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Amb aquest document es fa pública una ressenya de la repercussió de les 

actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya ha tramitat als ens concernits durant l’any 

2020. 

 

Antifrau incideix en la transparència i la integritat de les entitats incloses 

en el seu àmbit d’actuació gràcies a les mesures que aquestes entitats 

adopten, com a conseqüència dels informes i les recomanacions raonades 

que els transmet l’Oficina en l’exercici de les seves funcions d’investigació. 

Arran de les actuacions dutes a terme per Antifrau, les entitats afectades 

han comunicat l’adopció, en les respectives organitzacions, de les mesures 

que es descriuen tot seguit en aquest document.  

 

Augmenta un 118% les mesures adoptades fruit de les investigacions 

d’Antifrau  

Durant l’any 2020, s’ha tingut coneixement de 49 mesures adoptades per 

les diferents entitats afectades i autoritats competents. Es tracta de l’any 

en el qual s’han adoptat més mesures derivades de les actuacions de 

l’Oficina, amb un 118% d’increment respecte a la mitjana 2014-2019. El 

tipus d’ens afectat que ha adoptat més mesures (36) han estat els ens 

locals. Pel que fa al tipus de mesures adoptades, les de naturalesa 

correctora o reparadora han estat les més aplicades (21). 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de mesures 
adoptades per entitats 
afectades i autoritats 
competents 

19 18 17 18 28 35 49 

% d’increment de l’any 2020 
respecte dels anteriors 

158% 172% 188% 172% 75% 40% 
 

% d’increment de l’any 2020 
respecte de la mitjana 2014-
2019 

118% 
  

Investigació 
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Les mesures adoptades i les actuacions dels òrgans competents s’agrupen 

per tipus, que es classifiquen de la manera següent:  

 

 Mesures de naturalesa preventiva1  

 Mesures de naturalesa correctora2 o reparadora3 

 Mesures revisores4 

 Mesures disciplinàries, sancionadores, fiscalitzadores o de 

naturalesa similar 

 Accions jurisdiccionals d’ordre penal 

 Accions jurisdiccionals d’ordre civil 

 

La taula següent recull el conjunt de mesures adoptades per les diferents 

entitats afectades i autoritats competents, i els tipus d’ens afectat per 

aquestes mesures. 

 

Tipus de mesures Ens locals Generalitat Universitats Altres Total 

Preventives 1 2 2 - 5 

Correctores o reparadores 19 1 1 - 21 

Revisores 8 - 1 - 9 

Disciplinàries, sancionadores... 6 2 1 3 12 

Accions jurisdiccional penals 2    2 

Total 36 5 5 3 49 

      

 

 

 
Gràfic 25. Tipus d’ens afectats per les mesures adoptades 

 
 

 

                                                 
1 Implantació en l’àmbit dels ens o les organitzacions afectats de mecanismes, d’instruments, de protocols de 

prevenció, de detecció i de resposta de conductes il·legals, impròpies o corruptes. 
2Accions destinades a corregir o revertir situacions irregulars o d’il·legalitat detectades. 
3Accions o mesures en virtut de les quals es restableix el menyscapte econòmic o d’altra naturalesa sofert per 

l’ens o l’organització pública concernida.  
4 Mesures que es concreten en l’execució de la prerrogativa de les administracions públiques de declarar la 

nul·litat dels seus propis actes (revisió d’ofici d’actes administratius). 
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Antifrau també incideix indirectament en aquestes entitats mitjançant els 

procediments sancionadors, o que corresponguin, que puguin iniciar les 

autoritats competents que reben les comunicacions trameses per l’Oficina 

Antifrau. Així, i com a conseqüència de les comunicacions trameses per 

l’Oficina Antifrau a les autoritats competents en funció de les possibles 

responsabilitats deduïdes en les actuacions d’investigació, s’ha tingut 

coneixement, a data de publicació d’aquest document, de les actuacions 

que també es detallen més endavant.  

Mesures de naturalesa preventiva  

 

 Com a resultat d’una actuació, la Universitat Pompeu Fabra ha 

acordat que el Servei de Personal Docent i Investigador estableixi 

un procediment específic per a la sol·licitud de compatibilitat i en 

faci difusió entre el conjunt del professorat i, al mateix temps, 

recordi a tot el professorat en règim de dedicació a temps parcial la 

necessitat de demanar compatibilitat en cas de voler exercir 

activitats externes remunerades. 

