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Nota sobre l’actuació d’investigació núm. 168-04112015/100 de l’Oficina Antifrau
de Catalunya (OAC)
En data 19 de juny de 2014 es va rebre la primera petició d’informació en el marc de les
actuacions d’investigació dutes a terme per l’Oficina Antifrau de Catalunya. En dita
petició es requeria a l’ICGC per tal que informés en relació a activitats contractuals dutes
a terme amb anterioritat per l’IGC i per l’empresa GEOCAT, ja extintes en el moment de
la referida comunicació.
Amb posterioritat s’han rebut diversos requeriments d’informació addicional (dates de
23 de d’octubre de 2014, 11 d’abril de 2016 i 27 de març de 2017), als que l’ICGC ha
respost lliurant tota la documentació i informació de la que disposava.
Finalment, en data 5 de juny de 2020 es rep, de part de l’Oficina Antifrau, Informe
Raonat, en el que s’insta a l’ICGC per tal de que en el termini de 30 dies es procedeixi
a emetre informe sobre les mesures adoptades al respecte o bé, si s’escau, els motius
que impedeixen actuar d’acord amb les recomanacions i els recordatoris que s’hi
formulen.
Dit informe raonat es referia a una sèrie de suposades irregularitats respecte a les que
l’ICGC no estava conforme, en especial en relació a la figura de mitjà propi de Geocat
envers l’IGC. En l’informe s’esmentava l’absència de tarifes aprovades per a l’actuació
de Geocat com a medi propi i es concloïa que existien sobrepreus en el pagament de
l’IGC a Geocat en la seva condició d’ens instrumental basant-se en uns suposats “preus
de mercat” deduïts de uns càlculs que al nostre parer no esdevenen ajustats a la realitat.
El dia 16 de setembre de 2020 es tramet per part de l’ICGC a la OAC l’escrit de resposta
amb les al·legacions corresponents. Es respon de manera exhaustiva a cada un dels
punts tractats a l’informe raonat de la OAC. En particular es donen els arguments jurídics
pels quals GEOCAT es podia considerar mitjà propi – empresa instrumental de l’IGC; i
els arguments econòmics i tècnics que justifiquen l’absència de sobrepreus en les
encomanes de gestió, de l’IGC a GEOCAT.
Recentment, el dia 9 de desembre de 2020, la OAC envia una carta a l’ICGC on es
comunica que l’actuació d’investigació es considera closa passant a la Fase de
Seguiment que efectua la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau. En darrer terme,
la carta determina que la consideració conjunta de (i) la manca de tarifes aprovades
per determinar l’import a pagar pels treballs, serveis, estudis, projectes i altres
actuacions realitzades per mitjà de GEOCAT així com la inexistència d’un banc de
preus de referència, (ii) l’absència de documentació relativa a les reunions en les que
es fixava abast i l’import dels encàrrecs de l’IGC a GEOCAT i (iii) la manca de
documentació relativa a la conformitat dels treballs prèvia als pagaments, s’infereix un
risc superior a l’habitual en les prestacions de serveis que s’efectuen fora de mercat
com les que varen ser objecte d’encàrrec per l’IGC a GEOCAT, compatible amb els
sobrepreus denunciats que justificaria un examen més aprofundit i independent per
part de l’ICGC sobre aquests encàrrecs.
Vistes les conclusions de l’OAC cal realitzar una sèrie de manifestacions. En primer
lloc esmentar que Geocat es va dissoldre en data 31 de desembre de 2013 i l’IGC en
data 31 de gener de 2014, per aquest motiu actualment les mancances posades de
manifest en l’informe envers a les tarifes i possibles sobrepreus de les encomandes de
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gestió encarregades a Gecat van deixar de produir-se des del 31 de desembre de
2013.
L’ICGC, des de la seva creació en data 1 de febrer de 2014 per a la contractació dels
serveis que han estat objecte d’investigació per la OAC, no realitza encomanes de
gestió a cap mitjà propi i, per tant, s’encarreguen a través dels procediments establerts
a tal efecte en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
especialment el procediment obert, és a dir, concurs públic amb concurrència i
publicitat.
Així mateix, en les bases d’execució pressupostàries aprovades anyalment per el
Consell Rector de l’ICGC es determina que la conformitat dels treballs (l’acta de
recepció) es realitzarà a través de la signatura de la darrera factura corresponent als
treballs encarregats.
Amb aquestes actuacions la Direcció de l’ICGC considera que han estat resoltes la
totalitat de les observacions i recomanacions realitzades per la OAC sobre les
contractacions de l’IGC que han estat objecte d’investigació.
Tanmateix, els procediments de contractació, així com els contractes realitzats des de
l’any 2014 fins a l’actualitat per l’ICGC, han estat objecte d’auditoria de control de
legalitat sense cap observació destacable, auditories que han estat presentades al
Consell Rector de l’ICGC anyalment.

