CAS BLASCO

CAS BLASCO

Una experiència
ciutadana de lluita
contra la corrupció

Una experiència
ciutadana de lluita
contra la corrupció

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

© Edita
Observatori Ciutadà contra la Corrupció

© Observatori Ciutadà contra la Corrupció
© Disseny, portada, maquetació
Cap i Cua
Primera edició: octubre 2018
Reservats tots els drets d’aquesta edició
Observatori Ciutadà contra la Corrupció
Carrer de Roger de Flor, 13. Planta 3 46001, València
http://observatoricorrupcio.org/

Impressió
Artegraf

•2

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

3•

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

•4

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

ÍNDEX

Saqueig en la cooperació valenciana:
crònica sobre un cas molt poc pedagògic..........................................
Experiència sobre el terreny ..............................................................
En les cúspides del poder..................................................................
La primera trama ..............................................................................
La segona trama ..............................................................................
La tercera trama ..............................................................................
La trama de Blasco, a la llum pública ................................................
La debacle........................................................................................

Dimensions jurídiques del cas Blasco ................................................
Arbitrarietat en la concessió de subvencions en l'etapa de Rafael Blasco
al capdavant de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania ........................
El cas Blasco ....................................................................................
La figura jurídica de l'acusació popular ..............................................
Situació de les peces segona i tercera del cas Blasco ........................
Glossari ............................................................................................

7
10
12
14
19
24
27
31

37
39
47
55
59
64

5•

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

•6

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

Saqueig en la cooperació valenciana:
crònica sobre un cas molt poc
pedagògic
Sergi Tarín

7•

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

•8

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

La imatge mostra un home àgil malgrat els seus 70 anys. Del maleter del cotxe
blanc d'alta gamma trau a pols dues bosses de mà. Gira el rostre i comença a
caminar a grans camallades. Alt, vestit fosc sobre la camisa clara, Rafael Blasco
vesteix el seu uniforme de polític fins i tot per a entrar a la presó. Des de lluny li
arriba el xiuxiueig dels flaixos a l’altre costat de les reixes, però en cap moment
ofereix el seu rostre als periodistes. Avança fins a la garita de la presó valenciana de Picassent sense vacil·lar, es pot dir que amb pressa. L'escena dura a
penes 23 segons en la meitat del matí del dilluns 15 de juny de 2015. Cinc dies
abans el Tribunal Suprem ha ratificat la condemna imposada el 28 de maig de
2014 pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per malversació de cabals públics, prevaricació i falsedat documental. Després de ser
absolt de tràfic d'influències, la pena s’ha reduït de 8 a 6 anys i mig de presó, i
ha quedat confirmada la de 20 anys d'inhabilitació.
El tribunal considera provat que el polític va maniobrar des del seu lloc de conseller d’Immigració i Ciutadania perquè la Fundació Cultural i d’Estudis Socials
(Cyes) es lucrara amb dos projectes de sobirania alimentària a Nicaragua per un
import total d’1.666.099,86€, dels quals només van arribar a la seua destinació
47.953,34€, menys del 3%. La resta, els responsables de Cyes ho van gastar en
dos pisos, un entresòl i un garatge a València, a més d’unflar els comptes d’alguns membres de la trama corrupta capitanejada pel mateix Blasco. Un altre
capitost era l'empresari Augusto César Tauroni, amic del polític i assidu contractista de l’Administració Pública valenciana des de la darreria dels 90. Tauroni va
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ingressar el 23 de febrer de 2012 en la mateixa presó on Blasco ja ha passat els
seus primers 23 segons. El retrobament és imminent.
Són 23 segons, a més, que simbolitzen el final d’un règim caracteritzat per la
corrupció i una política voraç de grans esdeveniments per a distraure la mirada
d’allà on es posaven les mans. Un tancament de forrellat a 20 anys de governs
del Partit Popular, des de 1995, amb una factura de fastos i irregularitats la suma
de la qual fins a 2013 arribava a 12.500 milions, quasi la totalitat del pressupost
de la Generalitat Valenciana per a aquell any. Gürtel, Brugal, Nóos… Així fins a
una vintena de casos, alguns amb ramificacions tan robustes com el seu tronc
comú. Tot això per a conformar un edifici opac que es va enfonsar després de les
eleccions del 24 de maig de 2015 i el triomf dels partits d'esquerra, que van consumar el canvi després d’un pacte entre PSPV-PSOE i Compromís amb el suport
de Podem.
Un edifici, el del PP, de vertiginoses altures i fonamentacions malaltes que va tindre en Rafael Blasco un dels seus principals arquitectes. Un cap d’obra metòdic,
hermètic en l’actitud i inabastable en les seues ambicions i apetit de poder.
Temut, odiat i admirat al mateix temps. Un delineant de traç fosc a plena llum. Ni
d’Eduardo Zaplana ni de Francisco Camps, ni de dretes ni d’esquerres. De res ni
de ningú. Només de si mateix, només de Rafael Blasco, l’home de grans camallades entre les runes d’un 15 de juny de 2015 que cap en 23 segons.

