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Comarques

Com «amanir» concur
GRS comptava amb empreses satèl·lit que l’ajudaven a obtenir contractes
El Servei de Vigilància Duanera (SVD) va remetre un informe a la jutgessa instructora del cas Manga, Pilar de Lara, en què describia
la forma que GRS Arc Local utilitzava per aconseguir contractes públics a través de concursos negociats sense publicitat en els
quals es convidaven tres empreses: GRS i dues de la seva confiança que, o no es presentaven o feien una oferta pitjor
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estructura empresarial per aconseguir
contractes públics «de
forma presumptament fraudulenta» tenia el seu
epicentre en GRS Arc Local però
comptava amb la col·laboració
d’altres societats participades pels
mateixos socis –Josep Maria
Franch Carcereny i Alexandre Ros
Valls– o pertanyents a terceres
persones amb les quals GRS mantenia vincles comercials, laborals
i relacions personals. En l’exhaustiu informe que el 4 de setembre de
2013 el Servei de Vigilància Duanera (SVD) va enviar al Jutjat d’instrucció número 1 de Lugo es detalla la manera d’operar de totes
aquestes societats per facilitar que
GRS aconseguís contractes en 10
ajuntaments de la província de
Girona i nou administracions de la
resta de l’Estat. Es tractaria de
Prointec SA; Oﬁcina Cartogràﬁca
SCCL; T-Systems iberia SA; UTM
Serveis i Estudis Geogràﬁcs SCP;
Think Twice Again SL; Tribugest
Gestión de Tributos SA.

L’

1. Prointec SA
Els investigadors conclouen que
l’apoderat de Prointec SA, David
Hernández, era l’enllaç que l’administrador de GRS, Alexandre
Ros, utilitzava per manipular concursos. Disposen de reveladores
converses telefòniques que els
duen a extreure aquesta conclusió.
La de 7 de març de 2012 en què
Ros comenta al seu interlocutor
que hauria d’haver rebut un cor-

reu de Sabadell convidant-lo a un
procediment negociat «per un
tema d’escaneig d’informació» i
que «l’únic que em demanen és
que contestis conforme has rebut el mail d’invitació. Jo t’enviaré ara la direcció on s’ha de rebotar un correu dient: ‘estimats senyors, hem rebut el correu...’ (...)
Fins i tot em posen en el text que
si vols fer Ctrl C i Ctrl V... els contestes aquell text i au!».
La de 12 de juliol de 2012 relacionada amb un concurs de Burgos que Hernández Sobrino assegura tenir «pastelejat» i demana si
GRS li deixa la classiﬁcació empresarial a Prointec fent una Unió
Temporal d’Empreses (UTE) amb
GRS i altres empresaris dels quals
ja té la classiﬁcació.
O la de 13 de juliol de 2012, que
demostra amb claredat que els
pactes per presentar-se a concursos que ja havien manegat era
una tradició. Ros enceta la conversa preguntant-li «Mira, et vull
demanar un favor a veure si et puc
utilitzar per un procediment negociat d’un tema de multes».
Però la relació professional entre ambdós empresaris també es
reﬂecteix en el fet que Ros és l’administrador de l’UTE TribugestProintec i de l’UTE Galop Burgos
SL-Aquagest SA. Hernández Sobrino administra l’UTE Galop Burgos-Valverde SiG S. A banda que
GRS i Prointec van signar un acord
comercial per tal que la segona
s’expandís a Catalunya i Galícia.

2. Oﬁcina Cartogràﬁca
Sccl
Aquesta empresa està administrada per un treballador en nòmina de GRS, Josep Pla Sánchez,
que està associat amb un empleat

