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L’ESTRUCTURA
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LES RELACIONS ENTRE LES SOCIETATS
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4. UTM Serveis i Estudis
Geogràﬁcs SCP
Des de l’any 2007 ha rebut de forma regular retribucions de GRS i
la utilització d’aquesta empresa per
presentar-la a concursos pactats es
posa de manifest en la conversa
entre Alexandre Ros i Josep Pla sobre l’adjudicació de l’Ajuntament
de Calonge, esmentada abans.
També, el 2 de març de 2012 hi ha
una trucada entre Santiago Prat
(UTM) i Alexandre Ros en la qual
aquest darrer li diu que ha d’haver
rebut un correu de Sabadell i que
prepararà una «mini plica» que li
farà ﬁrmar o falsiﬁcarà la ﬁrma
però que, de moment, no ha de fer
res.
També s’hauria convidat aquesta empresa en una adjudicació
de l’Ajuntament de Tordera.

5. Think Twice Again
SL

Participada en un 60% per
GRS i un 20% per dues treAPODERAT
balladores de GRS, és administrada per Alexandre Ros
David Hernández Sobrino
 El pacte per manegar
des de l’any 2007. Els investigadors la relacionen amb la
concursos amb GRS «és i va
contractació ﬁctícia d’un
ser en el passat una pràctica
membre de la llista electoral de
habitual». Havia signat
CiU a Sant Hilari Sacalm en
contractes comercials amb
les darreres eleccions muGRS.
nicipals, Francesc Xavier
Pacheco. Hi ha una conversa de 10 de maig de
2012 en la qual Ros adUNIÓ TEMPORAL
met que «Think Twice
D’EMPRESES
està morta, entre cometes» i que «no té cap
treballador».

TRIBUGEST
GESTION
APODERAT
Esteban Sánchez Méndez

 Forma una UTE amb GRS que
obté un contracte a Blanes; i
una altra amb Prointec, de la
qual Alexandre Ros era
l’administrador.

per
a GRS
des de l’any
1999. És una de les empreses que
es presenten amb GRS en el concurs per adjudicar un contracte
menor de PDA’s a l’Ajuntament de
Blanes.

6.
Tribugest
Gestión de Tributos
SA
L’any 2007 es va muntar l’UTE
GRS-Tribugest, que va obtenir
un contracte de l’Ajuntament
de Blanes «que és l’única font
d’ingressos d’aquesta». L’administrava Alexandre Ros, igual
que administrava l’UTE que Tribugest va formar amb Prointec
l’any 2002 i que va estar activa
ﬁns al 2011.
Tot aquest entramat empresarial, d’una manera o altra, va ser
utilitzat per obtenir adjudicacions
als ajuntaments de Sant Feliu de
Guíxols, Tordera, Calonge, Blanes, Lloret de Mar, Platja d’Aro, Begur, Riudarenes, Girona i Sant Hilari Sacalm.
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Membres del Servei de Vigilància Duanera durant l’operació Manga, que va esclatar el 14 de febrer de 2013.

GRS neix amb socis «de palla»
La policia tributària va trobar documents al domcili de
l’apoderat de GRS que mostrarien com l’empresa es va
crear per obtenir la gestió tributària del Consell de la Selva
gràcies a amistats, favors i contraprestacions

La història
GIRONA | M.S.

l pare de l’administrador de GRS Arc Local
era el recaptador del
Consell Comarcal de
la Selva quan l’any 1993 l’ens va delegar la gestió tributària a l’empresa privada Tec-Rec. Entre els treballadors d’aquesta societat s’hi
comptava Olvido Pineño Herreros –actual cap del Servei de Gestió Tributària de l’organisme comarcal–; Joan Carles Feliu Martín –cap de Serveis d’Atenció a la
Ciutadania de la institució–; Josep Maria Franch Carcereny –apoderat de GRS Arc Local–; Jordi Ros
Valls –funcionari informàtic del
Consell i germà de l’administrador
de GRS, Alexandre Ros–. El contracte de Tec-Rec acabava l’1 de gener de 1997.
El 14 de febrer de 2013, quan va
esclatar el cas Manga, el Servei de
Vigilància Duanera (SVD) va escorcollar el domicili de l’apoderat

E

de GRS –detingut en l’operació–i va
obtenir documentació valuosa que
li ha permès fer una composició
històrica sobre l’empresa i la seva
relació amb el Consell.
En una nota manuscrita per
Franch Carcereny, de data 9 d’octubre de 1996, s’esbossa la seva intenció de crear una empresa de societat limitada que hauria de tenir
com a socis «gent de palla», a poder ser «persones amb vincles familiars permesos» o «familiars sense vincles directes». «Una vegada
constituïda la societat, modiﬁcar
l’accionariat mitjançant compravenda de participacions» i, amb
l’objectiu d’equilibrar els comptes, part dels pagaments als directius han de fer-se amb «diner negre,
encoberts com a dietes». La intenció era que la societat –encara estava pendent trobar-li nom– «pugui començar a funcionar de forma
efectiva a partir de gener de 1998».
Una altra nota de 2 de desembre
de 1996 reﬂecteix una reunió amb
directius del Consell Comarcal de
la Selva, on es pacten diversos aspectes d’una nova relació de la fu-

tura societat limitada. Aleshores
presidia l’organisme, Carme Benages Cort (CiU), n’era el gerent
Francesc Grabulosa Roura i el secretari Jesús Ciuró Petit.
GRS es va constitueix el 3 de febrer de 1997. Aquell any, el Consell
Comarcal convoca un concurs per
delegar la gestió tributària durant
sis mesos i se l’adjudica GRS, que
acabava prorrogant el servei i el 31
de març de 1998 obté el mateix contracte per quatre anys, el qual renova de forma sistemàtica en cada
nova convocatòria durant 15 anys.
L’any 2000, el recaptador del
Consell causa baixa per malaltia i
el substitueix de forma interina
Olvido Pineño –esposa de Franch
Carcereny–, que acabarà obtenint
la plaça en propietat l’any 2008.
Alexandre Ros era el ﬁll del recaptador i treballava per BB-TEC –contractada pel Consell l’any 1994 per
fer la gestió cadastral–quan el 30 de
maig de 2001 es converteix en soci
i administrador de GRS.
Resulta evident per als investigadors que GRS és una empresa
«ideada, coneguda i participada en
el si del mateix Consell», composta per directius que mantenen estretes relacions amb càrrecs de
l’ens als quals uneixen vincles d’aﬁnitat, parentiu i una «nodrida
xarxa de favors, beneﬁcis i contraprestacions» que donen resposta al