EXPERIÈNCIA SOBRE EL TERRENY
“Estoy dispuesto a trabajar con cualquier partido para echar al PSOE”. Són paraules de Rafael Blasco en 1995, mesos abans de la victòria, al maig, d’Eduardo
Zaplana, candidat del Partit Popular i alcalde de Benidorm, el qual va enterrar l’època del socialista Joan Lerma, al comandament de la Generalitat Valenciana des
de 1982. Zaplana va obtindre 42 escons enfront dels 32 del seu rival, però va
haver de pactar amb els 5 diputats de la regionalista Unió Valenciana per a contrarestar els 10 d’Esquerra Unida, possible aliada del PSPV-PSOE. Després de la
victòria del PP, Blasco va ser nomenat director del Gabinet de Planificació, Estudis
i Avaluació de la conselleria de Presidència. Un nom barroc per a una tasca específica: afonar encara més l’esquerra, especialment el PSOE, i esborrar del mapa
polític a Unió Valenciana. Blasco era la persona idònia per la seua experiència
sobre el terreny. En 1980 s’havia afiliat al PSPV-PSOE a través del seu germà
Francisco, alcalde d’Alzira, ciutat natal de la família, i després d’una difusa experiència clandestina de lluita antifranquista en el Moviment Comunista d’Espanya i
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en el FRAP (Front Revolucionari Antifeixista i Patriòtic). Aquest padrinatge i el
suposat pedigrí esquerrà van fer que prompte es convertira en un valor en alça:
el president Lerma el va nomenar sotssecretari de Presidència i al poc va ascendir a conseller del ram a més de portaveu del Consell i membre de l’Executiva del
PSPV-PSOE i del Comitè Federal, el màxim òrgan entre congressos del partit i
matriu de les decisions internes.
Va ser des de la sala de màquines del partit que es va posicionar a favor de
Ciprià Císcar en la seua lluita pel control de la nau socialista. Ciprià era el principal rival de Joan Lerma i germà de Consuelo, amb qui no feia molt que Blasco
s’havia casat. El president, assabentat de les maniobres del seu portaveu, va
optar per una jugada de risc i li va oferir major poder i pressupost, però sota vigilància. El 24 de juliol de 1985, Blasco es va posar al capdavant de la poderosa
conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transport (COPUT). Uns esglaons més
avall quedava Blanca Blanquer, directora general d’Urbanisme i esposa d’Antonio
Birlanga, conseller d’Economia i Hisenda, molt proper a Joan Lerma.
Un salt de més de quatre anys ens porta al 27 de novembre de 1989. Dos policies acudeixen a casa de Blanca Blanquer amb un magnetòfon. Fa cinc dies la
directora general ha presentat una denúncia en la Fiscalia del TSJCV per uns presumptes suborns a personal del seu departament a canvi de modificacions fraudulentes en parcel·les. El jutge Luis Manglano ha ordenat intervindre els telèfons
dels implicats. Quan els agents li demanen que identifique les veus, Blanquer es
queda d’una peça en reconèixer la del seu superior, Rafael Blasco, el qual sembla estar completament assabentat d’una trama corrupta dins de la conselleria
amb vasos comunicants en diversos ajuntaments. La branca més coneguda acabaria sent la del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de la ciutat de Calp, a la
costa nord d’Alacant, amb suborns a treballadors de la COPUT a canvi de requalificacions avantatjoses. A partir d’aquesta investigació, la Policia també va descobrir que Blasco i cinc tècnics van afavorir l’empresari Jacques Lacroix en l’adquisició de terrenys en el polígon d’Ademús, una zona en expansió de Paterna,
localitat pròxima a València. Els enregistraments revelaven que polític i subordinats haurien rebut, a canvi, uns 5 milions de pessetes (30.000€).
Malgrat l’escàndol i la petició expressa del president, Blasco es va negar a dimitir i, al cap de poc temps, el cas va saltar als mitjans amb el seu nom en els titulars. El 27 de desembre de 1989 el conseller va acusar a Lerma de filtrar la notícia, per la qual cosa va ser cessat aquell mateix dia, encara que va continuar com
a diputat un any i mig, fins a esgotar la legislatura. Entre el 7 de juny i el 18 de
juliol de 1991, Blasco va ser jutjat per suborn, maquinació per a alterar el preu de
les coses i intervenció en empreses amb ànim de lucre. Però tant ell com la resta
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d’imputats van resultar absolts gràcies que l’advocat Javier Boix, que també l’assisteix en el litigi pel saqueig en Cooperació, va aconseguir anul·lar les cintes telefòniques en argumentar que els enregistraments es van realitzar sense acusació
prèvia i van ser manipulades per agents que van seleccionar uns passatges i en
van excloure uns altres, cosa que és estricta competència del jutge.
Rafael Blasco va jurar venjança contra el PSPV-PSOE i contra Lerma. De retorn a
Alzira va fundar el Partit Socialista Independent (PSI) i després Convergència
Democràtica Valenciana, un intent de replicar la catalana Convergència amb vies
de diàleg entre els sectors més moderats del nacionalisme i el regionalisme.
L’experiència, encara que fallida, va permetre al polític moure’s entre els plecs de
tots dos universos polítics i conéixer-ne els secrets. En 1995 Rafael Blasco ja era
un tipus avesat amb diversos viatges d’anada i de tornada per la política local i
amb l’ambició a prova de qualsevol ètica. Només era qüestió de temps coincidir
amb Eduardo Zaplana i sentir-se enlluernat per la seua pròpia imatge en l'espill.

