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El director d’Antifrau compareix a la Comissió 
d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya 
per retre comptes sobre els informes de la 
Sindicatura 
 

— Miguel Ángel Gimeno compareix a petició pròpia després de 

l’informe ampliat que va difondre la setmana passada la 

Sindicatura de Comptes sobre els exercicis 2010-2018  

 
 

  

11 de novembre de 2020. El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel 

Gimeno, ha comparegut aquest matí davant la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del 

Parlament de Catalunya a petició pròpia per retre comptes sobre els informes emesos 

per la Sindicatura de Comptes sobre la institució. El primer informe correspon a l’exercici 

de 2015 i el segon informe, emès el passat 4 de novembre, es circumscriu en els exercicis 

2010-2018 

 

Gimeno ha explicat en la seva compareixença que ha volgut comparèixer davant del 

Parlament de Catalunya després d’haver-se fet públic el darrer informe per retre 

comptes sobre els extrems que exposa el mateix. En aquest sentit, Gimeno ha assegurat 

que Antifrau és part del procediment obert que hi ha al Tribunal de Cuentas per 

demanar el rescabalament dels diners que de manera indeguda varen cobrar part de 

l’antic equip directiu de la institució. En aquest sentit, ha volgut apuntar que ja quan es 

va remetre l’informe de la Sindicatura al Tribunal de Cuentas es va afegir la petició, no 

apareguda en l’informe de la Sindicatura, de rescabalar unes percepcions per antiguitat 

cobrades per l’anterior directora adjunta que es consideren que no hauria d’haver 

cobrat. 
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D’altra banda, Gimeno ha volgut puntualitzar que Antifrau ha recuperat de l’ex 

responsable de recursos humans gairebé 40 mil euros que hauria cobrat de manera 

indeguda després d’haver-ne fet la reclamació pertinent. 

 

Gimeno també ha assegurat amb contundència que les incidències, que en el primer 

informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes varen aparèixer com a extrems a 

solucionar s’han esmenat si la solució ha estat en les mans d’Antifrau. “La nostra 

intenció quan vàrem arribar a la direcció d’Antifrau era saber quina era la situació de la 

institució. Per això vàrem demanar a la Sindicatura que ens fiscalitzés. D’aquell 

informe, una part estava a les nostres mans solucionar-ho i ho hem fet.”  

 

Gimeno ha mencionat que els alts càrrecs d’Antifrau no cobren complements de qualitat 

ni tampoc els triennis generats a l’Oficina. Sobre el personal de l’Oficina, ha recordat que  

ara cobren el complement de qualitat sota paràmetres objectius, tal i com es feia 

constar a l’informe de fiscalització sobre l’exercici del 2015. El director d’Antifrau també 

ha dit sobre aquests informes “com que vostès ja tenen els informes i les nostres 

al·legacions saben que hem solucionat moltes altres coses que apuntava aquell primer 

informe.” 

 

Gimeno ha prosseguit la seva compareixença amb una reflexió “Aquell primer informe 

ens va portar a preguntar-nos què s’hauria pogut fer per evitar que es produïssin 

aquells cobraments que ara estan al Tribunal de Cuentas? I no hi ha una única resposta 

segurament, però creiem que els mecanismes de control externs van fallar.”   

 

“Des de l’exercici 2010 fins al tercer trimestre del 2015 l’oïdor de comptes va fer un 

informe anual de tancament econòmic i pressupostari de l’Oficina, mitjançant control 

financer permanent, en què va informar de la conformitat en la forma i el contingut dels 

comptes presentats.” ha afegit Gimeno. 

 

D’altra banda, també ha afirmat que aquell primer informe no feia referència a altres 

extrems sobre la institució que ara sí que consten en l’ampliació coneguda la setmana 

passada. “Uns elements -ha asseverat- que ens han generat una situació d’inseguretat i 

que nosaltres creiem que son elements tècnics i d’interpretació de les normes que 

regeixen Antifrau.” 

 

Gimeno ha exposat que aquests extrems que han aparegut en l’ampliació de l’informe 

de la Sindicatura afecten als drets retributius dels treballadors i impacten en les 

retribucions que ja fa 10 anys que cobren, en referència al complement de qualitat.   

 

En aquesta línia, el director d’Antifrau també s’ha mostrat sorprès sobre la interpretació 

que es fa sobre el pagament de triennis a alguns dels treballadors de l’Oficina. Gimeno 

s’ha mostrat contradit per la interpretació de la Sindicatura que els triennis generats 

pels funcionaris que hi treballen s’hagin de pagar a preu d’Oficina, independentment 

d’on s’hagin meritat. Sobre aquesta posició de la Sindicatura, Gimeno ha dit “podria 

originar un increment de costos a l’Oficina de més de mig milió d’Euros a l’any, a part de 
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possibles endarreriments, i a banda de projectar unes importants desigualtats internes 

entre el personal funcionari i el personal laboral.” 

 

Gimeno ha proposat modificar un article de les Normes d’actuació i règim interior 

d’Antifrau per esmenar aquells extrems que apunta la Sindicatura. En aquest sentit, ha 

remarcat als membres de la CAI que això només ho poden fer ells perquè aquesta 

normativa és de rang parlamentari.  

 

El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha assegurat que si no hi ha una altra 

alternativa “l’Oficina aplicarà les indicacions de la Sindicatura de Comptes pel que fa a 

les retribucions dels seus treballadors, tot i que representaran una disminució de les 

seves retribucions i considerem que no estan justificades.” 

 

Gimeno ha finalitzat la seva intervenció dient “cal acabar amb aquesta situació 

d’inseguretat, que nosaltres no percebíem, ni sembla que la Fiscalia del Tribunal de 

Cuentas tampoc. No només parlem d’incrementar molt substancialment les despeses 

d’Antifrau si hem d’aplicar aquest extrem. Parlem que posem en perill la pau social que 

havíem aconseguit els darrers anys a la nostra institució. I també els hi diré que 

nosaltres volem continuar treballant amb la confiança de la ciutadania. Creiem que 

després d’uns quants anys, l’hem recuperat. Tenim més denúncies i actuacions 

d’investigació que mai. En prevenció també estem fent una gran feina amb 

contractació, conflictes d’interès, alertadors, recentment amb les recomanacions 

específiques per afrontar la contractació durant la pandèmia de la COVID-19, i un llarg 

etcètera, però no cal que els hi digui que cada vegada que apareixen notícies com les de 

la setmana passada, la nostra credibilitat, el nostre valor com a institució queda tocat.” 
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