 El Servei d’Ocupació de Catalunya, com a conseqüència d’una 

actuació d’investigació de la nostra Oficina, s’ha mostrat conscient 

de la necessitat de revisar periòdicament les possibles debilitats 

dels seus sistemes amb l’objectiu de mantenir una millora contínua 

en la seva forma de treballar. En aquest sentit s’estan adaptant 

nous mètodes de simplificació (especialment mitjançant mòduls 

econòmics) i s’estan implantant i desenvolupant nous sistemes de 

gestió, ja siguin corporatius (TAIS Tramitador d’ajuts i subvencions) 

o propis (JUSVER Sistema de justificació i verificació). 

 En relació amb determinades deficiències posades de manifest per 

l’Oficina en l’ús i la destinació de les assignacions als grups 

municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el Ple 

municipal ha aprovat un document de Mesures de Bon Govern en la 

regulació de la gestió, destinació i justificació de les dotacions 

econòmiques als grups polítics de la Corporació. L’objecte de 

l’acord és fixar el marc general de la destinació de les dotacions 

econòmiques assignades als grups polítics municipals i determinar 

els criteris i tràmits per a la seva justificació als efectes de la seva 

posada a disposició del Ple. 

 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet seva una 

recomanació de l’Oficina mitjançant la qual ha acordat d’eliminar 

la previsió recollida en les bases reguladores d’una subvenció. 

Aquesta previsió supeditava indegudament el resultat d’un 

procediment de contractació al criteri tècnic de l’Administració de 

la Generalitat atorgant de la subvenció. Aquest fet podria arribar a 

constituir un risc per a les condicions de lliure competència i 

transparència en el marc de l’atorgament d’aquestes subvencions. 
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 La Universitat Pompeu Fabra (UPF), com a resultat d’una actuació 

de l’Oficina Antifrau, ha procedit a la comprovació del compliment 

dels requisits establerts en els Estatuts de la universitat de tots els 

titulars d’òrgans unipersonals de la UPF nomenats durant l’últim 

mandat i ha acordat la inclusió d’aquest control en els pròxims 

nomenaments. 

Mesures de naturalesa correctora o reparadora 

 

 L’Ajuntament dels Alamús, com a resultat d’una actuació 

d’Antifrau, ha acordat legalitzar unes obres d’instal·lació d’una 

canonada de desguàs d’aigua i ha aprovat la corresponent 

liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 Com a conseqüència d’una actuació d’aquesta Oficina, l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB) ha apreciat prou indicis per 

acreditar l’existència d’una possible infracció en el marc de la Llei 

19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, per deficiències en l’adhesió d’una persona al Codi ètic i de 

conducta dels alts càrrecs de l’AMB, aprovat pel Consell 

Metropolità, consistent en l’omissió d’informar de la vinculació d’un 

familiar a una empresa que suposadament havia contractat amb 

l’AMB, havent procedit a esmenar dita omissió.   

 Com a resultat d’una actuació d’aquesta Oficina, en què es van 

detectar irregularitats en l’execució d’un contracte relacionat amb 

l’actualització d’un lloc web municipal, l’Ajuntament de 

Torrefarrera, després de dur a terme les actuacions fiscalitzadores 

oportunes i de seguiment de l’execució del contracte, ha instat 

l’empresa contractista a implantar les actualitzacions del contingut 

de la web que, en el seu moment, no es van portar a terme. 

 Com a conseqüència d’una denúncia vinculada a un problema 

d’higiene i salut alimentària, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

ha iniciat les actuacions administratives oportunes d’acord amb les 

quals es faran les comprovacions i requeriments que corresponguin 

per tal de garantir el compliment de la normativa vigent, la qual 

cosa podrà donar lloc a la tramitació del corresponent expedient i, 

si escau, a l’aplicació de les mesures correctores que siguin 

necessàries i, fins i tot, a la imposició de les sancions que puguin 

resultar. 

 Derivat d’una denúncia rebuda en aquesta Oficina, l’Ajuntament de 

Roses ha acordat iniciar l'expedient d'informació prèvia amb la 

finalitat d'investigar el contingut de la denúncia relativa a un 

possible supòsit de fals empadronament i d'ús d'informació 

privilegiada en el qual podria estar implicada una persona 

treballadora del consistori. 
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 A resultes d’una actuació d’Antifrau, l’Ajuntament de Copons ha 

incorporat al portal de transparència de la seu electrònica del 

consistori les declaracions de béns i drets que els regidors electes 

van presentar en la data de la constitució de la Corporació. 

