Ajudicacions a dit pels amics de la casa
De nou hem de posar en entredit la "bona fe" amb què diu actuar l'administració catalana a l'hora de resoldre les
adjudicacions de concursos convocats per diferents departaments de la Generalitat. Les darreres setmanes han
sortit publicades al "Diari Oficial de la Generalitat" diferents adjudicacions de contractes a empreses relacionades
directament amb personatges de l'entorn convergent. Parlem de personatges com l'empresari Carles Sumarroca,
el president del Saló Internacional de Turisme, Ramon Bagó, l'ex-diputat de CiU per Girona, Josep Capdeferro, o el
"candidat clau" de la coalició, Joaquim Molins.

La Generalitat mima les
empreses de Sumarroca
En dos mesos, ha obtingut contractes
públics per valor de més de 85 milions

E

l departament de Justícia ha adjudicat per
segon any consecutiu el servei de realització d'anàlisis clíniques de tres centres penitenciaris catalans a l'empresa General Lab SA,
presidida per l'històric militant de CDC i gran amic
de la família de Jordi Pujol, Carles Sumarroca. En
concret, General Lab ha estat l'adjudicatària dels
quatre lots posats a concurs pel departament per
un import global de 77 milions de pessetes. El
"Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" feia
pública la setmana passada la concessió en
exclusiva a l'empresa d'en Sumarroca dels serveis d'anàlisis de sang de les presons de la Model
-per 45.600.000 pessetes-, Wad Ras -per
12.000.000 de pessetes-, la Trinitat -per
7.400.000 pessetes- i Can Brians -per
12.000.000 de pessetes-. Aquest no és el primer
cop que aquesta empresa treballa per la
Generalitat. Recordem que, l'any passat, General
Lab SA ja va ser objecte de crítiques per haver-se
fet també amb l'adjudicació en exclusiva del servei d'anàlisis clíniques de les presons de la
Model, Brians i Wad-Ras per 55 milions de pessetes.

Les acusacions de favoritisme que reben diverses conselleries de l'administració catalana a
l'hora d'adjudicar concursos públics a gent de
l'entorn convergent es veu amparada per casos
com el de Carles Sumarroca.
La relació d'amistat entre Carles Sumarroca i el
president Jordi Pujol és històrica. Tots dos pertanyen al grup dels primers dos-cents fundadors
de CDC. Les seves respectives esposes, Núria
Claverol i Marta Ferrusola, són sòcies a l'empresa Hidroplant SA i dos dels seus fills, Pere Pujol i
Albert Sumarroca, es reparteixen bona part del
control de l'empresa Entorn SL, una societat que
també ha rebut concessions per part del departament de Medi Ambient, de les quals EL TRIANGLE n'ha parlat diverses vegades.

Medi Ambient també contracta
Sumarroca
General Lab SA no és l'única societat d'aquest
empresari convergent contractada per la
Generalitat. Fa menys d'un mes el departament
de Medi Ambient de la Generalitat també va adjudicar un contracte públic a Unitek, United
Technology SA, presidida per Sumarroca. En con-

cret, i segons publicava el DOGC, es van atorgar
16 milions de pessetes a Unitek per la
"instal·lació, connexió i subministrament de l'equipament necessari per al càlcul de l'emissió
màssica en els focus potencialment contaminants". EL TRIANGLE ja va explicar fa un parell de
mesos que l'empresa Unitek, United Technology
SA, havia guanyat varis contractes d'adjudicació
públics convocats pel departament de Justícia pel
manteniment dels sistemes de seguretat de les
presons de Quatre Camins, Can Brians i l'hospital
penitenciari de Terrassa. Aquests contractes -atorgats per la via de concurs restringit- han suposat
a Sumarroca un ingrés anual de 65 milions de
pessetes.
Unitek es va constituir el mes de setembre de
1984, té un capital escripturat de 100 milions de
pessetes i està domiciliada a Esplugues del
Llobregat. En aquesta empresa també hi figura
com a conseller Jaume Rosell Sanuy, militant de
tota la vida a CDC i antic subdirector general
d'Esports de la Generalitat.