EN LES CÚSPIDES DEL PODER
La nit del 25 de maig de 2007, el Partit Popular valencià va coronar les cúspides
del seu poder polític. Les urnes el van regar amb 1.277.458 paperetes, el 53,27%
dels vots, que es va traduir en 54 escons. Una victòria aclaparadora enfront d’un
PSPV-PSOE frenat en sec amb 38 diputats i una Compromís, coalició progressista amb Esquerra Unida i Bloc Nacionalista Valencià com a formacions principals,
afonada amb un decebedor 8,14% dels sufragis i 7 diputats.
Era inocultable que en el PP se sentien protagonistes d’una destinació sense fi i
depositaris en exclusiva de l’essència d’allò valencià. Un discurs ebri de propaganda, consumit a grans glops, però destil·lat minuciosament en els laboratoris
ideològics del partit, en els quals Rafael Blasco se sentia com el peix a l’aigua.
“El que se haya quedado inamovible hoy en día es un
fósil”, va assegurar durant una entrevista al diari El Mundo, en 2003, per a justificar la seua gran capacitat d’adaptació al mitjà, la d’un darwinista convençut per
al qual sobreviure és la virtut d’aliar-se contra tot pel que havia lluitat. A Blasco
se li atribueix bona part de l’estratègia batejada com a “poder valencià”, que va
servir a Eduardo Zaplana per a convertir aquest territori en la colònia més florent
del PP, orientar-lo a un model econòmic immobiliari i especulatiu i enlluernar la ciutadania amb la il·lusió òptica dels grans esdeveniments. Tot això amb un resultat
ruïnós pel seu desorbitat cost i permeabilitat a la corrupció.
Només entre 1995 i 2002 el deute públic va passar de 2.650 a 7.100 milions
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d’euros. Projectes com Terra Mítica, la Ciutat de la Llum, la Ciutat de les Arts i les
Ciències o els patrocinis multimilionaris, i molt tèrbols, al cantant Julio Iglesias a
través de l’Institut Valencià de l'Exportació (IVEX), van endeutar les arques autonòmiques. Però la postal de l'èxit ja estava dissenyada i va servir perquè Zaplana
fera el salt a la Moncloa com a ministre de Treball el 9 de juliol de 2002. El seu
successor, Francisco Camps, va aplicar la mateixa composició etílica, però amb
un augment considerable de la graduació. Es va accentuar la política de grans
esdeveniments a través de la competició de vela de la Copa de l’Amèrica i la dels
bòlids de la Fórmula 1. Tot això amb el suport de la manipulada radiotelevisió
pública valenciana. Fins i tot la visita del papa Benet XVI, el 8 i 9 de juliol de 2006,
es va convertir en un acte de masses més publicitari que religiós. Poc va importar que uns quants dies abans, el 3 de juliol, un vagó del metro de València descarrilara i deixara 43 morts i 47 ferits. El sinistre va destapar la falta de manteniment de la línia 1, la més longeva, i la més pura desídia operativa: activar la balisa ja instal·lada en la revolta de l’accident hauria sigut suficient per a evitar-ho.
Però què són 43 morts contra l’eufòria d'una comunitat autònoma girant sobre el
mateix “eje de la prosperidad”, tal com ho va encunyar Camps? I milers de xiquets
escolaritzats en barracons? I llistes d’espera cada vegada més llargues en
Sanitat? O la falta de pressupost per a la Dependència? Veus malastrugues contra el progrés, mers fòssils d’un ecosistema en ebullició. En definitiva, oposició a
silenciar. Una missió per a Rafael Blasco, a qui s’atribueix un paper destacat, per
13 •
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exemple, en la mort institucional d’Unió Valenciana, que va passar del 7,07% de
vots en 1995 a 0,95% en 2007, després que els seus principals líders foren
fagocitats pel PP. O la fractura de l’etern adversari socialista. En 1993, PSI i PP
es van aliar per a desallotjar al PSOE de l’ajuntament d'Alzira mitjançant una
moció de censura. El mateix que a Calp i Dénia en 2008 a través del PSD (Partit
Social Demòcrata), hereu del PSI. Va ser en aquest nou artefacte de Blasco en
el qual va trobar refugi Eduardo Tamayo, el diputat socialista trànsfuga de
l’Assemblea de Madrid que va possibilitar, en 2003, al costat de María Teresa
Sáez, l'arribada al poder del PP d’Esperanza Aguirre.
Trames polítiques, però també socials. Des del cercle d'influència del polític es
va incentivar la creació de la Federació d’Associacions de Veïns de la Comunitat
Valenciana (Favcova) per a neutralitzar les reivindicacions de les entitats de barri
més combatives. El mateix que la Federació d’Associacions per al
Codesenvolupament (Fedacod), contraposada a la Coordinadora Valenciana
d’ONGD (CVONGD). El mètode era senzill: es reduïen les ajudes a les entitats crítiques i se n’augmentaven a les dòcils, a les quals se’ls atorgava veu i protagonisme com a úniques interlocutores amb l’Administració. A aquesta suma d’estratègies, Blasco s’hi va mantindre fidel durant la seua vida de conseller rodamon amb el PP: Ocupació (1999-2000), Benestar Social (2000-2003), Territori i
Habitatge (2003-2006), Sanitat (2006-2007) i Immigració i Ciutadania (20072011). Un trajecte en el qual sempre va caminar acompanyat per un grup selecte d’alts funcionaris i contractistes amb els quals va anar deixant un rastre de
dubte i voracitat fins a la podridura final del saqueig als fons de cooperació amb
els països més pobres.