 Com a resultat d’una investigació de l’Oficina i atenent possibles 

irregularitats en la contractació de personal, la Intervenció 

municipal de Gavà ha informat favorablement a procedir a la 

provisió d’una plaça de tècnic/a d’una empresa municipal, en 

convocatòria extraordinària, en haver estat ocupada la plaça de 

forma irregular. Aquest procés de convocatòria pública es farà a 

través de concurs oposició amb publicitat suficient i l’accés al lloc 

de treball es regirà pels principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 

 L’Ajuntament de Bescanó ha confirmat que ha trobat indicis i 

documents de treball en què es considera públic un determinat 

espai, si bé el cert és que no s’ha pogut localitzar l’acta de cessió o 

títol en virtut del qual això és així. És per això que, a instància 

d’aquesta Oficina, l’Alcaldia i la Secretaria-Intervenció han donat 

les instruccions oportunes a fi i efecte de poder procedir amb els 

tràmits pertinents, en l’àmbit registral i cadastral,  per tal d’adequar 

la realitat física i la documental d’una finca, per posteriorment, 

incloure-la en l’inventari municipal de béns. 

 A instància d’aquesta Oficina, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha 

procedit a publicar a la seva seu electrònica les declaracions de 

béns i activitats dels alts càrrecs establertes a les lleis 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern.La Mancomunitat Penedès-Garraf ha acordat, també, 

l’ordenació simultània de la incoació de procediment de 

reintegrament de pagaments indeguts, amb adopció de mesures 

cautelars de devolució en dipòsit de les quantitats percebudes en 

concepte de retribució. 

 Com a resultat d’una actuació d’investigació d’aquesta Oficina, el 

Consell Comarcal del Solsonès ha instat a un trebalaldor/a 

d’aquesta entitat per tal que presenti la sol·licitud de compatibilitat 

respecte a les activitats privades i públiques que desenvolupa fora 

del lloc de treball d’aquest ens local. 

 El Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb ocasió d’un informe 

raonat tramès per l’Oficina relacionat amb suposades irregularitats 

en el procés de contractació d’un tècnic/a coordinador/a de 

Recursos Humans, ha decidit modificar la fitxa del lloc de treball 

tècnic/a coordinador/a de recursos humans SSGG11, Grup A1, 

incorporant les següents titulacions exigibles: Llicenciatura en Dret, 

relacions laborals, ciències del treball, psicologia o grau equivalent. 

 Arran d’unes actuacions d’investigació derivades d’una possible 

desviació de fons públics per a finalitats privades concretat en el 

pagament, per part de l’Ajuntament de la Selva del Camp, d’unes 

factures per al condicionament i habitabilitat d’un immoble de 

propietat privada, aquest consistori ha requerit a la mercantil 

titular de l’immoble l’abonament de la quantitat de 2.365,78 euros, 

en concepte de reintegrament per abonament indegut de factures. 



 

Repercussió de les actuacions d’investigació      6 

 

 La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Pobla de 

Claramunt ha acordat l’inici d’un expedient de contractació del 

servei de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic, que 

conclou amb l’acord d’aquest òrgan de govern amb l’adhesió de 

l’entitat municipal a l’Acord marc de compra agregada de 

manteniment de punts de llum d’enllumenat públic, gestionat pel 

Consorci Català per al Desenvolupament Local. 

 En relació amb les irregularitats detectades en l’adjudicació dels 

serveis professionals d’arquitectura —establint una relació laboral 

encoberta i tenint en compte que algunes de les funcions 

desenvolupades pels tècnics municipals es vinculen amb l’exercici 

d’autoritat— l’Ajuntament dels Pallaresos ha aprovat la 

convocatòria per a la provisió interina de la plaça d’Arquitecte 

Superior (Subgrup de Funció A1) vacant a la plantilla de personal 

funcionari de l’Ajuntament, amb formació de Borsa de Treball 

simultània destinada a cobrir possibles substitucions. 

 L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, en relació amb unes 

actuacions d’investigació per un suposat pagament indegut a un 

càrrec electe en concepte d’assistència a les sessions d’un òrgan 

col·legiat, ha fet una sol·licitud als Serveis Jurídics de la Diputació 

de Barcelona per tal que emetin un informe jurídic amb indicacions 

sobre l’actuació a dur a terme sobre el procediment a seguir per 

reclamar el reintegrament dels pagaments indeguts.  

