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Repercussió de les actuacions closes en els 

ens concernits. Gener-juny 2021. 
 

  

 

L’Oficina Antifrau incideix en la transparència i la integritat de les entitats 

incloses en el seu àmbit d’actuació per mitjà de les mesures que aquestes 

entitats adopten com a conseqüència dels informes i les recomanacions 

raonades que Antifrau els transmet en l’exercici de les seves funcions. Així 

mateix, també incideix indirectament en aquestes entitats mitjançant els 

procediments sancionadors, o els que corresponguin, que puguin iniciar les 

autoritats competents receptores de les comunicacions trameses per 

l’Oficina Antifrau.  

 

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.  

 

Així mateix, com a conseqüència de les comunicacions trameses per 

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

responsabilitats deduïdes de les actuacions indagatòries, s’ha tingut 

coneixement de les actuacions que també es detallen tot seguit.  

 

Durant el primer semestre de 2021, s’ha tingut coneixement de 26 mesures 

adoptades per les diferents entitats afectades i autoritats competents. 

Una actuació d’ investigació d’aquesta Oficina pot donar lloc a més d’una 

mesura per part de les entitats afectades. 

 

Les mesures adoptades i les actuacions dels òrgans competents es 

classifiquen de la manera següent:  

 

 Mesures de naturalesa preventiva1  

 Mesures de naturalesa correctora2 o reparadora3 

                                                 
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’una altra 

naturalesa sofert per l’ens o l’organització pública concernits.  
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 Mesures revisores4 

 Mesures disciplinàries, sancionadores, fiscalitzadores o de 

naturalesa similar 

 Accions jurisdiccionals d’ordre penal 

 Accions jurisdiccionals d’ordre civil 

 

 

 

Tipus de mesures  Ens locals  Generalitat  Universitats  Total 

Preventives  1  -  -  1 

Correctores o 
reparadores 

 
10 

 4  3  
17 

Revisores  2  -  -  2 

Disciplinàries, 
sancionadores, 
entre d’altres. 

 
4 

 1  1  
6 

Total  17  5  4  26 

         

Mesures de naturalesa preventiva  

 

 Arran d’unes actuacions d’Antifrau, relacionades amb un presumpte 

conflicte d’interès per part de personal directiu de l’Institut Municipal 

de Parcs i Jardins de Barcelona, la Direcció de Serveis d’Anàlisi de 

l’Ajuntament de Barcelona recomana que en els supòsits que, 

excepcionalment, hi hagi la necessitat d'autoritzar el nomenament, en 

les diverses empreses municipals i d’altres entitats, de més de dos 

càrrecs en diferents consells d'administració, es vehiculi mitjançant la 

corresponent autorització del Consell Municipal de l'Ajuntament de 

Barcelona. Prèviament, se n’haurà de justificar i motivar 

l’excepcionalitat. A més, les autoritzacions hauran de ser incorporades 

al Portal de Transparència de l’Ajuntament per millorar la gestió 

pública i la transparència ’, especialment, en els conflictes d'interès. 

Així mateix, també recomana que en les instruccions que es puguin 

formular al respecte, si escau, s'inclogui un advertiment de les 

limitacions retributives que es puguin produir per raó de les 

remuneracions màximes permeses a la normativa vigent i de les 

responsabilitats, en el seu cas, que en pogués implicar l’incompliment. 

 

 

                                                 
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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Mesures de naturalesa correctora o reparadora 

 

 Derivat d’una actuació d’Antifrau, l’Àrea de Recursos Humans de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF), per tal de garantir una prestació de 

servei més eficient, eficaç i transparent, s’ha proveït d’una eina 

informàtica a través de la qual  es reben i es gestionen totes les 

consultes i les sol·licituds relacionades amb la vida laboral del personal 

al servei d’aquella Institució. L’actuació de l’Oficina Antifrau va 

detectar la falta de comunicació a un docent d’aquell ens de la 

resolució d’autorització d’una sol·licitud de compatibilitat de segona 

activitat.  