El hòlding d'en Sumarroca
Tant General Lab com Unitex United Technology
formen part del grup Proelec SA, un hòlding
empresarial presidit per Carles Sumarroca. Entre
les societats mercantils en les que aquest empresari català figura com a conseller, president o
accionista hi ha també Consultora de Hospitales
SA (CODEH), una empresa de gestió sanitària que
recentment ha fitxat com a assessor l'ex-conseller
de Política Territorial i Obres Públiques, Jaume
Roma. Segons publicava la setmana passada el
rotatiu "El Mundo de Catalunya", CODEH SA ha
contractat a temps parcial a Jaume Roma donada
la seva experiència dins el sector sanitari (recordem que Roma va ser director del Servei Català
de la Salut durant dos anys) amb la finalitat de
millorar les perspectives econòmiques de l'empresa. La consultoría CODEH està dirigida actualment per Elvira Guilera, directora general
d'Assistència Sanitària entre el 1980 i el 1985.
Guilera va ser precisament la persona que va retirar de l'empresa privada Jaume Roma quan l'any
1982 va promoure el seu fitxatge dins la
Generalitat.
L.C.

Capdeferro, un ex-diputat que fa
bons negocis amb l'executiu català
J

osep Capdeferro i Maureta, excamuflat d'adjudicació directa. El
diputat de CiU per Girona entre el
darrer contracte que per aquesta via li
1992 i el 1995, és més conegut a
ha atorgat el departament de Justícia
Girona com a constructor que com a
de la Generalitat ha estat la realització
polític. Dins el sector de la construcde "les obres d'adequació d'espais de
ció gironí, però, se'l considera com un
la planta segona de l'Audiència
home que fa bons negocis gràcies als
Provincial de Girona", una obra dotada
seus contactes polítics i al seu careconòmicament per les arques públinet de militant de CDC. Capdeferro
ques amb 11.988.895 pessetes.
Un gironí espavilat.
Constructor SA s'ha fet amb varis
Capdeferro Constructor SA està presidicontractes de l'administració catalada i administrada per Josep Capdeferro
na en els darrers anys, molts d'ells atorgats per
i la seva germana Montserrat. Entre les obres públila via de "negociat sense publicitat", és a dir,
ques més importants que ha realitzat aquesta
sense concurs públic i, per tant, pel sistema
empresa hi figura la Universitat de Girona T

Ciments Molins
rep 22 milions
de Medi Ambient
E

l departament de
Medi Ambient va
adjudicar a finals de
1995 quatre subvencions directes a l'empresa familiar del cap
de llista per CiU al
Congrés dels Diputats,
Joaquim Molins. Així,
per "l'automatització i
desem polsament de la
càrrega del clínker de
Molins, al natural.
ciment pòrtland sobre
camió", Cementes Molins SA ha rebut 2.546.022 pessetes; pel "cobriment del parc de pre-homogeneïtzació de pedra
calcària" la conselleria li ha abonat 16 milions de
pessetes més; per "l'acondicionament de la càrrega de ciment", l'empresa dels Molins ha rebut un
ajut de 4.065.000 pessetes; i, finalment, "per
l'automatització del reg del parc de carbó i coc", li
han atorgat 296.259 pessetes. Tot plegat, més de
22 milions de pessetes en ajuts públics per una
empresa que té com a principal valor, un accionariat amb cognoms il·lustres T

Ramon Bagó
continua sucant
del Govern
L

7 actual president del Saló
Internacional
de
Turisme i ex-director
general
de
Turisme de la Generalitat,
Ramon
Bagó,
continua
mantenint
bons
contactes dins l'administració catalaAnar sumant.
na. N'és un bon
exemple el darrer
contracte que el departament de Justícia ha atorgat a l'empresa Cuines Serhs SL "pel servei de
restauració per a interns i el servei de cafeteria
i menjador dels funcionaris" de vàries presons
catalanes per més de 431 milions de pessetes.
De les adjudicacions de milionaris concursos
públics a empreses relacionades amb Bagó
n'hem parlat en diverses ocasions. De fet, es
calcula que des del 1991 fins al dia d'avui els
departaments de Justícia i Turisme han atorgat a
empreses del Grup Serhs -presidit per Ramon
Bagó- més de 2.000 milions de pessetes en
concepte de contractes d'obres i serveis.
L'empresa del hòlding Serhs que ha fet més
carrera gràcies a l'ajut indirecte del Govern
català ha estat Cuines Serhs SA, una societat de
càtering que actualment serveix menjar preparat
a diferents centres penitenciaris catalans.
Cuines Serhs SL va ser constituïda a Calella el
3 d'agost de 1991 -pocs mesos abans que
comencessin a rajar els contractes de la
Generalitat- per Josep Vilella, Miquel Casajoana i
Eduard Ollé, en representació pròpia i de dues
societats matrius més: Desenvolupament
Hostaler del Maresme SA i la cooperativa
Serveis Mancomunats d'Hoteleria i Similars,
totes dues presidides per Ramon Bagó
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