 S’ha tingut coneixement que el Tribunal de Comptes, com a 

conseqüència d’unes actuacions de l’Oficina Antifrau, reconeix que 

l’Ajuntament de Teià va pagar 98.277 euros en productivitat a 

diversos treballadors del consistori en el període 2014-2019 de 

manera “irregular”, amb infracció de la normativa vigent i exigeix 

responsabilitat comptable de la quantitat esmentada, més 11.691 

euros d’interessos. 

 Com a resultat d’una investigació d’Antifrau, l’Autoritat Catalana 

de la Competència ha evidenciat que l’actuació de l’administració 

pública —Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)—, en 

l’exercici de les seves competències i en relació amb la licitació d’un 

contracte de serveis de manteniment i reparació de sistemes 

d’informació, no ha estat prou curosa en termes de la política de 

competència i proposa que sigui objecte de revisió. Ha considerat 

que el requeriment, fet per TMB, d’unes certificacions per acreditar 

la solvència tècnica o professional dels licitadors per a l’entrada al 

mercat, constitueix una mesura greument limitadora de la 

competència i presenta la potencialitat d’afectar la capacitat dels 

operadors de decidir sobre les variables clau de competència (preu, 

qualitat, innovació i eficiència, etc.) i reduir els seus incentius per 

competir. 

 Com a conseqüència d’unes actuacions de l’Oficina, el Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha 

resolt l’obertura d’un expedient de revocació de part d’una 

subvenció en la quantitat de 57.150 €, per deficiències en la 

justificació atorgada. 
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 Arran d’unes primeres actuacions de l’Oficina Antifrau en el marc 

d’un expedient d’investigació, la Universitat Pompeu Fabra ha 

acordat de manera immediata el cessament d’un càrrec perquè el 

nomenament no s’ajustava als Estatuts de la Universitat. 

 El Tribunal de Comptes, en relació amb el suposat ús irregular de 

fons públics per part d’una empresa municipal, que es podria haver 

materialitzat mitjançant una clàusula laboral en virtut de la qual 

uns treballadors han obtingut uns ingressos en concepte d’honoraris 

professionals que no podrien haver obtingut atès que estaven 

incursos en una causa d’incompatibilitat i prohibició legal per 

contractar amb el propi ens en el qual prestaven el serve, ha 

anunciat l’obertura de diligències preliminars de les quals es podria 

derivar una responsabilitat comptable. 

Mesures revisores  

 

 L’Ajuntament de Calaf, arran d’unes actuacions d’investigació de 

l’Oficina Antifrau en matèria de contractació pública, ha declarat 

nul de ple dret un Decret d’Alcaldia de 2012, relatiu a una actuació 

urgent per a l’execució puntual d’actuacions a la piscina municipal. 

El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, emès el 26 de 

novembre de 2020, conclou, tal com estableix l’informe raonat de la 

nostra Oficina, que el Decret municipal de 2012, incorre en causa de 

nul·litat de ple dret, en haver adjudicat un contracte d’obres per un 

import de 269.800,33 euros prescindint totalment i absoluta del 

procediment legalment establert. En conseqüència, és procedent 

informar favorablement sobre la revisió d’ofici. 

 La Mancomunitat Penedès-Garraf ha acordat la incoació d’un 

expedient de revisió d’ofici dels acords de Ple relatius a 

l’establiment d’una dedicació parcial del 25% d’una persona de 

l’equip de govern de l’ens supramunicipal en la legislatura 2015-

2019 i la creació de la Junta de Presidència. La Comissió Jurídica 

Assessora, a l’informe de 17 de desembre de 2020, va dictaminar 

que apreciava caducitat en el procediment de revisió d’ofici instruït 

per la Mancomunitat Penedès-Garraf en haver transcorregut el 

termini de sis mesos des de la data d’inici del procediment, el 27 

d’abril de 2020, sense que hagués recaigut la pertinent resolució. 

