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6. Els informes raonats tramesos a l’ICS i al Departament d’Economia i 
Hisenda

El 8.02.2022, el director d’aquesta Oficina Antifrau va resoldre trametre sengles 
informes raonats a la directora gerent de l’Institut Català de la Salut (l’ICS) i al 
conseller d’Economia i Hisenda, per tal de que en el termini de 30 dies informessin 
sobre les mesures adoptades en relació amb el contingut del respectiu l'informe 
raonat.

Els informes raonats emesos, al contingut dels quals ens remetem, es refereixen al
contracte d’emergència encarregat per l’ICS a l’empresa Basic Devices, SL, el 
19.03.2020, per al subministrament de mascaretes, vestits de protecció i respiradors 
per un import inicial de 60.580.162,50 €. De l’examen de la informació i la 
documentació obtinguda en el curs de l’actuació d’investigació, es va concloure 
que, en els moments inicials de la pandèmia de la COVID-19, tot i tenir en compte la 
situació de màxima necessitat per part dels poders públics de donar resposta 
immediata a situacions de perill extrem que afectava a professionals sanitaris i a la 
població en el seu conjunt, es varen identificar un seguit de fets irregulars, varen ser 
les que tot seguit s’exposen: 1

6.1 Manca d’informació relativa a l’origen i als contactes preliminars a 
l’encàrrec d’emergència amb l’empresa Basic Devices, SL 

En la documentació de l’expedient examinat no queda acreditat quin és l’origen dels 
contactes preliminars dels representants de l’empresa BASIC DEVICES, SL.,  

 
 
 

 

Al respecte, cal assenyalar que no consta en el Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya cap contracte adjudicat a l’empresa BASIC DEVICES, SL., 
amb anterioritat al que és objecte d’examen, i, per tant, no hi havia referències 
prèvies objectives d’aquesta empresa.

Tampoc no consta documentat el contingut dels temes tractats en les consultes 
preliminars, de les possibles condicions d’execució de les prestacions objecte 
d’emergència, de possibles garanties bàsiques de l’efectivitat de l’aprovisionament 
del material a lliurar, dels possibles mecanismes de fiabilitat i garantia, ni que fos 
bàsica i precària, de la important quantitat que havia de ser abonada per anticipat 
a BASIC DEVICES, SL.

Aquestes mancances informatives inicials feien impossible que l’òrgan de 
contractació pogués prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els 
conflictes d’interès que poguessin haver sorgit en el procediment examinat, tal com 
prescriu l’art. 64 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) relatiu a la 
lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos.

6.2 Possible situació de prohibició de contractar de Basic Devices, SL

Consta entre la documentació examinada de l’expedient un certificat de consulta 
de situació de deute amb la Seguretat Social de l’empresa en el qual s’informa que 

                                                  

1 És reproducció textual del respectiu informe- raonat tramés el 8 de febrer de 2022. 
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Catalunya (Núm: 020-08052020/84)”. En l’apartat antecedents d’aquest 
document es recorda que l’Acord de Govern de 12.03.2020 va habilitar la 
contractació d’emergència ja que els procediments reglamentaris habituals feien 
impossible l’aprovisionament de material mèdic de protecció i tractament contra la 
malaltia, i que la situació de necessitat extrema d’obtenir material mèdic, 
comportava necessàriament que no podia ser viable aplicar un procediment de 
cribratge i traçabilitat de contractes com si fos en una situació de normalitat. Es 
deixa constància que el contracte investigat per l’Oficina Antifrau també ha estat 
objecte de fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes, que va apreciar dues 
situacions que requerien de més informació que va ser justificada degudament des 
de la Generalitat. S’insisteix, també, en que fins la darrera unitat adquirida va ser
lliurada.

Específicament, sobre la inexistència de cobertura legal per l’abonament anticipat
de la prestació, confirma que la normativa de contractació pública no preveu els 
pagaments anticipats però la normativa recollida en l’article 16 del Reial Decret Llei 
7/2020, de 12 de març, en la modificació introduïda en la norma i que va entrar en 
vigor en 18.03.2020, sí preveia els abonaments a compte per actuacions 
preparatòries a realitzar pel contractista. Es reafirma en que l’abonament anticipat 
era totalment necessari. 

