
 

NA LAIA PÈLACH SAGET, amb domicili a efecte de notificacions PL POETA MARQUINA 5, i DNI nº 

40346986H, com a representant del grup polític CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - AMUNT a 

la Diputació de Girona, amb NIF V55354062; exposo els següents; 

 

 
FETS 

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) va entrar a la Diputació de Girona per primera 

vegada el 2015. Durant el mandat 2015 va fer una feina important per fiscalitzar 

dinàmiques irregulars existents en aquest organisme. Ja aleshores, es va detectar que 

pràcticament la totalitat dels viatges que es realitzaven des de la institució es 

gestionaven a través de l’Agència de Viatges Plaimont. Durant aquest mandat es va 

demanar informació al respecte i es va qüestionar aquesta dinàmica. Fruït d’això, es va 

iniciar una licitació en l'anterior legislatura, però es va resoldre a mitja licitació per uns 

problemes en els plecs, i no s'ha tornat a iniciar. 

Ja en l’actual mandat, hem volgut fer un anàlisi exhaustiu dels comptes generals i hem 

detectat que es supera considerablement el límit de 15000€ + Iva a partir del qual és 

obligatori fer una licitació en el cas de serveis i subministraments. 

Totes les despeses vinculades a Viatges Plaimont es troben imputades en 2 partides o 

aplicacions pressupostàries: Despeses per atencions protocol·làries i representatives i 

Altres despeses diverses Protocol i Premsa (S’adjunta detall de les mateixes) 

En total són 37 pagaments que sumen un total de 59.329,03€ amb el següent detall: 
 

Despeses executades 
 

220190005742 VIATGES PLAIMONT, SA 1.068,00 

220190005743 VIATGES PLAIMONT, SA 2.910,99 

220190021719 VIATGES PLAIMONT, SA 783,00 

220190021720 VIATGES PLAIMONT, SA 435,00 

220190021721 VIATGES PLAIMONT, SA 557,50 

220190021722 VIATGES PLAIMONT, SA 2.833,00 

220190021723 VIATGES PLAIMONT, SA 2.915,00 

220190021724 VIATGES PLAIMONT, SA 2.975,00 

220190021734 VIATGES PLAIMONT, SA 773,76 

220190023934 VIATGES PLAIMONT, SA 796,00 

220190023935 VIATGES PLAIMONT, SA 323,00 

220190023936 VIATGES PLAIMONT, SA 778,49 



220190023937 VIATGES PLAIMONT, SA 2.963,00 

220190023938 VIATGES PLAIMONT, SA 2.912,00 

220190023944 VIATGES PLAIMONT, SA 2.963,00 

220190023945 VIATGES PLAIMONT, SA 2.912,00 

220190028771 VIATGES PLAIMONT, SA 653,00 

220190028772 VIATGES PLAIMONT, SA 385,00 

220190028773 VIATGES PLAIMONT, SA 222,00 

220190028803 VIATGES PLAIMONT, SA 1.937,00 

220190028804 VIATGES PLAIMONT, SA 1.937,00 

220190028805 VIATGES PLAIMONT, SA 2.915,00 

220190028806 VIATGES PLAIMONT, SA 2.915,00 

220190001142 VIATGES PLAIMONT, SA 725,01 

220190002700 VIATGES PLAIMONT, SA 995,00 

220190002701 VIATGES PLAIMONT, SA 1.957,00 

220190003087 VIATGES PLAIMONT, SA 571,00 

220190004952 VIATGES PLAIMONT, SA 835,00 

220190004953 VIATGES PLAIMONT, SA 623,00 

220190004998 VIATGES PLAIMONT, SA 393,00 

220190012938 VIATGES PLAIMONT, SA 2.113,76 

220190012939 VIATGES PLAIMONT, SA 787,01 

220190013358 VIATGES PLAIMONT, SA 497,51 

220190017477 VIATGES PLAIMONT, SA 2.885,00 

220190017478 VIATGES PLAIMONT, SA 2.936,00 

220190017479 VIATGES PLAIMONT, SA 2.936,00 

220190021718 VIATGES PLAIMONT, SA 1.212,00 

  
Total 

 
59.329,03 

 
 
 

Adjuntem documentació entregada per intervenció sobre aquest assumpte a petició 

nostra en la revisió dels comptes generals. D’una banda el llistat d’operacions de les 

aplicacions pressupostàries esmentades i de l’altra les factures justificatives de les 

despeses realitzades a Viatges Plaimont SA. 



La Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, vigent des del 8 de març de 2018 i que 

transposa a la normativa estatal les directrius europees 2014/24/UE i 2014/23/UE, 

estableix el procediment de licitació, transparència i anticorrupció de la contractació 

pública. 

Tanmateix, estableix que els contractes menors de subministraments i serveis no poden 

superar la xifra de 15.000,00€, i aquests pagaments no poden ser fraccionats com a 

contractes menors per saltar-se la normativa. 

En el present supòsit, existeix només una empresa contractant VIATGES PLAIMOTN S.A. 

i la quantia total dels viatges és de 59.319,03€, fet que excedeix amb escreix la quantia 

establerta pels contractes menors. 

L’art. 118.3 de la LCSP, estableix que a l’expedient es justificarà que no s’està alterant 

l’objecte del contracte per evitar les normes generals de contractació, y que el 

contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament 

superin la xifra de 15.000€, essent preceptiva la publicació al perfil del contractant els 

que superin 5000,00€. I tanmateix, l’art 86.2 disposa que no es podrà fraccionar un 

contracte amb la finalitat de disminuir l’import del mateix i eludir així els requisits de 

publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin. 

Per tot això, 
 

 
SOL·LICITEM que l’Oficina Antifrau investigui si els presents fets constitueixen un 

fraccionament contractual i, en conseqüència, són constitutius d’un delicte públic. 

 
 
 
 

Girona, 2 de novembre de 2020 


