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L’Oficina Antifrau formarà als partits polítics per 

prevenir la corrupció en la contractació pública 

L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha endegat una campanya de sensibilització i 
formació sobre els riscos de corrupció en la contractació pública, especialment 
concebuda per als partits polítics. La campanya s’adreça tant als càrrecs del propi 
partit com als càrrecs de responsabilitat política i persones amb responsabilitats en la 
contractació administrativa de les institucions públiques. 
 
L’objectiu d’aquesta formació és aclarir alguns conceptes bàsics de la prevenció dels 
riscos de corrupció aplicada a la contractació pública. També analitza els factors 
de risc més habituals en les tres fases del procediment de contractació: 
preparació, licitació i adjudicació, i execució. L’OAC considera la formació 
com una eina potent que contribueix, de manera decisiva, a l’enfortiment de la 
integritat de les institucions. 
 
Aquest treball de naturalesa preventiva parteix de la convicció que tota funció pública 
és intrínsecament vulnerable als riscos de corrupció i que aquests riscos es poden i 
s’han de gestionar. La contractació pública apareix com una de les principals àrees de 
risc. El baròmetre 2016 de la pròpia Oficina Antifrau, en línia amb els estudis i 
informes d’organismes internacionals, constata que la ciutadania percep la 
contractació pública com l’activitat on la corrupció està més estesa. 
 
L’OAC parteix de la consideració que els partits polítics són una peça fonamental del 
nostre sistema democràtic. Qualsevol acció destinada a millorar la prevenció i 
fomentar les bones pràctiques d’aquests agents pot irradiar positivament 
els seus espais d’influència. Així, traslladarà a la ciutadania un missatge 
inequívoc de compromís envers la transparència i la integritat, especialment oportú 
atès l’alt grau de desconfiança social. 

 

Per a més informació visiteu la pàgina Riscos de corrupció en la contractació pública 

Contactes:  
 
Relacions Institucionals 
93 554 55 59 
relacionsinstitucionals@antifrau.cat  

 

Lourdes Parramon 

638 680 592 

lparramon@antifrau.cat  

 

David Fàbregues 

93 554 55 61 

dfabregues@antifrau.cat  
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