 Com a conseqüència d’un requeriment de l’Oficina Antifrau, 

l’Ajuntament de la Roca del Vallès actualitza en el portal de 

transparència del Consistori les retribucions dels càrrecs electes de la 

corporació municipal i dels empleats i les empleades públics de 

l’Ajuntament. 

 Com a resultat d’una actuació d’Antifrau, el Departament d'Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha acordat l’inici d’un 

procediment de revocació i reintegrament de l’ajut concedit a una 

empresa per un import de 29.094,63€. Es conclou que l’empresa 

receptora de la subvenció hauria manipulat els documents presentats 

en la justificació de l’Ajuntament. 

 Arran d’una denúncia rebuda a l’Oficina Antifrau, el Departament de 

Justícia ha fet una sèrie d’actuacions en relació amb el servei de 

traducció i interpretació. Amb ocasió de l’actuació, el Departament de 

Justícia anuncia la incorporació de millores de les clàusules dels plecs 

del nou contracte de serveis que reforcen la capacitat de control del 

Departament i amplien els motius relatius a la manca d’idoneïtat de la 

persona intèrpret, incloent-hi expressament l’actuació deficient i 

contrària a la pràctica professional; també s’hi estableix el procediment 

que s’ha de seguir en aquests casos. En relació amb la manca de 

mecanismes per comprovar la veracitat dels certificats de prestació de 

serveis, s’ha iniciat l’estudi d’altres mecanismes. 

 Com a conseqüència d’una denúncia vinculada amb la utilització, per 

part d’una entitat privada, de la instal·lació pública del Parc de 

Bombers de Maçanet de la Selva, la Direcció General de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvaments ha realitzat els tràmits oportuns per 

tal de deixar sense efecte l’autorització per a la utilització del parc de 

bombers i restringir l’accés a les seves instal·lacions a persones alienes 

al servei de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.  

 Com a resultat d’una denúncia presentada davant d’Antifrau, relativa a 

la fiscalització i el finançament de les corresponents despeses de 

personal de la Universitat de Barcelona (UB), la Intervenció General de 

l’Administració de la Generalitat realitza una recomanació en la qual 

recorda la necessitat de donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de 

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

que comporta la publicació de la relació de llocs de treball 

actualitzada i amb la identificació correcta dels llocs. 
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 Derivat d’una denúncia rebuda a l’Oficina Antifrau, l’Ajuntament de 

Terrassa decreta l’obertura d’un expedient informatiu relacionat amb 

les possibles mancances en el compliment de les obligacions 

establertes en les lleis en matèria de conflictes d’interès i deure 

d’abstenció per part d’una persona al servei del Consistori, que hauria 

participat en un procediment de contractació pública en el qual 

s’hauria d’haver abstingut.  

 De resultes d’una denúncia rebuda sobre l’existència d’una construcció 

situada en sòl no urbanitzable, l’Ajuntament de Santpedor acorda 

iniciar un expedient de protecció de la legalitat urbanística. 

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

Catalana de la Competència conclou que l’actuació del Consorci 

Català de Desenvolupament Local no ha estat prou curosa sobre 

política de competència. Considera que els plecs de clàusules que 

regeixen un contracte de serveis de mediació d’assegurances no han 

estat prou respectuosos amb el principi de lliure competència. Per 

aquest motiu, es recomana a l’òrgan de contractació que adopti les 

mesures escaients a fi de remoure els obstacles a la competència en 

aquella licitació pública i que s’abstingui de dur a terme pràctiques que 

comportin la restricció i l’alteració de les condicions de concurrència i 

competència en la licitació i adjudicació de l’esmentat servei.  

 L’Ajuntament d’Almacelles, arran d’un informe raonat tramès per 

Antifrau, procedeix a corregir les omissions detectades en el seu Portal 

de Transparència en relació amb la manca de publicitat activa i manca 

de publicació de la declaració actualitzada de béns, drets patrimonials 

i d’activitats dels regidors i les regidores de la Corporació. 

