#1

Gener – Juny
2020

Resum de les
actuacions
d’investigació closes

Investigació

Resum de les actuacions d’investigació
closes. Gener-juny 2020.

Amb aquest document es fa pública una breu ressenya de l’objecte i la
finalitat de les actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi i
d’Investigacions ha clos en el període comprés entre els mesos de gener i
juny de l’any 2020.
Antifrau no fa pública cap informació que faciliti la identificació de
persones físiques. Tampoc no s’indica de manera individualitzada el
resultat de la investigació per tal d’evitar possibles perjudicis a persones
implicades, i com a salvaguarda dels eventuals procediments
administratius i judicials que es puguin iniciar com a conseqüència de les
actuacions esmentades. Altrament, i com que no és necessari aplicar cap
mesura preventiva en els supòsits d’arxivament de les actuacions, es fa
pública, en aquests casos, la vinculació entre el resultat de la investigació,
l’actuació indagatòria concreta i l’entitat afectada.
Les actuacions d’Antifrau que es relacionen a continuació han finalitzat
amb un informe raonat i/o comunicacions a les autoritats administratives
i/o judicials competents o, tal com s’ha exposat, amb resolucions
d’arxivament.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Gener de 2020
Arran d’una denúncia, s’ha investigat el presumpte tracte de favor per part
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a una empresa perceptora
d’una subvenció destinada a lluitar contra la desocupació entre les
persones joves. L’empresa en qüestió hauria incomplert algun dels
preceptes relacionats amb les bases, amb la presentació i el termini de la
sol·licitud de la subvenció i amb l’execució de l’activitat subvencionada.
Aquestes presumptes irregularitats haurien comportat un ús o destinació
irregular de fons públics.
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Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà. Gener de 2020
Com a conseqüència d’una denúncia, s’ha examinat el possible ús o
destinació irregular de fons públics municipals que s’ha materialitzat amb
l'autorització, disposició i, en el seu cas, l’abonament de les despeses
generades per la representació i la defensa judicial de càrrecs electes de
l'Ajuntament.
Transports Metropolitans de Barcelona. Gener de 2020
Arran d’una denúncia, s’ha examinat el presumpte tracte de favor de
Transports Metropolitans de Barcelona en la licitació i adjudicació d’un
contracte de serveis. Aquest tracte de favor s’hauria materialitzat en
possibles restriccions a la lliure concurrència en l’àmbit de la contractació
pública.
Departament de Cultura. Febrer de 2020
Amb motiu d’una denúncia, s’han investigat presumptes irregularitats
relacionades amb la licitació i adjudicació d’un contracte per part del
Servei de Biblioteques. Aquestes irregularitats, que implicarien un tracte de
favor, tindrien a veure amb un suposat acord tàcit i previ entre l’empresa
adjudicatària i l’òrgan de contractació. Aquestes actuacions han finalitzat
amb una resolució d’arxivament.
Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. Març de 2020
Arran d’una denúncia, s’ha investigat l’adjudicació i execució de dos
contractes de serveis per part de l’empresa pública Ens d’Abastament
d’Aigua Ter-Llobregat. Aquesta adjudicació hauria suposat un presumpte
tracte de favor a l’empresa contractista, un trencament del principi
d’objectivitat i podria emmascarar, a la vegada, un ús o destinació il·legal
de fons públics.
Per altra banda, ha estat objecte d’investigació la presumpta situació
d’incompatibilitat i/o conflicte d’interès per part d’una persona
suposadament considerada com a empleada pública municipal, en
contractar la prestació de serveis amb l’empresa pública Aigües Ter
Llobregat. Aquesta situació d’incompatibilitat en el període investigat 2007
a 2015 no s’hauria produït.
Ajuntament de Cadaqués. Març de 2020
Arran d’una denúncia, s’ha examinat el presumpte tracte de favor a
determinades persones en un procés de selecció per a la provisió d’una
plaça d’agent de la Policia Local de Cadaqués i dues places d’agent interí.
També s’ha investigat el suposat ús d'informació privilegiada i possible
