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La fiscal general de l'Estat i el director de l'Oficina 

Antifrau de Catalunya signen el primer conveni de 

col·laboració entre ambdues institucions   

 
 

 Segarra afirma que "amb aquest conveni guanya la societat i ja 
comencen a perdre aquells que es lucren a costa dels fons 
públics. La corrupció posa en perill la confiança dels ciutadans 
en la feina dels servidors públics, i s'ha de combatre de manera 
organitzada" 
 
Gimeno assegura "la signatura d'aquest conveni ens sembla 
imprescindible perquè la lluita contra la corrupció avanci una 
mica més i és la millor manera d'atacar-la ja que suposa 
col·laboració institucional i una lluita coordinada en defensa de 
l'interès comú" 
 

25 de juliol de 2018 – La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, i el director de 
l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, han signat aquest matí el primer 
acord de col·laboració entre ambdues institucions. Tots dos han mostrat la seva 
satisfacció per la signatura de l'acord. Segarra ha afirmat que "amb aquest conveni 
guanya la societat i ja comencen a perdre aquells que es lucren a costa dels fons 
públics. La corrupció posa en perill la confiança dels ciutadans en la feina dels 
servidors públics, i s'ha de combatre de manera organitzada". En el mateix sentit, 
Gimeno ha assegurat "la signatura d'aquest conveni ens sembla imprescindible 
perquè la lluita contra la corrupció avanci una mica més i és la millor manera 
d'atacar-la ja que suposa col·laboració institucional i una lluita coordinada en 
defensa de l'interès comú". 
 
L'acord té per objecte establir línies de col·laboració en aquells àmbits en què 
conflueixen les competències atribuïdes al Ministeri Fiscal i a l'Oficina Antifrau de 
Catalunya. Concretament, les dues institucions es comprometen a donar-se trasllat 
d'aquella informació necessària per donar compliment a la normativa vigent pel que fa 
a la delimitació de funcions d'ambdues institucions. En particular, Antifrau de 
Catalunya quan tingui coneixement que fets que està examinant o hagi pogut 
examinar puguin tenir relació amb fets que estigui investigant el Ministeri Fiscal, li 
comunicarà aquesta circumstància, li demanarà informació sobre les actuacions que 
porta a terme a l'efecte de comprovar la identitat de l'objecte i, si escau, paralitzarà les 
seves actuacions i posarà a disposició del Ministeri Fiscal la informació de què disposi, 
si se li requereix. Alhora que el Ministeri Fiscal ha de traslladar a Antifrau de Catalunya 



el decret d'arxiu corresponent i li remetrà aquella documentació sobre les diligències 
d'investigació que conclogui que els fets no tenen rellevància penal, però sí que 
podrien resultar constitutius d'irregularitats, pràctiques o comportaments oposats a la 
probitat o contraris als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al 
dret, que s'incloguin dins de l'àmbit de competències d’Antifrau. 
 
Paral·lelament, l'acord preveu que si el Ministeri Fiscal arriba a la conclusió que els 
fets incorren en les irregularitats a què s'acaba de fer referència, a més de posicionar-
se processalment instant el que sigui procedent, ha de sol·licitar a l'autoritat judicial 
que remeti testimoni dels antecedents suficients a l'Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
En aquest sentit, Antifrau de Catalunya es compromet a retre comptes al Ministeri 
Fiscal de quin hagi estat del resultat de les seves actuacions. 
 
L'acord signat avui també contempla la possibilitat que l'Oficina Antifrau de Catalunya 
doni suport al Ministeri Fiscal mitjançant la col·laboració que aquest pugui sol·licitar 
de personal tècnic per a emissió de dictàmens, informes o altres actuacions. 
 
Finalment, les dues parts també col·laboraran en l'organització d'activitats formatives 
dirigides al personal de les dues institucions i es comprometen a fer un seguiment 
d'aquest acord a través d'una comissió mixta, que es reunirà de manera periòdica. 
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