DENÚNCIA ANTIFRAU
Durant el mes de maig de 2015 s’inicia la publicació d’una sèrie
de no:cies al mitjà digital “diario.es/Catalunya plural” sobre la
Diputació de Barcelona.
Aquestes informacions explicaven com Convergència i Unió
després de les eleccions municipals de 2011 havia modiﬁcat
substancialment les polí:ques de cooperació al
desenvolupament a la seva arribada a la Diputació.
Jordi Castells Masanés es nomenat director de relacions
Internacionals al 2012 i es converteix amb el màxim responsable
dels fons de cooperació al desenvolupament de la Diputació de
Barcelona i al juliol del 2014 s’incorpora Joanthan Jorba com a
Cap de l’oﬁcina de cooperació sense :ndre cap experiència en el
sector i que ges:ona un pressupost anual de mes de 4 milions
d’euros.
Jordi Castells es nomenat per Josep Maria Matas, excoordinador
general de la Diputació que fou des:tuït al 2012 al descobrir-se
negocis amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) quan
Salvador Esteve i Mata era el president d’aquesta Associació i
Jordi Mata el coordinador general de l’en:tat municipalista.
Amb l’entrada del nou equip direc:u s’inicia un nou model de
ges:ó d’aquests fons amb una progressiva subs:tució dels
tradicionals agents receptors (ONG i en:tats socials) per
empreses i patronals catalanes en processos
d’internacionalització i conquesta de nous mercats.
La Diputació de Barcelona sosté que està aplicant un canvi de
model de ges:ó cap al “model anglosaxó”, en què el sector
privat te un pes creixent en la cooperació al desenvolupament.
Però on els beneﬁciaris d’aquests fons no han de per que :ndre
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necessàriament experiència en el sector, sinó la voluntat
d’u:litzar els recursos públics per internacionalitzar i conquerir
nous mercats.
Molts d’aquests fons de cooperació s’han vinculat a través de
successius contractes menors, concessions directes...per tant
sense publicitat ni concurrència, a unes poques empreses i
patronals catalanes sense cap experiència previ en el sector del
desenvolupament.
Algunes d’aquestes empreses han ob:ngut ﬁnançament
simultani per múl:ples vies, contractes directes del la Diputació i
d’altres contractes encarregats per altres en:tats ﬁnançades per
la Diputació per projectes similars. En ocasions, direc:us de la
mateixa empresa han emès factures al seu nom amb la qual cosa
almenys d’aparença es respectava la quan:tat màxima per als
contractes menors (18.000 euros) que no requereixen publicitat.
Alhora algunes en:tats elegides per la Diputació s’havien
cons:tuït molt poc abans de rebre els fons.
La xifra atorgada a aquestes empreses i en:tats podria superar
un milió d’euros.
Un dels casos més signiﬁca:us és la subvenció atorgada a
l’associació hondurenya ECOSADE (Expedient 2015/1022) per
l’elaboració de “plans de cohesió social i seguretat” i l’avaluació
dels projectes de cooperació al desenvolupament de la Diputació
de Barcelona a Hondures”. Aquesta en:tat es va cons:tuir
formalment el 12 de desembre de 2014, segons l’escriptura
pública, i molt pocs mesos després, al març de 2015, va obtenir
83.000 euros de la Diputació per la via de la concessió directa, es
a dir, sense cap :pus de concurrència.
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Per posar la quan:tat en context: cap de les subvencions
concedides per la convocatòria pública anual de la ins:tució per
a cooperació al desenvolupament des del 2012 ha superat els
75.000 euros.
