
 
Convocatòria de premsa 

 
                                                                                                                           

L’Oficina Antifrau de Catalunya acull la primera 

trobada institucional de totes les agències  

anticorrupció existents a l’Estat espanyol 

A la trobada, que tindrà lloc el proper divendres 29 de juny, es reuniran el màxim responsable 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno; el director de l’Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares; 
el director de l’Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, Jaume 
Far; el conselleiro do Consello de Contas de Galícia, Constantino Carreiras; el director de 
l’Oficina Municipal contra el Frau i  la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid, Carlos 
Granados; i la directora de serveis de Control de Gestió de l’Oficina per a la Transparència 
i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, Maria del Mar Giménez-Salinas,  i 
la directora de serveis d’Anàlisi de la mateixa institució, Rosa Maria Sánchez. 

L’objectiu d’aquesta cimera, que tindrà lloc a la seu de l’Oficina Antifrau de Catalunya, és 
compartir l’experiència de la posada en funcionament d’aquestes institucions dedicades a la 
lluita contra la corrupció, compartir estratègies i establir posicionaments comuns. 

Aquesta és la primera trobada que realitzen els responsables de totes les agències 
anticorrupció existents a l’Estat espanyol des de la seva creació. 

Els mitjans gràfics podran prendre imatges de la reunió a les 12:00 hores. 
Posteriorment, el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Àngel Gimeno, 
atendrà els mitjans de comunicació.  

Els periodistes interessats a cobrir l’acte han de fer la sol·licitud al correu corporatiu 
comunicacio@antifrau.cat on hi ha de constar el nom i els cognoms del professional, 
el número de DNI o passaport, el mitjà per al qual treballa i si és redactor, fotògraf, 
càmera o tècnic.  

 
 

 

Comunicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

comunicacio@antifrau.cat 

https://www.antifrau.cat/ca/ 

     93 554 74 92 

     93 554 55 61 

     93 554 55 74 

 

              

Dia: Divendres, 29 de juny de 2018  
   
Hora: 12:00 h 
 
Lloc: Sala d’actes de l’Oficina Antifrau de Catalunya (carrer Ribes, número 1-3, 
Barcelona) 
 
Acte: Primera trobada institucional dels responsables de totes les agències  anticorrupció 
existents a l’estat espanyol 
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