LA PRIMERA TRAMA
Malgrat el seu eficient treball entre bambolines, l'ubic i fabulador Rafael Blasco
mai ha generat unanimitat entre les diferents tribus del PP valencià. Alguns dirigents el consideren un intrús, però un intrús útil el poder intern del qual sols
calia dosificar. Després de les eleccions de 2007, Blasco abandona Sanitat, la
conselleria de major pressupost al costat d’Educació, en la qual en a penes un
any ha fet grinyolar les frontisses d’una administració més pensada per a per fils
tècnics i de gestió que polítics. L’afany per col·locar els seus l’havia enfrontat al
seu antecessor, Vicente Rambla. I l’impuls a la investigació amb embrions
humans, més mediàtic que real, l’havia enemistat amb Juan Cotino, reconegut
membre de l’Opus Dei.
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Més de 10.000 persones es manifesten als carrers de València sota el lema 'Prou de
corrupció, lladres a presó' el 13 d'abril de 2013. © Valerià Martín - El Seco.

Rambla i Cotino són dos conservadors de “pata negra” que, a més, s’han convertit en pesos pesats després del seu nomenament en 2007 vicepresident polític i social, respectivament, del nou Consell. Però al president Francisco Camps
no li és indiferent Blasco, per qui sent una devoció primitiva després del suport
incondicional d’aquest durant la guerra oberta dins del PP entre els seus partidaris i els d’Eduardo Zaplana. Amb aquest teló de fons es crea la conselleria
d'Immigració i Ciutadania (més endavant Solidaritat), la tercera més xicoteta, al
costat de Governació i Turisme, de les 14 del Govern valencià, però feta a la
mesura de Blasco. Mesos abans, Les Corts havien aprovat la Llei de Cooperació
al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, intent sense massa èmfasi per
regular un àmbit amb les seues llums i ombres que, després de quasi 20 anys
d’història, no havia preocupat en excés les institucions públiques. De fet, la
Direcció General de Cooperació, sempre deficitària en mitjans tècnics i humans,
havia anat passant de conselleria en conselleria fins a acabar en mans d’una consellera sense cartera, Gema Amor, arraconada per Camps a causa de la seua
lleialtat per Zaplana.
Blasco accepta l'encàrrec, però exigeix tindre mans lliures i aconsegueix que li
augmenten els fons fins a 94,8 milions. Amb la celeritat que el caracteritza, dis15 •
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senya un pressupost per a 2008 que permet concedir subvencions tant per convocatòria pública com discrecionalment; ajudes per a fundacions, premis, commemoracions i campanyes televisives, propiciant així un nou ecosistema idoni
per a afavorir xarxes de clientela i de propaganda. Això es va dur a terme, per
exemple, mitjançant el patrocini de les Cases de València a l’exterior, la promoció de la plataforma Fedacod, o el supor t a l’ober tura de les anomenades
AMICS (agències de mediació per a la integració i la convivència social) en diversos municipis. La cooperació al desenvolupament tampoc quedarà al marge d’aquesta estratègia, amb més de 51 milions entre convocatòries públiques de
subvencions i ajudes nominatives discrecionals, a través de convenis, quasi a
par ts iguals.
Al costat de Blasco ha desembarcat en la conselleria Augusto César Tauroni, el
seu contractista de capçalera. Tots dos són d’Alzira i es coneixen des dels noranta, quan l’empresari i el germà menor de la saga, Bernardo, van compartir militància en Unió Valenciana i un negoci de fruites i verdures a l’engròs. Amb el
temps, Bernardo es va dedicar a la rajola i Tauroni a la informàtica, cosa de la
qual es va valdre Blasco durant la seua etapa com a conseller de Benestar Social.
En 2002 va adjudicar per 6,7 milions el telèfon de la dona maltractada a
Lonerson, una empresa dormida que Tauroni va rescatar per a associar-se amb
Tissat. La maniobra va generar una certa controvèrsia i l’oposició va forçar la compareixença de Blasco en Les Corts. Així i tot, aquest va continuar contractant amb
Tauroni a través de GCS (General de Comunicaciones y Servicios), signatura que,
