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Sentència ferma condemnatòria com a resultat 

d’una investigació de l’Oficina Antifrau 

 

15 de maig de 2017 - La sentència en ferm de l’Audiència Provincial de Barcelona, de 
8 de maig de 2017, ha confirmat la sentència del jutjat Penal número 3 de Vilanova i 
la Geltrú, de 5 d’octubre de 2016. En aquesta sentència es condemnava l’alcalde, en la 
data dels fets, de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) a nou anys 
d’inhabilitació per exercir un càrrec públic, i a la secretària municipal d’aquells 
moments a cinc anys i sis mesos, per sengles delictes de prevaricació continuada. 
També s’ha confirmat la sanció, a 10 mesos de multa i dos anys i un mes de suspensió 
d’ocupació pública, pels delictes de negociacions i activitats prohibides, als dos 
arquitectes fundadors de la societat Estudi Hèlix SL. Ambdós exercien alhora tasques 
pròpies dels arquitectes municipals a l'ajuntament. 
 
El cas es va iniciar el 2010 arran de la denúncia d’un veí del municipi a 
l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per la contractació irregular de l’empresa 
Estudi Hèlix. Els fets denunciats es van produir entre els anys 2005 i 2009, quan 
l’alcalde va concedir fins a 38 contractes menors a l’Estudi Hèlix sense permetre una 
real i efectiva concurrència pública. La quantitat facturada per Estudi Hèlix a 
l'ajuntament, en el període dels fets denunciats, va ascendir a 1.336.918€. L’Oficina 
Antifrau, un cop conclosa la seva investigació el 2010, va traslladar els fets a la fiscalia 
que va iniciar el procediment judicial. 
 
La sentència de 2016, que s’acaba de confirmar desprès del recurs 
interposat pels condemnats, indicava que, tant l’alcalde com la secretaria 
interventora, van dur a terme, sabent la seva injustícia, contractes menors encadenats 
per evitar la licitació pública. A més van mantenir als dos arquitectes condemnats en 
l'exercici de funcions pròpies d’arquitectes municipals, adjudicant a l'empresa 
d’aquests les necessitats urbanístiques de l'ajuntament. Igualment, es va procedir al 
pagament de les minutes presentades pels arquitectes i la mercantil Estudi Hèlix 
malgrat no existir una aprovació prèvia de la despesa. 
 
La sentència va absoldre als quatre condemnats d’altres delictes pels que van ser 
jutjats com tràfic d’influències, usurpació de funcions públiques i aprofitament 
d’informació privilegiada. 
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