El lobby energè:c Fundació Empresa y Clima ha estat una altre
de les en:tats més beneﬁciada de les convocatòries de
subvencions al 2013 i 2014, amb 67.000 euros i 42.000,
respec:vament. Però es poden sumar altres fons de cooperació
canalitzats a aquesta en:tat la xifra arriba als 228.000 euros des
de 2013. Tot això sense comptar amb els fons ob:nguts per un
dels seus patrons , la Fundació Universitària Iberoamericana
(Funiber) que va ob:ndré 183.000 euros durant les convocatòries
del 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------

A ﬁnals de maig de 2015 el Cap de l’oﬁcina de cooperació al
desenvolupament Jonathan Jorba anuncia la seva renuncia
immediata i la seva incorporació a l’Ins:tut d’Estadís:ca de
Catalunya (Idescat) depenent de la Generalitat de Catalunya.
A principis de juny dimiteix Jordi Castells i Massanés que torna al
Servei de Ges:ó de Fons de Cooperació i Estructurals del
Departament de Governació i relacions Ins:tucionals de la
Generalitat de Catalunya. Actualment és el Cap de Ges:ó dels
Fons de Cooperació i Estructurals ra:ﬁcat pel Decret 56/2016 de
19 de gener
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Aquestes dimissions es produeixen després de la publicació
d’aquest recull de no:cies.
En una nota de premsa del Servei de premsa de la Diputació de
Barcelona de 3 de juny de 2015, el diputat responsable de l’Àrea
Joan Carles Garcia Cañizares jus:ﬁcava la seva ges:ó respecte els
fons de cooperació.
Una altre no:cia rellevant ha estat la constatació que els tècnics
de la Direcció de relacions Internacionals de la Diputació van ser
subs:tuïts progressivament per càrrecs vinculats a CiU sense
experiència en el sector. El responsable polí:c de Jordi Castells i
Massanés era Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de Tordera i
càrrecs de la seva màxima conﬁança de García Cañizares
(provinents de Convergència i de les seves joventuts de Tordera)
van entrar a la Direcció de relacions Internacionals de de la
Diputació des de mitjans de 2013, quan els tècnics van començar
a adver:r de possibles irregularitats en el repar:ment dels fons.
Per assumir les tasques que abans feien els tècnics funcionaris
experts en cooperació (aprovar els projectes, fer-ne el seguiment
i assegurar que acomplien amb les ﬁnalitats pactades,...) van ser
subs:tuïts per persones vinculades a Joan Carles García
Cañizares que van liderar alguns expedients polèmics fora de la
supervisió dels tècnics de la casa. Els informes d’avaluació i
supervisió dels projectes, que solien incorporar-se junt amb
l’expedient, inclús van deixar de constar en el sistema informà:c
intern. D’aquesta manera , molts dels projectes qües:onats pels
tècnics quedaven fora de la seva supervisió i sota control exclusiu
d’un grupet de càrrecs de conﬁança sense cap experiència en el
sector i de becaris que responien directament a la direcció.
Dues d’aquestes persones relacionades amb el municipi de
Tordera eren: Marc Unió, que acabava de ser escollit regidor de
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Tordera i Bernat Santjoan vinculat al par:t. Ambdós foren
contractats per la via de successius contractes menors combinat
amb factures per feines concretes. I els contractes es combinaven
els de la pròpia Diputació amb els de GOBERNA, una en:tat
vinculada a la Fundació Ortega-Marañón amb qui la Diputació té
molta relació. Del grup vinculat a CIU que a la pràc:ca va
subs:tuir als tècnics de cooperació també en va formar part Luca
Bellizzi, nombrat el febrer de 2015 ambaixador de la Generalitat
a Itàlia.
Paral·lelament es va fer una avaluació de riscos a les
treballadores de la Direcció de relacions internacionals amb unes
conclusions demolidores. Aquestes parlaven i així queda recollit
en l’avaluació d’assetjament laboral, pressions , tensions
psicosocials, maltractaments, por, repressió, amenaces,
represàlies, cri:ques conqnues, ambient dictatorial , terror,
difamacions, men:des, ambient insuportable, crits, cops de
taula, falses promeses professionals, voluntat d’enfrontament
entre companys, malestar i desmo:vació per part de la direcció.
L’avaluació també recollia els nombrosos i desagradables
comentaris sexistes per part de Jordi Castells
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