Respecte el possible acte de temeritat i d’assumpció d’un risc no controlat per part 
del Departament, exposa que de conformitat amb el que estableix l’art. 140 de la 
LCSP, la declaració responsable és un mecanisme legalment previst per acreditar la 
capacitat i la solvència de les empreses licitadores, i per aquest motiu entenen que 
el Departament de Salut va complir amb l’obligació de contractar a una empresa 
apta per a l’execució del contracte. Es recorda que la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor, no intervé en la selecció dels proveïdors dels 
departaments, però davant de la situació d’emergència es varen activar cauteles, 
principalment les de sol·licitar parer de les entitats financeres que havien 
d’intervenir en els pagaments. Derivat d’aquestes cauteles va sorgir l’alerta i la 
interposició de la denúncia davant els Mossos d’Esquadra. Posteriorment la situació 
es va resoldre després de que l’empresa acredités la seva solvència i capacitat i per 
aquest motiu es va retirar la denúncia.

Finalment s’exposa en el document que acompanya a l’escrit del conseller que 
s’avaluarà la millor manera d’incorporar les mesures de regulació dels contractes 
d’emergència mitjançant una instrucció o una norma amb rang legal o reglamentari.  

2. Valoració de les respostes als informes raonats tramesos 

En primer lloc, cal assenyalar que tot i que el passat febrer de 2022, l’Oficina 
Antifrau va realitzar dues trameses diferenciades de sengles informes raonats, i que 
han estat, també, dues les respectives respostes rebudes, la valoració que es fa
d’aquestes serà conjunta i serà indistintament comunicada tant a la directora 
gerent de l’ICS com al conseller d’Economia i Hisenda.  

2.1 Manca d’informació relativa a l’origen i als contactes preliminars a l’encàrrec 
d’emergència amb l’empresa Basic Devices, SL

Primer de tot cal afirmar que, a criteri d’aquesta Oficina Antifrau, persisteix la 
manca d’informació aclaridora i transparent en relació amb l’origen i als contactes
amb l’empresa BASIC DEVICES, SL.

Pel que fa específicament a l’origen dels contactes, l’ICS es remet a la informació 
inicialment aportada a aquesta Oficina Antifrau i es reitera en que deriven de la 



Actuació 020-08052020-084

Valoració de la resposta a l’informe raonat      11

secretària d’Economia del , en aquell moment, Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda, la Sra. N.M.G (des de febrer 2019 fins juny de 2021); i la 
secretària d’Acció Exterior i Unió Europea del Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, en aquells moments, la Sra. M.B.P (des de 
maig de 2019 fins abril de 2020). Més enllà de l’aparent confiança que li generava a 
l’ICS el fet que les referències de l’empresa BASIC DEVICES, SL., tinguessin el seu 
origen en dos departaments de la Generalitat, no s’aporta cap informació 
addicional o complementària sobre els motius que varen portar a l’ICS a seleccionar 
a BASIC DEVICES, SL com a adjudicatària del contracte i no a una altra empresa.  
A banda del contracte que ens ocupa, únicament el mes de març de 2020, l’ICS va 
encarregar contractes d’emergència de material sanitari a 7 empreses diferents, 
amb contractes d’import superior a quatre-cents mil d’euros per un import total de 
més 21 milions d’euros.6        

Tampoc no es disposa d’informació sobre si els contactes tenen el seu origen en
l’esfera personal o professional de les dues persones alts càrrecs d’aquells 
departaments de la Generalitat, o si derivaven, en el seu torn, de contactes amb
terceres persones i, en el seu cas, quines serien aquestes persones.  

Pel que fa, no a l’origen, sinó al nombre i contingut d’aquells contactes preliminars, 
no es disposa d’informació addicional suficient i aclaridora al respecte. No es 
disposa d’informació sobre els temes tractats en els contactes i/o les reunions
telemàtiques i/o presencials realitzades, ni de les possibles condicions d’execució 
del contracte fixades, ni de les possibles garanties de l’efectivitat de
l’aprovisionament del material que s’hauria d’adquirir procedent del mercat d’Asia, 
ni de la determinació del preu del contracte per un import global inicial de 
60.580.162,50 €. Cal dir que no s’aprecien sobrepreus7 en els preus unitaris dels 
productes efectivament adquirits, però el cert és que no es disposa d’informació 
sobre quina part del preu correspon a l’abonament del material sanitari i quina part 
correspon a l’abonament per la prestació del servei de gestió de la compra (per la 
intermediació comercial i la gestió per el trasllat i la importació del material sanitari
adquirit). 

Tal com es recull en la denúncia presentada el 20.03.2020 davant els Mossos 
d’Esquadra per part una persona alt càrrec de l’actual Departament d’Economia i 
Hisenda juntament amb dos empleats públics d’aquell Departament
(posteriorment, el 23.03.2020, es va desistir de la denúncia), el mateix Departament 
d’Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció General de Política Financera, en el 
moment de fer l’abonament anticipat del preu per import de 35.000.000,20€, va ser
qui va demanar a l’ICS que facilités garanties, avaladors i més informació sobre 
l’empresa amb la que es formalitzaria el contracte d’emergència i a on es faria la 
transferència dels diners.  

