’ini-
ciatives per evitar la corrupció a
les institucions catalanes; algu-
nes ja estan en marxa i d’altres
espera que les aprovi el nou Par-
lament sorgit de les eleccions.

Quines mesures considera prio-
ritàries contra la corrupció?
L’aposta de l’Oficina Antifrau és
més preventiva que reactiva, per
raons d’eficàcia. És preferible de-
tectar el risc abans que s’hagi fet
el dany, i actuar, que no pas des-
prés i llavors reaccionar. Per ai-
xò, posem el focus sobre els ris-
cos. El primer gran risc és la inte-
gritat de qualsevol administració
pública, i per això fem cursos en
ajuntaments i institucions per
conscienciar que tota acció té
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“La corrupció implica
greus mancances de drets”

conseqüències i que calen codis
ètics. A Catalunya, es va fer una
bona norma en transparència,
però s’ha de desenvolupar molt
més, i sobretot integrar-la en la
nostra cultura. El ciutadà no sol
exigir veure certa informació
i, quan ho fa, el funcionari sem-
bla que s’ofengui. Calen plans
de transparència, i aplicar una
transparència activa, posar-la
abans i de manera comprensible.
S’ha d’informar sobre coses im-
portants i no sobre palla. Cal
transparència clara, no opaca.

En els casos analitzats, on de-
tecten més irregularitats?
Els conflictes d’interessos són
un risc de corrupció sempre.
Si el detectem abans, el podem
evitar; no és corrupció encara.
En la nostra tasca d’investiga-
ció de les denúncies rebudes, en
la immensa majoria dels supò-
sits, abans de produir-se la irre-
gularitat, hi havia una situació
de conflicte. És a dir, una per-
sona ha d’actuar sobre una re-
solució amb criteris tècnics i
públics, però ho fa amb criteris
personals. Hem desenvolupat

un treball per evitar-ho, que te-
nim al web, perquè tothom el
consulti. A Catalunya, no sa-
bem quins són els interessos
personals legítims que tenen les
persones que han de ser alts
càrrecs. I hem vist que la decla-
ració d’interessos que es fa ara
no es comprova si es correspon
amb la realitat, ni tampoc amb
la seva família propera. I no hi
ha cap autoritat que ho faci, ni
al final del mandat. Creiem que
a l’OAC estem molt preparats
per fer aquest control, amb un
registre únic a Catalunya.

Una de les seves primeres ini-
ciatives a l’OAC va ser admetre
denúncies anònimes. Com fun-
cionen? I els alertadors?
Volem trencar amb la cultura
del silenci, ja que és una falta de
lleialtat. Els funcionaris han de
ser alertadors d’irregularitats,
però han de tenir protecció. A
l’oficina, ho proposem per a Ca-
talunya, i al Congrés també es
debat, ara. Estem elaborant uns
principis, seguint els criteris
d’Europa, i volem fer una pro-
posta de norma perquè l’apro-

vin els partits polítics. Pel que
fa a les denúncies anònimes,
hem fet una bústia telemàtica
de denúncies perquè qualsevol
ciutadà en pugui posar, i alhora
ens permet poder-li donar in-
formació sobre la investigació
i demanar-li dades. Esperem
posar-la en marxa el Dia Inter-
nacional Contra la Corrupció,
el 9 de desembre.

Ha millorat la col·laboració amb
la fiscalia i els jutjats?
En general, tenim un dèficit de
coordinació, i caldria un pla con-
tra la corrupció, tal com es va fer
amb el pla contra la droga, amb
diverses administracions impli-
cades. Ara col·laborem en uns
dotze casos amb els jutjats, per-
què sabem força com funciona
l’administració. A l’oficina hem
de detectar àrees de riscos, com
és el cas de la contractació, en
què podríem fer un seguiment
del seu compliment. Volem vi-
gilar, no esperar que ens ho de-
nunciïn. No pot ser un debat
que una obra que val 2 després
costi 20. L’OAC treballa amb un
mapa de riscos per dir als ajun-

taments que concentrin la vi-
gilància en certes febleses. La
corrupció és un greu problema
econòmic: aquí es parla del 2%
del PIB. Amb aquests diners,
quants hospitals i escoles s’han
deixat de fer? Hem de parlar de
les conseqüències socials de la
corrupció. Un dels greus proble-
mes de la nostra societat és la
desigualtat, que té un efecte de-
molidor cap a la persona. Ara,
cada cop que detectem una con-
tractació que ha fet un dany a
l’administració, calcularem el
cost social que ha implicat. La
corrupció són xifres, però també
greus mancances de drets.

Com a magistrat, considera que
la declaració d’independència
de Catalunya s’emmarca en el
delicte de rebel·lió?
En la rebel·lió hi ha un element
clau: la violència. Com s’entén
que ha de ser aquesta violència,
si física o de pressió, serà la clau.
El Tribunal Suprem, el més alt,
ho farà. Cal interpretar la llei se-
gons “la realitat social del temps
en què ha de ser aplicada”, com
recull l’article 3 del Codi Civil. ■

Sensible a
la realitat
Diuen que la
majoria de ma-
gistrats se sen-
ten superiors i
viuen en la seva
bombolla. Mi-
guel Ángel Gi-
meno és una de
les excepcions.
Toca de peus a
terra i és proper
amb tothom.
La seva màxima
és que tota llei
s’ha d’interpre-
tar segons la
realitat social
de cada mo-
ment.

Miguel Ángel Gimeno, al terrat de l’Oficina Antifrau de Catalunya, des d’on es veuen les cúpules del Palau de Justícia, on va ser president del TSJC ■ ORIOL DURAN