 Com a resultat d’una investigació de l’Oficina Antifrau sobre la possible 

inadequació i manca de justificació dels ajuts concedits a entitats 

sindicals per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 

aquesta institució demana a la Intervenció de l’AMB que activi el 

control financer preceptiu de les subvencions a les centrals sindicals 

amb la retroacció temporal que resulti d’aplicació. S’ha procedit a 

iniciar el procediment previst en la legislació reguladora de les 

subvencions per al seu reintegrament. L’import estimat seria de 

164.000€. 

 Com a conseqüència d’un requeriment d’Antifrau a l’Ajuntament de 

l’Ametlla del Vallès  en relació amb presumptes irregularitats en 

l’àmbit dels recursos humans,  el consistori aprova realitzar un estudi 

organitzatiu per actualitzar les funcions de tots els treballadors i les 

treballadores com també la denúncia de l’actual conveni col·lectiu i 

l’inici i la promoció d’una nova negociació col·lectiva.  

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

l’empresa pública Salut Catalunya Central inicia el procediment de 

licitació pública per adjudicar la prestació del servei de recollida, 

transport i destrucció de paper confidencial que es genera a l’Hospital 

de Sant Bernabé de Berga, amb la voluntat de regularitzar 

administrativament la situació contractual. 
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 En relació amb unes presumptes irregularitats en matèria de 

contractació de personal i com a conseqüència d’una investigació 

d’Antifrau, l’Ajuntament de Guissona ha informat sobre la realització 

de dues convocatòries públiques i les corresponents proves de 

selecció, mitjançant concurs-oposició, en relació amb el col·lectiu de 

personal laboral objecte d’aquestes actuacions.  

 Com a resultat d’unes actuacions d’Antifrau relacionades amb un 

presumpte conflicte d’interès per part de personal directiu de l’Institut 

Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, la Direcció de Serveis 

d’Anàlisi de l’Ajuntament de Barcelona, un cop fetes les pertinents 

diligències de comprovació, elabora un document en el qual es 

recomana a la Direcció adjunta a la Secretaria General de l’Ajuntament 

la implementació de les mesures recomanades per Antifrau. Les 

mesures són: instar a coadjuvar el compliment del règim 

d'incompatibilitats del personal al servei de l'Ajuntament de 

Barcelona; avaluar la necessitat de formular les corresponents 

instruccions, així com, facilitar els instruments jurídics necessaris per 

adequar els nomenaments de càrrecs de les diferents empreses 

municipals i altres entitats a les prescripcions legals 

d'incompatibilitats quan un mateix empleat ocupi més de dos càrrecs 

en diferents consells d'administració.  

 En relació amb unes presumptes irregularitats en matèria de 

contractació de personal i com a conseqüència d’una investigació 

d’Antifrau, l’Ajuntament del Morell informa que és voluntat de l’Alcaldia 

proveir reglamentàriament el lloc de treball objecte de les esmentades 

actuacions ja que, en el seu moment, no es va produir una contractació 

sotmesa als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Es 

reconeix que, en cap cas, s’hauria d’haver produït la pròrroga de la 

referida relació contractual que, inicialment, estava prevista per a un 

període limitat a sis mesos.  

 En relació amb el presumpte incompliment de la normativa 

d’incompatibilitats per part d’un docent de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i com a conseqüència de la investigació de l’Oficina 

Antifrau, la UAB va fer les comprovacions oportunes i actuacions amb 

la persona incursa en el presumpte incompliment.  

Mesures revisores  

 

 Com a resultat d’una investigació d’Antifrau, el Ple de l’Ajuntament de 

Canyelles acorda incoar un procediment de revisió d’ofici dels acords 

adoptats pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 30 de juny de 2015 i 

que van generar totes les ordres de pagament que s’han realitzat en 

concepte d’abonament 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 
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febrer de 2017, atès que poden incórrer en una causa de nul·litat de ple 

dret.  

