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La fundació de Convergència rep 2,9 milions
en “donacions i altres ingressos” en els
últims tres anys

La Fundació CatDem, que està sent investigada per un possible cas
de finançament il·legal de Convergència, ha rebut 2,9 milions
d'euros en donacions privades i altres ingressos només en els
últims tres anys. Els comptes de l'entitat, als quals CRÍTIC ha
tingut accés en exclusiva, revelen que la CatDem és la fundació
vinculada a un partit polític català que més donacions i
subvencions rep cada any. L'any 2014 va rebre exactament
804.000 euros com a "donacions i altres ingressos" i 309.043 euros
en "subvencions oficials".

Sergi Picazo i Roger Palà

La CatDem, que ja va quedar esquitxada pel ‘cas Palau’ i les donacions de Ferrovial, apareix
novament com a peça clau d’un suposat triangle de comissions: empresa-fundació-partit. La fundació
està sent investigada, segons revelava aquest cap de setmana el diari ‘El País’, per “actuar com a
tapadora per cobrar comissions il·legals del 3% per obres públiques adjudicades a Teyco”.
L’empresa dels Sumarroca, un dels fundadors de Convergència i vinculat a Jordi Pujol, va tornar
a negar “rotundament” haver pagat “cap mena de comissió a canvi d’un tractament favorable en la
concessió de contractes”.

CRÍTIC, a través del Registre d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya, ha pogut
accedir als comptes de resultats de la Fundació CatDem dels últims dos anys. El 2014 hi consten uns
ingressos totals d’1,12 milions. D’aquests, 804.000 euros provenen de “donacions i altres
ingressos per a activitats”. Els ingressos que té actualment la fundació vinculada a CDC són molt
superiors a la resta de fundacions vinculades a partits catalans: l’any 2014, segons dades dels seus
balanços dipositats al registre, l’Institut Coll i Alentorn —d’Unió— va tenir “ingressos de
promocions i patrocinadors” per valor de 109.000 euros i la Fundació Rafael Campalans —del
PSC— va tenir “donacions i altres ingressos” per 106.000 euros.
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Ta
nmateix, el balanç de comptes de la CatDem no especifica qui són aquests importants donants ni el
motiu pel qual donen tal quantitat de diners a una fundació vinculada a un partit polític. Aquestes
donacions a fundacions, sense donant conegut, són perfectament legals. La reforma de la Llei de
finançament de partits polítics, aprovada el 2007 amb el PSOE al Govern espanyol, va prohibir
les donacions anònimes als partits, però va elevar a 100.000 euros el límit per a les aportacions
individuals. El 2012, ja amb el PP al Govern, es va prohibir que les empreses que rebin contractes
públics de l’Administració puguin efectuar cap tipus de donació als partits. Tanmateix, i aquesta és
la clau de tot plegat, es va mantenir oberta la possibilitat que les empreses puguin fer
donacions a les fundacions vinculades als partits. La majoria d’aquests donatius no estan,
segons el mateix Tribunal de Comptes, ben identificats ni es consignen en un compte bancari
especial. L’organisme espanyol reconeix que només pot auditar, de mitjana, 3 de cada 10 euros de
les fundacions dels partits. El Tribunal de Comptes ha denunciat reiteradament que les fundacions
del PP, del PSOE, d’Esquerra Unida o de CiU no identifiquen degudament els seus donants.

Qui dóna diners a la Fundació CatDem?
Josep Rull, secretari general de CDC, va reconèixer divendres passat que la CatDem va rebre
aportacions de les empreses Teyco i Bluegreen dins de la legalitat. “L’empresa Teyco ha fet
aportacions clares, transparents i reconegudes en quantitat que no tenim cap tipus de
dificultat per fer-les públiques”, va assegurar Rull. Tanmateix, fins aquest divendres, ni als
comptes penjats a la seva web, ni als dipositats al Registre d’Associacions i Fundacions de la
Generalitat ni als informes del Tribunal de Comptes apareixen quines són les empreses que donen
diners legalment a la Fundació CatDem. El número dos de Convergència va detallar que Teyco havia
donat uns 150.000 euros els anys 2007, 2008 i 2009, i Bluegreen va aportar-hi uns 200.000 euros
entre els anys 2012, 2013 i 2014.

El màxim detall que CRÍTIC ha pogut saber és quines donacions són de persones físiques i quines
són d’empreses o d’associacions, és a dir, de persones jurídiques. L’any 2013, l’últim que ressenya
l’informe del Tribunal de Comptes publicat aquest juliol passat, la CatDem va ingressar 847.000
euros en “donacions i altres ingressos”. D’aquests, l’informe detalla que hi va haver 538.000 euros
donats per 21 persones jurídiques, que majoritàriament serien empreses. És a dir, una
mitjana de 25.600 euros per cada donant.