durant la seua etapa en Benestar Social, va aconseguir almenys quatre contractes per prop de 900.000€.
I polèmica també va ser la licitació en 2006, amb Blasco en la conselleria de
Sanitat, d’Abucassis, base de dades amb expedients mèdics de sis milions d’usuaris, per una mica més de 7 milions a Dinamiz-e, una altra signatura de
Tauroni. En total, entre 2000 i 2009, l’empresari i els seus mercantils van obtindre 23 contractes amb l’Administració Pública valenciana, segons una resposta parlamentària del PP al PSPV-PSOE en 2012, en la qual no s’especifica el
total licitat.
Lògicament, el primer que aborda Tauroni en Immigració i Ciutadania és la gestió
informàtica. Entre 2008 i 2011, almenys set contractes valorats en 1 milió d’euros són adjudicats a dit a Fujitsu España Service, Comteldat i Ibermática,
meres intermediàries que subcontracten sistemàticament a Tauroni a través de
Dinamiz-e i S&C Vision y Analisis. Però les necessitats informàtiques en la conselleria són limitades i els guanys no satisfan les expectatives de la trama. És
necessari aconseguir el millor mos: les ajudes de cooperació internacional. Per a
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això han d’introduir-se i operar en un sector professionalitzat, el de les ONGD,
que concorre a les subvencions públiques, en les quals se segueixen nombrosos
procediments de control, la qual cosa obligarà a Blasco a alterar-los per a poder
disposar dels fons segons li abellisca.
Un requisit fonamental és controlar l’empresa externa que avalua els projectes
que es presenten en les convocatòries, ja que els seus informes apor ten una
teòrica garantia d’objectivitat per a mantindre l’aparença de legalitat. El 3 de
juny de 2008, l'UTE (Unió Temporal d'empreses) conformada per Inversions i
Estudis Caaz i l’Estudio Jurídico Manuel Broseta guanya la licitació del contracte per a prestar aquest ser vei. La primera està dirigida per Luis Fernando Castel
Aznar, i la segona actua a través de BiConsulting, una consultora del grup. Són
firmes desconegudes en Cooperació, però molt familiars per a Blasco, a les
quals ja va gratificar generosament durant la seua etapa com a conseller de
Territori. El setembre de 2005 es va crear l’empresa pública Técnicas y
Tratamientos Energéticos de Residuos (TTER), amb un capital social de 15
milions, par ticipat en un 5% per Caaz, i que acabaria liquidant-se el juny de
2012 amb pèrdues de 3 milions. A més, en 2003 i 2006, Caaz va rebre dos
contractes menors per una suma de 12.180€. I en 2004, ja en UTE amb Manuel
Broseta, va aconseguir 827.032€ per a la“Puesta en marcha y gestión integral
de la Agencia Valenciana de Vivienda de Alquiler Infovivienda del IVVSA en
Alicante”. Per par t seua, en aquella mateixa etapa, Broseta en solitari va ingressar 214.591,58€ per assessoraments, assistències, informes i gestions.
Finalment, durant l’època de Blasco en Sanitat, Caaz va obtindre 174.000€ per
dues assessories en el concurs de l’aparcament dels hospitals Doctor Peset,
Verge dels Lliris i General d’Alacant, a més d’un contracte de 34.800€ per a una
altra assistència tècnica a l’hospital de Llíria.
Per altra banda, Blasco necessita algú de confiança que l’ajude a gestionar el
programa de cooperació amb personal tècnic extern. Per la qual cosa busca a
Pascual Lloria, altre vell col·laborador en Territori i Sanitat, a qui el 23 de juny
de 2008 adjudica aquest ser vei de consultoria per 750.000€ a través de l’empresa Gesman Ingenieria. Aquesta licitació superarà la suma d’1,2 milions pel
fet de prorrogar-se consecutivament fins al 2012.
Amb el camí més aplanat, Augusto Tauroni ja hi pot entrar en joc. Solament
necessita trobar una ONGD que presente els projectes. L’avaluadora externa
des de fora i Blasco i els seus des de dins, ja es fan càrrec de la resta després.
Apareix en escena Marcial López, expresident del Col·legi d’Infermers de
Castelló, al qual va estafar 300.000€ l’any 2000, per la qual cosa serà condemnat en 2011. López presideix la Fundación Cultural y de Estudios Sociales
17 •