benefici il·legítim per part d’un regidor de l’equip de govern local. Aquestes
actuacions han finalitzat amb una resolució d’arxivament.
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Consell Comarcal del Barcelonès. Març de 2020
Com a conseqüència d’una denúncia, s’ha examinat el presumpte tracte
de favor de la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió
SA (REGESA), propietat del Consell Comarcal del Barcelonès, en
l’adjudicació directa de contractes de serveis en favor de determinades
societats. En aquestes adjudicacions no s’hauria seguit cap tipus de
procediment legalment previst, incomplint de manera frontal i inexcusable
la normativa de contractació pública.
També s’ha investigat el presumpte abonament irregular de dietes i
despeses per viatges a determinats directius de l’empresa REGESA. Aquest
aspecte de l’actuació d’investigació ha finalitzat amb un arxivament.
Ajuntament de Bescanó. Abril de 2020
Arran d’una denúncia, s’ha examinat la possible apropiació indeguda de
terrenys de titularitat privada per part de l’Ajuntament. Les actuacions
indagatòries dutes a terme han permès confirmar la manca de
transparència i la manca de publicitat en l’acreditació de títol habilitant
de propietat per part de l’Ajuntament per la possessió pública, pacífica i
ininterrompuda dels esmentats terrenys. Això comporta una afectació
indeguda als principis de seguretat jurídica i bon govern.
Consorci Català de Desenvolupament Local. Abril de 2020
Amb motiu d’una denúncia, s’ha examinat la possible execució irregular,
per part del Consorci Català de Desenvolupament Local, d’un acord marc
amb un únic adjudicatari relatiu al servei d’assessorament i mediació
d’assegurances. Aquest acord marc no va ser utilitzat únicament pels
òrgans de contractació identificats en el propi acord marc, sinó que la seva
utilització s’hauria fet extensiva, via subrogació, a una gran majoria dels
ens locals integrants a l’Associació Catalana de Municipis. Aquesta
circumstància podria donar lloc a possibles pràctiques indegudes
restrictives de la competència, comportant un tracte de favor a l’empresa
contractista prestadora del servei.
Ajuntament de Guissona. Abril de 2020
L’objecte d’aquestes actuacions es centren en el presumpte tracte de
favor vers un empleat municipal laboral temporal. L’entitat municipal va
procedir a la conversió de la plaça ocupada per aquesta persona en un lloc
de treball propi de funcionari públic. Aquesta persona va adquirir la
condició de funcionaria de la institució sense que s’hagués efectuat cap
procés selectiu que garantís els principis de publicitat, mèrit i capacitat.
Agència Catalana de l’Aigua. Abril de 2020
Arran d’una denúncia, s’han investigat unes presumptes irregularitats en la
concessió de pròrrogues i indemnitzacions indegudes relatives a
aprofitaments hidràulics, en favor d’unes mercantils determinades, per
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mitjà d’acords i inscripcions fraudulentes en el Registre Públic d’Aigües.
Aquestes actuacions han finalitzat amb una resolució d’arxivament.
Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Maig de 2020
Després de rebre una denúncia, s’ha examinat el possible ús o destinació
irregular de fons públics municipals. Concretament, el pagament d’unes
retribucions de caràcter variable que podrien encobrir la contractació dels
serveis professionals de dos treballadors, funcionaris de carrera del
consistori, que, a més a més, podrien trobar-se incursos en una possible
causa d’incompatibilitat.
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. Maig de 2020
Com a conseqüència d’una denúncia, s’ha examinat el presumpte tracte
de favor de personal funcionari de l’Ajuntament i d’algun càrrec electe vers
una persona a la què haurien permès la construcció, sense llicència
urbanística, d’una planta i un pis de més per sobre del garatge preexistent
en una finca de la seva propietat. Aquestes actuacions han finalitzat amb
una resolució d’arxivament.
Ajuntaments del Morell, Constantí, Villalonga del Camp i Perafort . Maig
de 2020
Arran d’una denúncia, s’ha examinat si l'Ajuntament del Morell i d’altres
haurien comès frau de llei adjudicant uns contractes de serveis
