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L’expresident del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya Miguel 
Ángel Gimeno fa mig any que està 
al capdavant de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, un organisme criti-
cat després de la gestió del seu polè-
mic antecessor, Daniel de Alfonso, 
famós per les seves converses grava-
des al despatx de l’exministre Jorge 
Fernández Díaz. 

–En la seva compareixença al Par-
lament va revelar que havia detec-
tat dèficits de control en àmbits com 
l’econòmic. ¿Ha trobat factures al 
calaix o factures rares? 
–Quan jo parlo de recuperar la confi-
ança de la ciutadania catalana amb 
relació a aquesta oficina parlo tam-
bé de ser especialment rigorosos 
dins de l’oficina en el nostre com-
portament, fins i tot de com es con-
tracta les despeses. En tot. No tot el 
que és legal diria que li està permès 
de fer a l’oficina. Em refereixo a des-
peses o remuneracions que no em 
semblava que fossin les adequades. 
Per exemple: els abonaments del Li-
ceu. L’oficina no té per què tenir una 
presència institucional dins del Li-

ceu; a qui li agradi que s’ho pagui, i 
si no, que no hi vagi.

–¿A quines remuneracions es refe-
reix?
–Em refereixo a dietes, a control de 
les despeses de representació, a una 
sèrie d’aspectes d’aquest tipus amb 
els quals caldria ser més rigorosos. 
Decidir en què es pot gastar i en què 
no es pot gastar.

–El seu antecessor va comentar, i 
està publicat, que en una caixa for-
ta es guardaven documents de polí-
tics. ¿Els ha trobat? 
–En aquest despatx, llevat que es-
tigui tan amagada que en dos me-
sos jo no hagi esbrinat on és, no hi 
ha una caixa forta. A administració 
n’hi ha una però també he mirat allà 
si hi havia alguna cosa que fos inu-
sual que estigués en aquest departa-
ment i la veritat és que no hi he tro-
bat res. Per tant, si n’hi va haver, qui 
la va posar deu saber on és i què n’ha 
fet. Aquí no n’hi ha i ho dic amb la 
suficient seguretat perquè he orde-
nat que es fes una auditoria de se-
guretat.

–¿Ens pot aclarir si l’oficina es va en-

carregar de comprar uns micròfons 
que potser van servir al seu anteces-
sor per gravar les seves converses 
amb Jorge Fernández Díaz? 
–No em consta. Però no ho sé, fins i 
tot tindria algun dubte, però, en fi, 
pot ser, no dic que no. El que sí que 
és cert és que nosaltres vam rebre 
unes factures d’unes gravadores, di-
guem-ne que molt petites, minús-
cules. Però eren dels últims temps, 
per tant, difícilment podien referir-
se al passat.

–¿ A l’Oficina Antifrau es necessiten 
unes gravadores minúscules?
–Doncs jo la veritat és que no les he 
utilitzat mai i a més és que crec que 
no sabem utilitzar-les perquè són 
tan micros que no compleixen cap 
funció raonable.

–¿Ja ha enviat algun cas a la fiscalia? 
En l’anterior etapa, la majoria, per no 
dir tots els que es van enviar, es van 
acabar arxivant.
– Sí, ja n’he remès uns quants a la fis-
calia. Intento ser molt rigorós i escur-
çar totes les possibilitats d’investiga-
ció abans d’enviar casos a la fiscalia... 
De moment no ens ha arribat cap 
resolució dient que s’han arxivat. 

–A València hem vist que al final els 
casos de corrupció política s’acla-
reixen quan hi ha empresaris que 
canten. ¿És l’única manera? 
–Hi ha una figura molt blasmada 
que aquí volem potenciar, la de 
l’alertador. En diem així perquè 
quan en diem delator fa lleig. És evi-
dent que aquesta persona l’hem de 
recolzar perquè és la que ens do-
na més seguretat. Normalment és 
molt fiable i ens interessa prote-
gir-la. La fotografia que vaig veure 
fa uns quants dies de diverses per-
sones que havien denunciat casos 
dels més famosos i que ara se sen-
tien totalment desemparades, que 
no dubto que era així, em sembla 
horrible.

–¿Seria la figura del penedit?
–Bé, el penedit és un que hi ha par-
ticipat, però no seria el penedit so-
lament, ni moltíssim menys. L’aler-
tador pot ser aquell  funcionari pú-
blic que veu com un altre des de 
dins està fent alguna cosa i alerta 
del que està passant.

–¿I també admeten denúncies anò-
nimes?
–Sí, és una de les primeres decisi-
ons que vaig prendre. En la reso-
lució en què ho vaig acordar expo-
so les raons per admetre-les, o més 
aviat l’absència de raons perquè no 
n’hi hagués. També adverteixo que 
la denúncia anònima necessita un 
plus de dades que et permetin cons-
tatar que el fet és cert.

–¿L’Oficina Antifrau podria obrir 
una investigació per les declaraci-
ons de l’exsenador Santi Vidal ?
–Llevat que en fem una interpreta-
ció molt extensiva i tenint en comp-
te que ja està a la fiscalia, l’oficina 
no té res a dir ni fer. No estem par-
lant d’un cas relacionat amb inte-
ressos econòmics. Es tracta d’una 
altra cosa. L’oficina no és el vigilant 
de tota la integritat a tot el món. 
És el vigilant d’alguns aspectes i jo 
crec que aquest no seria el cas. Ara, 
si algú vol plantejar-ho des d’una al-
tra perspectiva pot fer-ho.

–¿Han investigat els negocis de la 
família Pujol?
–Aquí hi va haver un expedient en 
el seu moment i es va remetre al mi-
nisteri fiscal, i punt.

–Suposem que ha seguit el judici 
del 9-N. ¿En algun moment ha pen-
sat: «jo hi hauria de ser»?
–Era previsible que com a membre 
de la sala civil i penal del Tribunal 
Superior de Justícia hagués estat 
allà, sí, efectivament.

–¿Què li sembla que hi hagués ma-
nifestacions de suport als acusats? 
En alguns àmbits s’ha interpretat 
com una coacció a la justícia.
–Vostè ha estat enmig. Jo, no. El tri-
bunal ha de procurar ser absoluta-
ment independent i, home, quan 
ha de flotar en aquest mar que és 
la situació política que es dona a 
Catalunya... Esperem que sàpiga 
flotar prou.

–¿Què opina de la situació que s’es-
tà vivint a Catalunya?
–Catalunya té una situació políti-
cament complexa que s’ha de resol-
dre políticament. H

«Catalunya té 
una situació 
políticament 
complexa i que 
s’ha de resoldre 
políticament»

33 Miguel Ángel Gimeno, a la seu a l’Oficina Antifrau de Catalunya, a Barcelona.
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«Van arribar factures d’unes 
gravadores minúscules»  
MIGUEL ÁNGEL GIMENO  Director de l’Oficina Antifrau
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