 Com a resultat d’una investigació d’aquesta Oficina, l’alcaldessa de 

Canyelles ha proposat al Ple de la Corporació que acordi la incoació 

d’un expedient de revisió d’ofici de totes les ordres de pagament 

que s’han emès en concepte de les indemnitzacions per assistència 

a l’òrgan “Altres reunions – equip de govern/àrees de 

gestió/coordinació”, del període comprès entre el 30 de juny de 

2015 i el 14 de febrer de 2017; i de totes les ordres de pagament que 

s’han emès a favor de tots els regidors de l’equip de govern de 

l’Ajuntament en concepte d’assistència a “actes/assistències 

òrgans externs/participació ciutadana”, durant tota la legislatura 



 

Repercussió de les actuacions d’investigació      8 

 

de 2015–2019, i se sol·liciti informe a la Comissió Jurídica Assessora 

de la Generalitat de Catalunya. 

 Ateses les suposades irregularitats detectades en l’execució d’un 

contracte de servei de manteniment d’enllumenat públic, 

l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt acorda iniciar el 

procediment per a la revisió d'ofici i declarar la nul·litat de ple dret 

del Decret d’Alcaldia pel qual s’aprova el contracte esmentat. 

 En relació amb les irregularitats detectades en l’adjudicació dels 

serveis professionals d’arquitectura —establint una relació laboral 

encoberta i tenint en compte que algunes de les funcions 

desenvolupades pels tècnics municipals es vinculen amb l’exercici 

d’autoritat— l’Ajuntament dels Pallaresos ha valorat obrir un 

procediment de revisió d’ofici dels decrets d’Alcaldia que van donar 

cobertura d’aquella contractació. 

 Com a resultat d’una actuació de l’Oficina Antifrau, l’Ajuntament de 

Reus ha acordat declarar la nul·litat de ple dret de l’acte 

d’adjudicació d’un contracte de serveis d’assessorament adjudicat 

per una empresa municipal. Malgrat haver-se declarat nul·la 

l’adjudicació, les parts no hauran de restituir les prestacions 

respectives, ja que aquestes han estat executades en temps oportú 

i correctament.  

 En aquesta mateixa actuació relacionada amb l’Ajuntament de 

Reus, la Comissió Jurídica Assessora, en el seu preceptiu informe de 

10 de juliol de 2020, d’acord amb el parer i l’argumentació fixat per 

l’Oficina Antifrau,  ha informat favorablement sobre la nul·litat de 

ple dret de l’acord d’adjudicació del contracte de serveis 

d’assessorament,  ja que l’empresa adjudicatària no complia amb 

els requisits de solvència tècnica exigits als plecs de clàusules 

administratives.   

 L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, arran d’unes 

actuacions d’investigació de l’Oficina Antifrau, ha acordat incoar un 

expedient administratiu de revisió d’ofici per declarar la nul·litat 

parcial dels acords de Ple d’aprovació del règim d’assistències dels 

regidors i electes municipals, com també de les bases d’execució 

del pressupostos de 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 en l’apartat que 

regulen el règim d’assistències en relació amb les quantitats 

cobrades per excés pels càrrecs electes (349.367,06 €). 

  En advertir aquesta Oficina de la insuficiència de la resolució de 

cessament d’un càrrec de la Universitat Pompeu Fabra, aquest 

centre universitari ha obert un procediment de revisió d’ofici de la 

resolució del seu nomenament per tal que, previ informe de la 

Comissió Jurídica Assessora, sigui declarat nul de ple dret. 
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Procediments disciplinaris, sancionadors, fiscalitzadors o de naturalesa 

similar 

 

 Derivat d’una actuació d’aquesta Oficina, l’Ajuntament dels Alamús 

ha imposat una sanció a les persones promotores  de la  instal·lació 

d’una canonada de desguàs d’aigua i com a responsables d’una 

infracció urbanística lleu. 

 Arran d’una denúncia rebuda a l’Oficina Antifrau i a instància 

d’aquesta, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en exercici 

de la seva potestat sancionadora, ha acordat iniciar un 

procediment sancionador contra la Corporació Sanitària Parc 

Taulí, per la suposada vulneració de la normativa de protecció de 

dades de caràcter personal. 

 Arran d’una denúncia rebuda a l’Oficina Antifrau i a instància 

d’aquesta, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en exercici 

de la seva potestat d’inspecció, ha acordat l’inici d’una fase 

d'investigació per tal d’esclarir els fets denunciats i que podrien 

comportar una possible infracció en matèria de protecció de dades 

de l’Ajuntament de Molins de Rei. 

 Com a resultat d’una investigació d’aquesta Oficina, la 

Mancomunitat Penedès-Garraf ha dictat el Decret de Presidència 

5/2020, d’incoació d’un expedient informatiu, sobre una 

investigació i inspecció ordenada i per determinar les possibles 

mesures a adoptar sobre la incoació dels procediments de 

reintegrament de pagaments indeguts, com també la seva 

comunicació al Tribunal de Comptes. 