determinats i recurrents sota la forma de convenis de col·laboració, eludint
així l’aplicació de les normes de contractació pública. Aquesta pràctica, a
més, hauria comportat un tracte de favor a l’/les empresa/es
adjudicatàries dels contractes esmentats.
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Maig de 2020
S’han examinat diferents actuacions presumptament irregulars de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. D’una banda, la contractació
irregular d’una persona, sense l’existència de convocatòria pública prèvia
ni de procés selectiu. Aquest presumpte tracte de favor vers aquesta
persona també hauria comportat la posada a la seva disposició d’un
vehicle municipal que utilitzaria en benefici privat, i la provisió indeguda de
gasoil i benzina, amb el possible ús o destinació irregular de fons públics
que aquest fet comportaria. Finalment aquesta mateixa persona hauria
disposat indegudament de material d’obra de titularitat del municipi en
benefici propi i de tercers.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Juny de 2020
Com a conseqüència d’una denúncia, s’han investigat possibles
irregularitats en les adjudicacions d’encàrrecs de serveis de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a una societat mercantil
indegudament considerada mitjà propi de l’Institut en el període 20072013. A manca de tarifes aprovades entre ambdues entitats i sense preus
de referència, l’Oficina Antifrau ha estimat importants sobrepreus en els
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referits encàrrecs. Així mateix, han estat detectades incoherències i
irregularitats en les ordres de comanda dels encàrrecs, fraccionaments
injustificats d’objectes de contractes i significatives demores en la
publicació dels plànols vinculats a alguns dels encàrrecs realitzats per la
mercantil.
Ajuntament d’Aiguamúrcia. Juny de 2020
Arran d’una denúncia, s’han examinat un seguit de presumptes
irregularitats comeses per l’equip de govern de l’Ajuntament
d’Aiguamúrcia: tracte de favor en la contractació de personal amb relació
de parentesc amb càrrecs electes, fraccionament de contractes,
cobrament de retribucions d’imports superiors als previstos
normativament per part de càrrecs electes, i l’incompliment de les
advertències formulades per la Secretaria municipal en els seus informes.
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Juny de 2020
L’objecte d’aquestes actuacions se centra en eventuals irregularitats en
l’ús i destinació de les dotacions assignades als grups municipals de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat durant l’exercici 2016, i en el seu
control i fiscalització. Inicialment, l’actuació es va centrar en els fons
assignats a un grup municipal concret, però a la vista dels resultats es va
ampliar l’examen plantejat a la resta de grups municipals, sobre els que
existeixen dubtes raonables sobre el compliment de les limitacions legals al
destí de les dotacions assignades.
Ajuntament de Vilanova del Vallès. Juny de 2020
Arran d’una denúncia, s’ha examinat el presumpte tracte de favor a una
mercantil, amb la previsible vulneració de la normativa urbanística, atès
que no s’hauria procedit a la modificació del planejament general
municipal promogut per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès. El mecanisme
emprat hauria estat la formalització de tres convenis urbanístics. El tracte
de favor s’hauria evidenciat en la facilitació de la construcció d’un
aparcament pels usuaris d’un centre comercial.
Ajuntament de Guissona. Juny de 2020
L’objecte d’aquestes actuacions ha estat la presumpta conducta
municipal il·lícita, oposada a la integritat i a la probitat dels servidors
públics, emmarcada en un possible ús o destinació irregulars de fons
públics de l’Ajuntament. Aquests fets serien conseqüència de l’adquisició
d’una sèrie de productes que, aparentment, no respondrien a cap
necessitat dels serveis municipals. També s’ha examinat el probable
lliurament de regals, realitzat pel proveïdor dels productes esmentats, i
acceptats per part d’un determinat càrrec electe de la Corporació.
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