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

(Cyes), una societat domèstica que dirigeix amb María Josefa Cer vera, la seua
segona muller. Tauroni i López pacten que aquest concorrerà a totes les convocatòries que tinga al seu abast. L’empresari, a canvi de la seua intermediació,
li demana el 25% de les subvencions que li concedisquen.
A principis de juny de 2008, López presenta dos grans projectes de desenvolupament per a por tar a terme a Nicaragua, per prop de 2 milions, amb els quals
es proposa adquirir dos pisos, un entresol i un garatge a València sota el concepte d’«oficina tècnica»; i altres cinc projectes per al disseny de sengles màsters i l’organització d’altres activitats. Els expedients dels dos primers arribaran
a Teresa Clemente, la cap de ser vei de Gestió, encarregada de comprovar que
es complisquen els requisits administratius de la convocatòria. Cyes no en
satisfà dos, experiència prèvia i treball en xarxa amb altra entitat espanyola, la
qual cosa suposa motiu d’exclusió. Quan li requereixen aquesta documentació,
López s’encén d’ira. La funcionària recorda que aquest li va demanar, en to prepotent, que es deixara de papers perquè ho tenia «hablado y resuelto con el
consejero Blasco».
Clemente comunica la incidència al seu superior, Agustina Tina Sanjuán, secretària general de la conselleria i mà dreta de Blasco, a qui ha acompanyat a través del mateix càrrec en Ocupació, Benestar Social, Territori i Sanitat. Seguint
ordres del conseller, Sanjuán, sense consultar-ho amb Clemente, remet els
expedients a l’empresa avaluadora externa. Cada expedient va a un despatx
diferent de l’UTE i, malgrat incomplir els requisits més elementals i quedar
patent la compra d’immobles a càrrec de la subvenció, són aprovats encara que
amb la puntuació més baixa.
S’acosta el 31 de juliol, data límit per a tancar convocatòria i pressupost. Sanjuán
sospita que, malgrat els informes favorables de l’avaluadora, els expedients no
passaran el filtre de la comissió tècnica que ha de signar la proposta de resolució que Blasco espera. El grup el conformen, a més de Teresa Clemente, la directora general, Carmen Dolz, el cap d’àrea, Sergio Aguado, i el cap de secció,
Manuel Fornás. Són gent preparada que es coneix des de fa anys. El 25 de juliol,
amb tot un cap de setmana per davant i amb les avaluacions en format word i no
en pdf, com és preceptiu, Sanjuán o algú sota les seues ordes afig 10 punts als
62,14 inicials, inclou el logo de Promundis, una fundació amb la qual López ha
mantingut contactes sense arribar a cap acord, com a entitat en xarxa i refà els
paràgrafs més crítics.
No resulta difícil per als membres de la comissió, reunits el 28 de juliol, detectar la mala labor cosmètica. Es destaca que Cyes compta amb “àmplia experiència en el sector”, però no hi ha ni un sol paper que ho acredite. El 30 de
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juliol proposen excloure-la de la convocatòria, però no prospera perquè Sanjuán
s’oposa i la seua signatura és vinculant. L’endemà, Rafael Blasco cita la comissió a les 19 hores. És una reunió tensa, “molt desagradable”, explicarà Dolz a
la jutgessa, en la qual el polític els esbronca després d’atribuir-se ser “el màxim
intèrpret de les bases”, per la qual cosa l’experiència de Cyes, assegura
Blasco, estaria acreditada. Clemente i Aguado el contradiuen i aquest, furiós,
marxa per a tornar passats uns quants minuts. “Debéis confiar en mí porque os
he mantenido en la consejería a pesar de adver tirme que eráis un mal equipo”,
“¿Nunca habéis cometido ninguna irregularidad?”, ironitza i, tot seguit, amenaça de passar agost revisant la resta d’expedients a la recerca d’errors. La pressió arriba a tal grau que els components de la comissió decideixen signar l’acta i que Manuel Fornás guarde una de les tres còpies a l’espera que López justifique l’experiència. Si en uns quants dies això no succeeix, l’acta es destruirà i se’n redactarà una de nova sense Cyes.
El personal tècnic abandona la conselleria passades les 22 hores i a les 23.33
Augusto Tauroni rep una còpia de l’acta, que reenvia a Marcial López amb una
indicació: “Requisits que ha de complir per a l’experiència prèvia”. López confecciona el 5 d'agost un document inventat que data el 16 de juny de 2008 amb
sis projectes suposadament desenvolupats en municipalitats de Nicaragua,
país en el qual mai ha estat. L’escrit arriba a la conselleria el matí següent i