En canvi, segons el mateix informe del Tribunal de Comptes, la Fundació Irla —vinculada a
ERC— o la Nous Horitzons, d’ICV, no tenen cap aportació de persones jurídiques, només de
persones físiques, mentre que la Rafael Campalans només va rebre aquell any 84 euros d’una
empresa o entitat. L’excepció és l’Institut Coll i Alentorn, d’Unió, que sí que rep donacions de
persones jurídiques: 343.000 euros donats, de només cinc persones jurídiques, que donarien una
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mitjana de 70.000 euros per cada empresa.

En què es gasten els diners?
La majoria de la despesa de la CatDem, més d’un 60%, està anotada com a “despeses de personal”:
664.000 euros el passat 2014 i 523.000 el 2013. Aquesta partida augmenta, doncs, uns 140.000
euros d’un any per l’altre. Actualment, hi treballen 12 persones. Destaca la segona partida més gran
de les despeses: 252.000 euros el 2014 i 307.000 euros el 2013 com a “serveis professionals
independents”. Aquestes factures són les que estarien investigant-se als jutjats. A més, la fundació
de CDC també gasta cada any 47.000 euros en el lloguer de la seva seu al carrer de Casp de
Barcelona i, en concret el 2014, va pagar 6.800 euros en “publicitat i propaganda”.

Per què són importants aquestes factures com a “serveis professionals independents”? Els
investigadors del cas, citats pel periodista Oriol Güell al diari ‘El País’, “consideren que Teyco, CDC i
la seva fundació formaven un triangle pels costats del qual fluïen els diners des dels ajuntaments
controlats per CDC a les arques del partit”. Així doncs, la hipòtesi dels investigadors, que encara no
han aconseguit demostrar, seria que “la constructora abonava les comissions, camuflades com
a donacions, a la fundació, que després transferia els diners al partit per contractes de
serveis l’existència dels quals el Tribunal de Comptes posa en dubte”. Convergència hauria cobrat,
sempre segons les mateixes fonts, “uns 2,2 milions d’euros entre el 2008 i el 2011 de la fundació,
que actuaria com a tapadora per cobrar comissions il·legals del 3% per obres públiques adjudicades
a Teyco”.

Els indicis per sospitar d’un cas de finançament il·legal de CDC serien, segons s’ha publicat a ‘El
País’, un document fet a mà trobat en una caixa forta del conseller delegat de Teyco, Jordi
Sumarroca, que detalla adjudicacions públiques i un càlcul del 3%; i, d’altra banda, uns ‘e-mails’
entre Sumarroca i l’extresorer de CDC Daniel Osàcar en els quals es relacionarien els suposats
pagaments fets amb les adjudicacions. L’últim pagament de Sumarroca, anotat a mà, seria d’uns
50.000 euros al març de 2014.

El mètode del ‘cas Palau’
Aquest sistema recordaria el mètode de funcionament denunciat en el frau del cas del Palau de la
Música. Segons el jutge del cas, Convergència presumptament hauria rebut 6,6 milions en
comissions il·legals de Ferrovial a canvi de ser contractada durant l’últim Govern de Pujol per fer
grans obres com la Ciutat de la Justícia o la línia 9 del metro. El cas està en l’espera de judici.

Precisament, segons els comptes als quals ha tingut accés CRÍTIC, la CatDem està pagant encara
els 632.000 euros que es va comprometre a retornar a l’Associació Orfeó Català. Fins al
2017, cada any ha de pagar 79.000 euros. El deute pendent amb data 31 de desembre de 2014 era
encara de 237.000 euros.

900.000 euros en subvencions, en tres anys
La CatDem, com totes les fundacions vinculades a partits polítics, rep subvencions públiques de
l’Estat, de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona. En concret, va rebre 309.000 euros en
subvencions per a l’exercici de 2014, mentre que els anys anteriors havia rebut un total de 287.000
euros (2013) i de 315.000 euros (2012). La xifra suma uns 900.000 euros en ajudes públiques només
en els últims tres anys.

L’any passat, doncs, va rebre 161.000 euros del Departament de Justícia de la Generalitat, 53.000
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euros del Ministeri de Cultura, 32.000 euros de la Diputació de Barcelona i 31.100 del Ministeri
d’Exteriors, entre d’altres. Fins i tot, va rebre diners de l’Institut Català de la Dona: 1.980 euros, per
“promoure la igualtat entre homes i dones”. Pràcticament, segons es desprèn dels comptes, rep les
mateixes quantitats com a subvenció cada any.
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