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Madero es proposa prevenir la corrupció al prendre 
possessió al capdavant de l'Oficina Antifrau de Catalunya 

• El fiscal ha evitat comentar la polèmica reforma legal per al seu nomenament 

EFE 
BARCELONA 

El fiscal David Martínez Madero ha pres avui 
possessió del càrrec de director de l'Oficina 
Antifrau de Catalunya (OAC), un organisme 
pioner a l'Estat del qual ha destacat sobretot 
"la independència" amb què neix i que té com 
a objectiu el compliment de la llei i la 
prevenció de la corrupció. 
 
La presa de possessió s'ha celebrat a 
l'Auditori del Parlament i ha comptat amb la 
presència de tres consellers de la Generalitat: 
Antoni Castells (Economia i Finances), 

Montserrat Tura (Justícia) i Jordi Ausàs (Governació i Administracions Públiques), a més d'altres autoritats 
del món de la justícia, com la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Maria 
Eugènia Alegret. 
 
En un acte breu i auster, el fiscal Martínez Madero ha posat de relleu que l'OAC serà un "òrgan 
independent" i que la seva activitat sempre es basarà en "el compliment estricte de la llei". 
 
"L'eix central sobre el qual girarà l'oficina --ha destacat-- serà la prevenció de la corrupció, mitjançant la 
valoració de propostes assumibles que contribueixin a millorar la legislació existent en matèria d'accés a la 
informació pública". 
 
Col·laboració amb el Síndic 
 
Martínez Madero ha assenyalat també la necessitat de treballar conjuntament amb les institucions de 
control de la Generalitat, com la Sindicatura de Comptes o el Síndic de Greuges. 
 
El nou director de l'OAC també ha destacat la importància de "contribuir a la formació i a l'assessorament 
del personal i dels càrrecs" de l'Administració pública. 
 
El fiscal no ha fet cap referència a la seva polèmica elecció com a director de l'OAC, ja que el tripartit va 
haver de modificar la llei per poder nomenar-lo, perquè ni CiU ni PP van donar suport a PSC, ERC i ICV-
EUiA en una votació que necessitava inicialment les tres cinquenes parts de la cambra catalana. 
 
Amb tots els partits 
 
L'acte ha comptat amb la presència de representants de tots els grups polítics, malgrat que CiU només ha 
estat representada pels dos membres de la Mesa, Lluís Corominas (CDC) i Antoni Castellà (UDC), mentre 
que el PPC sí que ha estat representat pel president del seu grup parlamentari, Daniel Sirera. 
 
Per la seva part, el president del Parlament, Ernest Benach, ha remarcat que Martínez Madero té una 
"elevada responsabilitat", perquè a més de dirigir l'OAC, una institució pionera a Espanya, ha de "posar-la 
en marxa". 
 
Benach ha ressaltat que la creació d'aquest nou organisme suposa "un moment rellevant" de la legislatura 
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actual per ser un instrument "per regenerar la democràcia i enfortir la relació de la ciutadania amb les 
institucions". 
 
El president del Parlament ha destacat també la transparència de la cambra catalana per fer públics els 
béns i la renda dels diputats autonòmics, així com la publicació dels seus sous, encara que ha admès que 
sempre hi ha el risc que es produeixi algun frau. 
 

PARTICIPACIÓ 

- Compartir   

- ¿Què són aquests serveis?  

EINES 

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA 
HORA 
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