de Xaloc, Pere Trias Gallardo. Els
investigadors van descobrir
que l’any 2007, Oﬁcina Cartogràﬁca va ser convidada
a un procediment de
Xaloc, juntament amb
Prointec SA, i les dues
empreses van declinar presentar oferta,
cosa que va permetre que GRS s’endugés el contracte. L’informe policial destaca com la carta
d’invitació de Xaloc
es va enviar al domicili particular de Pla Sánchez.
La presumpta col·laboració empresarial per manegar
concursos també apareix en algunes trucades telefòniques relacionades amb un procediment de l’Ajuntament de
Calonge. A tall d’exemple
valguin els extractes de la
conversa telefònica del
10 de maig de 2012:
JP: «(...) perquè com
que al Consell Comarcal ja està GRS i ell
està ara d’interventor
i aleshores d’interventor a Calonge i GRS
Calonge... (...) es pot
fer amb Oﬁcina Cartogràﬁca o amb el que sigui».
AR: «Bah! no... no compliquis amb Oﬁcina Cartogràﬁca, amb UTM! (...) surt un procediment negociat de 55.000 euros i
s’adjudica per 53. A qui? A l’empresa que escollim. A quina? Mira:
es convida GRS, es convida UTM
i es convida Prointec i se li adjudica
a UTM i a sobre jo m’he presentat
i no me l’han donat».
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T-SYSTEMS
ITC IbERIA

de GRS. Es presentava a
procediments negociats
juntament amb GRS.

PROVEÏDORA DE GRS
 Li subministrava software
especialitzat de gestió de tributs
des del 1999. Es va presentar
amb GRS en un concurs per
contractar PDA’s a Blanes.
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 El Servei de Vigilància Duanera (SVD)

UTM
SERVEIS I ESTUDIS
GEOGRÀFICS
Santiago Prat Pascual i
Monica Lardies
 Hi ha converses que la situen
com una de les empreses usades
per Ros per participar en
procediments negociats que es
quedava GRS.

considera que l’administrador de GRS Arc Local
per «obtenir contractes públics de forma
presumptament fraudulenta» utilitza diverses
empreses, «en aparença alienes a ell», per
manipular concursos negociats sense
publicitat. Les irregularitats s’haurien dut a
terme des de l’any 2007 i fins al 2013, quan es
va detenir l’empresari.
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 Està relacionada amb la

2. T-Systems ITC Iberia
SA
Aquesta empresa és subministradora habitual de software
especialitzat de gestió de tributs

presumpta contractació fictícia
d’un membre de la llista electoral
de CiU per Sant Hilari Sacalm en
les darreres eleccions municipals.
Està participada per GRS i dos
treballadors de GRS.

LES CLAUS

4 DE SETEMBRE DE 2013
Informe policial enviat a la jutge
Els agents detallen a la ins1 tructora del cas Manga el modus operandi: «Àlex Ros, després de
negociar amb els funcionaris o autoritats d’una determinada Administració Pública perquè li concedissin a alguna de les seves empreses un determinat contracte, proporcionava a
aquesta mateixa administració dues
empreses més amb les quals estava
confabulat ja sigui per interessos

econòmics, per reciprocitat o per
qualsevulla altra, a les quals havia de
convidar. Aquestes empreses o no es
presentaven a la licitació, declinant
participar i per tant deixant via lliure
a Àlex Ros, o presentaven un pressupost o unes condicions pitjors a les
de l’empresa d’Àlex Ros, amb la qual
cosa aquesta guanya el concurs i
l’Administració dóna una aparença
legal al contracte públic. En algunes
ocasions arribaria a preparar ell mateix el plec de condicions».
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ALGUNS PROJECTES IDENTIFICATS
Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols
El 28 de març de 2012 Josep
2 Pla informa a Alexandre Ros
que l’alcalde li ha demanat que GRS
segueixi treballant per Sant Feliu i
vol que s’encarreguin d’un tema de
guals.
Ajuntament de Tordera
El 9 de juliol de 2012 l’inter3 ventor de Tordera truca a Ros i

li demana que li passi un correu amb
les ofertes de GRS i «de dues empreses més» per participar en el concurs
negociat que es farà, les bases del
qual s’aprovaran el següent dijous.
UTM serà una de les empreses que
es presenti.
Ajuntament de Lloret
A la seva agenda, Ros escriu
4 que té un tema personal de
notificacions i que vol visitar el regidor d’Hisenda, Josep Valls (CiU).

Contracte de Notificacions del
Consell Comarcal de la Selva
L’any 2009 l’ens comarcal va
5 realitzar un concurs negociat
sense publicitat sobre el servei notificacions de sancions. Els investigadors creuen que Ros va negociar el
contracte amb el secretari del Consell, Jesús Ciuró, va preparar el plec
de condicions, va presentar empreses per evitar la lliure concurrència i
va tenir sempre informació privilegiada.