malgrat no coincidir amb l’habitual per a acreditar l’experiència, que és presentar cer tificacions o butlletins oficials, els tècnics cedeixen i donen el vistiplau a
l’acta.
Finalment, el 3 de setembre de 2008 el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
(DOCV) publica la resolució de la convocatòria de Grans Projectes, que inclou els
de Cyes per import d’1.666.818,86 €, el 14,1% del total dels fons concedits,
quan la normativa establia un màxim del 8% per entitat. L’11 de setembre, la fundació ingressa els diners i López rep dues factures de Gestiones e Iniciativas
Arcmed, una de les empreses de Tauroni, per 208.352,46€, el 25% de cada
expedient. Dels 160.900,16€ relatius als tres projectes de sensibilització, el
màxim permès, Arcmed també factura la seua corresponent quarta part:
40.225,04 €. Totes són factures per conceptes i treballs que mai es realitzarien.
Per la seua part, Rafael Blasco, que no ha oblidat l’enfrontament de mesos arrere, inicia aquell mes la porga dels treballadors crítics. Carmen Dolz abandona la
conselleria a petició pròpia. Com Manuel Fornás, un parell de mesos més tard. A
Sergio Aguado i Teresa Clemente, els més bel·ligerants, els fan cessar en el
càrrec de forma fulgurant. “Diferencias de criterio”, els comunica el conseller a
través de tercers.
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LA SEGONA TRAMA
La desaparició de l'anterior equip suposa una oportunitat magnífica per a reconfigurar l’organigrama amb personal més dòcil i fins i tot còmplice. La primera a
arribar, el 19 de setembre de 2008 és Pilar Collado, nova directora general amb
experiència com a vicepresidenta de Farmacéuticos Mundi i coordinadora del programa de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de València. És una
dona disciplinada, discreta i del Partit Popular. Al cap de poc temps, l’1 de novembre, la Direcció d’Àrea l’ocupa un personatge clau en la immediata implantació de
la trama: Marc Llinares, un funcionari expert en programació que ha treballat amb
Rafael Blasco en les conselleries de Territori i Sanitat, a l'àrea d'Informàtica de la
qual va arribar l'octubre de 2006 després de la destitució de l’anterior responsable per negar-se a signar, en sintonia amb els tècnics, un contracte de 3 milions
per al manteniment del centre de processament de dades.
L’any següent, la rúbrica de Llinares va ser decisiva en la justificació que va permetre a l’UTE Capgemini i Dimensión Informática aconseguir el contracte, negociat i sense publicitat, del sistema Abucassis per 7,4 milions. Dimensión
Informática era una mera pantalla de Dinamiz-e, una de les empreses capçaleres d’Augusto Tauroni, el qual va sentir una instantània afinitat per Marc
Llinares que li va por tar a proposar-li negocis en comú. L’1 de febrer de 2008,
per mediació d’Arcmed, va llogar a l’esposa d’aquest, Flor Vacas, un habitatge
en la localitat costanera de Dénia per 2.500€ mensuals. I aquell mateix mes,
Tauroni i Llinares van instal·lar una franquícia de brioixeria DunkinCoffee. Però
el pacte de sang entre informàtics es va produir a meitat de novembre de 2008,
a les dues setmanes d’incorporar-se Llinares, que va adquirir el 30% de les
accions d’Arcmed, empresa que acabava de facturar 456.929,96€, a canvi de
res, a la fundació Cyes.
No hi ha dubte que Llinares és el principal interessat a encobrir els polèmics expedients a Nicaragua, l’aprovació dels quals, al costat de la posterior defenestració
de la comissió tècnica, ha provocat gran estupor en la plantilla. Una de les tècniques, Eva Solá, amb quasi dues dècades d’experiència en Cooperació, s'encarrega inicialment de la tramitació de tots dos projectes i no tarda a comprovar el que
és un secret a veus: amb els diners de les ajudes s’han comprat pisos a València,
una cosa prohibida per la normativa de cooperació internacional al desenvolupament. Solá envia un correu a Llinares en el qual enumera aquesta i altres irregularitats: falta de treball en xarxa, escassa aportació a Nicaragua i les gens creïbles factures d’Arcmed. “Menudo marrón me han dejado”, s’excusa Llinares, i
amb el pretext de dedicar a l’assumpte tota l’atenció, l’aparta dels expedients i
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Representants de la CVONGD demanen enfront de la Fundació Cyes la devolució dels fons
destinats a cooperació sostrets. València, 8 d'abril de 2014. © CVONGD.