                                                  

6 Dades publicades pel visor de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya sobre la contractació tramitada d’emergència durant la pandèmia de la COVID-19. 
7 Una anàlisi comparativa publicada per l’organització CIVIO el 24.03.2021, revela que, a tall d’exemple,
el mes de març de 2020, diferents organismes públics de l’Estat espanyol varen adquirir mascaretes tipus 
quirúrgiques en un rang de preu unitari que oscil·la d’entre 0,38 €/u a 1,80 €/u; mascaretes tipus FFP2 
en un rang de preu que oscil·la d’entre 0,51 €/u a 7,62 €/u. El 20 de març de 2020, l’ICS va adquirir 
aquests tipus de mascaretes, en concret 2 milions de mascaretes tipus quirúrgiques a 1, 21€/u ;i 2 milions 
de mascaretes tipus FFP2 a 3,57 €/u (IVA inclòs).     
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Cal dir que tot plegat resulta una situació estranya, ja que la petició d’informació 
addicional amb finalitat garantista sobre BASIC DEVICES, SL., la sol·licita, 
precisament, una persona alt càrrec del Departament origen del contacte
preliminar amb aquesta mercantil, i que la va referenciar a l’ICS i va possibilitar que 
el contacte es produís i es formalitzés el contracte. 

Tal com ja es va exposar en l’informe raonat tramés, aquestes mancances 
d’informació impossibiliten que l’òrgan de contractació pogués adoptar cap mesura 
de prevenció, detecció i solució de conflicte d’interès, ni cap mesura vinculada amb 
la prevenció i lluita contra la corrupció. 

Per altra banda, les mesures de cautela que es varen activar per part de l’actual
Departament d’Economia i Hisenda amb les entitats financeres origen i
destinatàries del pagament anticipat, a criteri d’aquesta Oficina Antifrau, no varen 
ser de tal naturalesa i, en qualsevol cas, varen ser insuficients. Qualsevol tipus de 
mesura de cautela en essència tenen una missió i una finalitat preventiva. A criteri 
d’aquesta Institució, davant la necessitat d’abonar per d’avançat 35 milions 
d’euros, en un context de mercat trencat, salvatge i farcit d’incerteses, amb un marc 
jurídic insuficient, les mesures adoptades varen ser precàries i, en qualsevol cas, no 
varen ser ni cautelars ni preventives, sinó que varen ser reactives i contingents. Les 
mesures es varen activar un cop dues persones funcionaries del Departament 
d’Economia i Hisenda, a primera hora de 20 de març, varen signar i fiscalitzar l’ordre 
de transferir 35.000.000,20€ a BASIC DEVICES,SL, i aquesta s’havia fet efectiva.
Va ser a partir d’aquest moment quan una de les entitats financeres implicada en 
la transferència dels fons, poques hores després, va alertar d’una possible estafa, 
situació que va culminar, a ultima hora de la tarda del mateix 20 de març, amb la 
presentació de la denúncia davant els Mossos d’Esquadra. Posteriorment, un cop la 
denúncia va ser interposada, mitjançant reunions a les que varen assistir 
representats de l’ICS, del propi Departament d’Economia i Hisenda, de les entitats 
financeres afectades i representats de BASIC DEVICES, SL., davant la presentació
o compromís de presentació de garanties i avals suficients es va desactivar la 
situació, reprendre el contracte i retirar la denúncia.9  

De conformitat amb l’exposat i en relació amb aquest punt, aquesta Oficina 
Antifrau recomana a l’ICS que, mitjançant els seus òrgans d’assessorament jurídic, 
reguladors i fiscalitzadors, fixin instruccions, elaborin protocols i plans de prevenció 
i contingència concrets que incorporin criteris per evitar disfuncions i riscos com els 
exposats i per evitar pràctiques administratives susceptibles de millora en supòsits 
similars. Així mateix, es valora positivament que el Departament d’Economia i 
Hisenda hagi fet seva aquesta recomanació. 

Cal deixar constància que aquesta Oficina Antifrau, en instar aquesta recomanació 
no pot obviar que des de la perspectiva de la funció de control i fiscalització, la 
nostra Institució és òrgan auxiliar del Parlament de Catalunya. En aquest sentit cal 
tenir en compte la compareixença en seu parlamentària, el 3 de març de 2022, del 
Sr. Josep Maria Argimon, actual conseller de Salut i director gerent de l’ICS en el 

                                                  

8 Expressió textual recollida en el document de denúncia presentada davant Mossos d’Esquadra el
20.03.2020.
9 En similars termes s’expressa també el conseller Argimon en la seva compareixença de 3 de març de 
2022 davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya.
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