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En aquest correu electrònic també es troben en copia, el Sr. Albert 
Castellanos29, en aquell moment secretari general del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el Sr. Josep Maria Sánchez i el Sr. Ivan 
Planas.

� 3.1.8 El 20 de març de 2020, a les 9:45 hores, l’import de 35.000.000,20€, es fa 
efectiu a l’empresa BASIC DEVICES, SL., via transferència del compte de 

.

� 3.1.9 El 20 de març de 2020, a les 15.15 hores, el Sr. Josep Maria Sánchez i el 
cap del Servei de Dipositària, , reben d’una persona 
responsable , el correu electrònic següent:

� 3.1.10 El 20 de març de 2020, a les 16:10 hores, el Sr. Ivan Planas adreça 
correu electrònic a la Sra. Natàlia Mas, Sr. Carles Cacho i el Sr. Josep Maria 
Sánchez amb el text següent:

“Si les coses estan això avortem. El Josep maria Argimon ens ha tramés instrucció 
clara, degut a que ja que les entitats financeres i el Director General de Política 

                                                  

29 L’1 de juny de 2021, el Sr. Albert Castellanos va ser nomenat secretari general d’Empresa i 
Competitivitat del Departament de Treball.

Marcos Lamelas



 

Actuació 020-08052020-084 
 

Resolució          18 

Financera manifesten que hi ha sospita de frau, que es cancel·li de forma immediata 
tota l’operació i es procedeixi a bloquejar tots els fons transferits a aquesta empresa 
i que presenteu les denúncies pertinents a qui correspongui.  

 
 

 
 

. A no se que digueu per escrit al Sr. Argimon que si aquestes 
sospites no són fonamentades es pugui retornar de nou l’operació.” 

En aquest correu electrònic estaven en còpia les persones següents: Sr. Albert 
Castellanos, Sr. David Canada,30 , Josep Maria Arginom. 

� 3.1.11 El 20 de març de 2020,  
, es personen a les 20:31 hores davant de la 

Policia, Mossos d’Esquadra, i manifesten que volen denunciar una temptativa 
d’estafa de la que ha estat víctima la Generalitat de Catalunya.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                   
 
30 El Sr. Canada és l’interventor general de la Generalitat de Catalunya.  
31  

  
32  
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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 
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 

                                                   
 
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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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.  

 
.8 

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  

                                                   
 
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. 

Marcos Lamelas



Actuació 020-08052020-084

Informe proposta 13

d’alarma; 19 no fa cap mena de referència a possibles mecanismes “ad hoc” de 
control i fiscalització.20

Feta una descripció bàsica del el marc normatiu regulador vinculat a la 
contractació pública d’emergència en la situació de crisi sanitària derivada de la 
COVID-19, cal, ara, verificar si les actuacions, objecte de la present investigació, 
realitzades per la Generalitat de Catalunya i  
s’emmarquen dins els paràmetres esposats en aquest document. 

3. Resultats de l’examen dels contractes designats a BASIC DEVICES, SL., 
per l’Institut Català de la Salut

Per tal de situar en el seu context els fets objecte de la present actuació, es 
considera pertinent, primer de tot, (3.1) analitzar l’encàrrec del contracte 
d’emergència a Basic Devices, SL.; en segon lloc, (3.2) valorar la situació de context 
existent en el moment en el que l’encàrrec es va realitzar; en tercer lloc, (3.3) verificar 
la tramitació administrativa del contracte d’emergència; i, finalment, exposar (3.4, 
el resultat de l’examen de la documentació.

3.1 L’encàrrec del contracte d’emergència a BASIC DEVICES, SL. 

Tot seguit es fa descripció seqüencial dels aspectes que es consideren més 
rellevants dels procés de la tramitació d’emergència del contracte encarregat a 
Bàsic Devices, SL:

� 3.1.1 El 19 de març de 2020, a les 10:40 hores, el director de l’Àrea de Recursos 
Econòmics del Servei Català de la Salut, Sr. Ivan Planas, i el director de Gestió 
Econòmic Financera de l’ICS, Sr. Miquel Arrufat, reben un correu electrònic del 
Sr. Roger Rovira. En aquest correu electrònic , que segueix el fil d’un altre correu 
electrònic de les 9:51 hores de la mateixa persona, es fa descripció d’un 
carregament compromès des d’Àsia. Es manifesta que respecte el carregament 
ja s’ha avançat el pagament i s’adjunta factura proforma (PRO #200006) per un 
import de 60.580.162,50 €. En la factura proforma s’estableix que el mètode de 
pagament serà mitjançant el mecanisme de confirming a un compte corrent del 

. El contingut del carregament descrit en el correu electrònic
coincideix exactament amb allò que , posteriorment, recollirà la Resolució del 
director gerent de l’ICS per la qual s’ordena l’inici d’execució de la contractació 
d’emergència. Segons es descriu en el correu electrònic, el transport de la 
mercaderia es realitzaria entre el diumenge 22 de març i el dimecres 25 de març.  
A les 11:48 hores del mateix dia, el Sr. Ivan Planas fa reenviament d’aquest correu 

                                                  

19 Tot i així, únicament a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, segons 
dades publicades per aquella Institució, durant el 2021, fins a la data d’elaboració d’aquest informe, s’ha 
contractat per emergència per import de més de 111 milions d’euros (més de 678 milions d’euros el 2020). 
Font: https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/contractes-
emergencia-covid-19/
20 Sens perjudici d’allò recollit en el propi art. 120 de la LCSP, en relació amb l’obligació de comunicació 
a Govern,  pel que fa referència a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, la Intervenció de la 
Generalitat va publicar la Instrucció 4/2020, de 31 de març, sobre la tramitació de contractes 
d’emergència pel motiu del context generat per la pandèmia de COVID-19. En aquesta Instrucció 
s’estableix l’obligació de que tots els òrgans de contractació (Administració de la Generalitat) 
traslladaran a la Intervenció General , per al seu coneixement, la resolució d’encàrrec de l’emergència. 
Similar obligació preveu par a l’AGE la disposició addicional 136 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l’Estat pel 2018.  