 Com a resultat d’una investigació de la nostra institució, la Junta de 

Govern Local de l’Ajuntament de Canyelles, en sessió ordinària el 2 

de gener 2020, ha emès l’acord d’incoació de l’expedient 

informatiu, sobre una investigació i inspecció ordenada i per 

determinar les possibles mesures a adoptar sobre la incoació dels 

procediments de reintegrament de pagaments indeguts, com també 

la seva comunicació al Tribunal de Comptes. 

 En relació amb una actuació d’aquesta Oficina, el Consell Comarcal 

del Solsonès ha decidit incoar un expedient disciplinari a un 

treballador de l’ens supramunicipal per incompliment continuat de 

la normativa sobre incompatibilitats. 

 Com a conseqüència d’unes actuacions d’aquesta Oficina 

relacionades amb la contractació pública del Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i en la línia 

de la recomanació traslladada a la Sindicatura de Comptes, 

aquesta institució ha comunicat que al Programa anual 

d’actuacions de la Sindicatura per a l’any 2020 s’inclou la 

fiscalització del CTTI sobre l’exercici 2018, on es farà un seguiment 

de les conclusions presentades a l’informe 1/2016. 

 L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt ha aprovat l’inici d’un 

expedient d’informació reservada per determinar les possibles 

conductes oposades a la probitat, contràries als principis 

d'objectivitat i al principi de legalitat i determinar l’abast de 
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possibles responsabilitats administratives derivades del 

perllongament irregular d’un contracte públic. 

 Com a conseqüència d’una actuació d’investigació que va concloure 

amb una condemna ferma de l’Audiència de Barcelona 

d’inhabilitació especial de càrrec públic per un temps de cinc anys i 

sis mesos per a un funcionari públic, el Ministeri de Política 

Territorial i Funció Pública, considerant que en aquest cas la pena 

d’inhabilitació especial imposada judicialment comporta la pèrdua 

definitiva de la condició de funcionari, ha declarat la pèrdua 

definitiva de la condició de funcionari de la persona afectada. 

 A partir d’unes actuacions de l’Oficina relacionades amb suposades 

incompatibilitats entre les activitats privades i l’exercici de 

l’activitat pública docent en què haguessin pogut incórrer aquestes 

persones uns professors de la Universitat Pompeu Fabra, aquesta 

institució ha acordat l'inici dels corresponents expedients 

disciplinaris per tal de determinar les responsabilitats en què 

haguessin pogut incórrer les personoes docents afectades. 

 Com a conseqüència d’una investigació de l’Oficina Antifrau, 

l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, per determinar la possible 

responsabilitat dels empleats i autoritats relacionada amb 

suposades irregularitats en el fraccionament de l’objecte d’un 

contacte, i atès que queda acreditat que s'ha actuat en contra dels 

reparaments efectuats per la Secretaria-Intervenció, ha proposat al 

Ple de l’Ajuntament la incoació, amb caràcter immediat, del 

corresponent expedient per tal de determinar les possibles 

responsabilitats del anteriors responsables del consistori. 

Accions jurisdiccionals d’ordre penal 

 

 S’ha tingut coneixement que arran d’una actuació de cooperació 

institucional d’aquesta Oficina, un càrrec electe ha acceptat una 

condemna de dos anys de presó i quatre d’inhabilitació a càrrec 

públic perquè ha assumit l’autoria d’un delicte continuat de 

malversació impròpia en haver gastat en viatges i despeses 

personals 35.000 euros de fons públics. En l’acord també es fixa que 

s’ha de tornar la resta dels 21.000 euros pendents. Aquesta persona 

presentava justificants de despeses que no tenien res a veure amb 

la seva activitat pública. També va fer ús d’una targeta de crèdit 

institucional per efectuar pagaments de caràcter personal. 

 

 Com a conseqüència d’una actuació de cooperació institucional de 

l’Oficina amb la Fiscalia, aquesta ha comunicat que ha presentat 

un escrit de denúncia al Jutjat d’Instrucció de Puigcerdà, per 

esbrinar la realitat, la naturalesa i l’autoria d’un possible delicte de 

prevaricació, vinculat a unes suposades irregularitats en matèria de 

contractació pública. 
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