 Com a resultat d’una investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, el 

Ple de l’Ajuntament de Canyelles acorda incoar un procediment de 

revisió d’ofici dels acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en la sessió 

de 30 de juny de 2015 i que van generar les ordres de pagament que es 

varen  realitzar en favor de tots els regidors de l’equip de govern de 

l’entitat municipal en concepte d’assistència a “actes/assistències 

òrgans externs/participació ciutadana”, al llarg del període de mandat 

2015 – 2019, atès que poden incórrer en una causa de nul·litat de ple 

dret.  

Procediments disciplinaris, sancionadors, fiscalitzadors o de naturalesa 

similar 

 

 Com a conseqüència d’una actuació  de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, el Departament d’Empresa i Treball ha sancionat 

l’Ajuntament de Gelida amb una multa  de 3.000 euros. Aquestes 

retribucions es realitzaven com a  contraprestació per a la realització 

de diverses feines esporàdiques sense la formalització de cap 

contracte. El Consistori també ha procedit a regularitzar la situació del 

treballador amb el sistema de la Seguretat Social.  

 Com a resultat d’una investigació d’Antifrau, s’analitza la presumpta 

responsabilitat disciplinària d’una persona que presta serveis a 

l’Ajuntament de Corçà vinculada a la licitació del contracte per a la 

gestió del servei municipal de recollida i transport dels residus 

municipals. L’actuació d’aquesta persona podria resultar constitutiva 

d’una falta molt greu per l’adopció d’acords manifestament il·legals que 

causen perjudici greu a l’Administració o als ciutadans, així com el 

notori incompliment de les funcions essencials inherents al seu lloc de 

treball. També es demanen mesures cautelars.  

 Com a conseqüència d’una investigació d’Antifrau, relacionada amb el 

cobrament d’unes indemnitzacions de forma presumptament irregular 

per part de càrrecs electes de l’Ajuntament de Palau d’Anglesola, 

aquest consistori ha acordat incoar un procediment administratiu 

sancionador, en relació amb els fets recollits en l’informe raonat 

d’Antifrau.  

 En relació amb unes presumptes irregularitats que afectaven la relació 

professional entre una persona i l’Ajuntament dels Pallaresos per 

possible encobriment, mitjançant una prestació de serveis professional 

d’una relació de naturalesa laboral, la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, prèvia l’actuació inspectora pertinent, constata que aquesta 

persona hi hauria prestat els seus serveis per compte aliè durant més 

de tres anys. Per tant, entre l’Ajuntament i aquesta persona ha existit 

una veritable relació laboral, sense alta en el Règim General de la 
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Seguretat Social, de manera que l’Ajuntament va incomplir l’obligació 

de comunicar l’alta al sistema de la Seguretat Social. Com a 

conseqüència de la comunicació lliurada per aquesta Oficina, la 

Inspecció de Treball proposa l’alta d’ofici de la persona treballadora 

durant el període esmentat i procedeix a estendre acta de liquidació i 

infracció per aquest mateix període.  

 Davant l’incompliment de la normativa d’incompatibilitats per part 

d’un docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), aquesta 

Oficina alerta de l’obligació d’obrir el corresponent expedient 

disciplinari. La UAB reconeix la incompatibilitat, la comissió d’una 

presumpta infracció molt greu i la pertinència d’obrir un expedient 

disciplinari que no es podrà dur a terme fins que la persona docent 

afectada reingressi a la Universitat, ja que es troba en situació 

d’excedència.  

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

d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha comunicat l’inici 

d’accions d’investigació per tal d’identificar responsabilitats i possibles 

sancions que caldria imposar amb ocasió de la presumpta falsedat 

documental relacionada amb els documents presentats en la 

justificació d’una subvenció.  

 

Si voleu informació estadística sobre les actuacions realitzades per l’Oficina 

Antifrau de Catalunya, la tipologia de denúncies i denunciants, enter d’altres 

podeu consultar l’apartat activitat d’investigació del web d’Antifrau. 
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