els trasllada al seu despatx al costat de la resta de la convocatòria de Grans
Projectes de 2008.
Llinares, preocupat, conta a Tauroni que els pisos de Cyes van de boca en boca
dins de la conselleria i aquest escriu a Marcial López un correu molt dur: “De
todas las formas en las que podías haber actuado has elegido la peor (…) Así que
me rindo (…) Tomaste un camino que te lleva directo al desastre”. Tauroni deixa
caure a López, el qual tornarà a concórrer en la convocatòria de 2009 amb un
altre projecte que inclou un nou pis com a oficina tècnica i uns altres de
Sensibilització, Ajuda humanitària i Desenvolupament. Cap li serà aprovat.
La ruptura amb Cyes accelera el pla que Tauroni té en ment des de fa temps:
crear la seua pròpia fundació i accedir directament a les convocatòries. Per què
conformar-se amb el 25% si pot quedar-s’ho tot? El 5 de desembre les empreses
Arcmed i Dinamiz-e constitueixen la Fundació Solidària Entre Pobles (FSEP), que
més tard es dirà Hemisferi després de la demanda de la històrica ONGD
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Entrepobles. Com que el requisit d’antiguitat els impedeix encara concórrer directament a les convocatòries públiques, en la FSEP es dediquen a captar ONG
menudes amb les quals suplir, a més, la falta d’experiència prèvia, i a les quals
asseguren que si van de la seua mà “el premio está garantizado”. La mecànica
és senzilla: els projectes es redacten en l’oficina de la fundació sense que importe la seua qualitat, l’avaluadora externa els puntua a l’alça i la conselleria els
aprova en detriment d’uns altres objectivament millors. Una vegada ingressada la
subvenció, la meitat dels diners arriba a la trama a través d’una xarxa d'empreses a Espanya i als Estats Units, la majoria vinculades a Tauroni i el seu entorn,
que facturen quantitats desorbitades per treballs de quantia inferior o que, senzillament, mai s’efectuen.
L’estructura de la FSEP apareix àmpliament descrita en la declaració que l'extreballadora Julia Queralt presta el 27 de juliol de 2011 a la Policia Nacional. El president és Adolfo Soler, però depén de Cèsar August Tauroni, el qual delega en
Joaquín Rafael Blasco (sense vinculació amb el conseller) la gestió diària. Arturo
Tauroni, germà menor, i Cèsar August, el pare de tots dos, elaboren informes i justifiquen despeses. Maribel Castillo realitza la interlocució entre les ONG satèl·lit
i la conselleria, el vincle de la qual és Marc Llinares i Antonio Gullón, assessor en
el gabinet del conseller, i fins i tot María Ángeles Rincón, secretària personal de
Blasco. Alina Indiekina, parella d’Augusto, és la secretària. Alfonso Navarro,
d’Arcmed, es dedica als encàrrecs. I primer José Bollaín i Alfonso Freire a partir
de març de 2011, porten els assumptes legals. Noelia Guilló i la mateixa Queralt,
auxiliars administratives, elaboren la part tècnica dels projectes. Per a això,
Joaquín Rafael Blasco disposa d’un armari amb fotocòpies d’altres aprovats a
entitats com Fiadelso, Acsud i Dasyc. Li’ls ha proporcionats Llinares i li serveixen de model i plantilla per a elaborar-ne els seus. Fins i tot un mes abans de la
publicació oficial, que serà al març, ja compten amb una còpia de la convocatòria
de 2009. “La Coordinadora de ONGD nos la ha facilitado a todas las organizaciones para que vayamos adelantado trabajo”, menteix Julia Queralt.
La posada de llarg de la fundació està pròxima i res pot fallar. El 3 d'abril, Llinares
elabora un document (la il·lustrativa contrasenya del qual és “caaz”) que acabarà
requisat per la policia i que porta com a títol: “Instrucciones para el arreglo de las
convocatorias”. És un llistat en què orienta com pujar o baixar la puntuació segons
les entitats siguen afins o contràries. En aquest segon capítol assenyala
Fundación Juan Bonal, Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo
Saharaui del País Valenciano, Atelier ONGD, Cooperación Internacional ONG,
Fundación El Alto i Cooperación y Desarrollo de América Latina, entre d’altres.
El 6 de juliol de 2009 es publica en el DOCV la resolució de la convocatòria de
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Grans Projectes, que dona els seus primers fruits a la FSEP. Dos de les seues
entitats pantalla, Ceiba i Fudersa (Fundación para el Desarrollo Rural y Salud),
obtenen quatre subvencions, a Guinea Equatorial i la República Dominicana respectivament que, sumades a una altra de Sensibilització aprovada a Fudersa per
53.107€, ascendeixen a un total d’1.393.311,18€. Però és en 2010 quan la fundació de Tauroni s’aboca a pels fons sense contemplacions. El desembre de
2009, l’UTE Caaz-Broseta aconsegueix, a l'alça, una pròrroga del contracte com
a avaluadora. I el 16 de febrer de 2010, la FSEP rep els seus primers 415.000€
a través d’una ajuda discrecional per conveni. La decisió obvia que l’entitat manca
de l’antiguitat necessària per a rebre subvencions per convocatòria i ignora l’informe desfavorable del tècnic Juan José Iborra, que apunta que el pressupost no es
correspon amb l’activitat, no existeix soci local i les factures proforma estan unflades. Malgrat això, el conveni s’aprova, la qual cosa precipitarà la dimissió d’Iborra
el mes següent.
Des de fa temps un ambient verinós envolta la conselleria, en el qual la trama no
oculta el seu assalt sense matisos a les convocatòries. El 24 de febrer, Tauroni
envia un correu a Llinares amb una llista blanca i negra d'entitats: “Los en rojo son
que NO, NEIN, NI DE COÑA, VAMOS QUE NO. Los que están en VERDE son la lista
blanca, o sea, que sí, o sea que somos nosotros, o sea que como se equivoque lo
mato” (sic). El saqueig és tan evident que fins la mateixa Pilar Collado es regira contra els seus i retrau a Marc Llinares que es pretenga excloure ONGD amb gran experiència i incloure unes altres que, a més de no tenir-ne, han presentat projectes pràcticament iguals en països poc habituals i els materials dels quals es compraran a
Espanya i no en el lloc de destinació, com aconsella la normativa de cooperació
internacional al desenvolupament. Collado, a més, té una pèssima relació amb
Llinares, a qui no reconeix la més mínima aptitud en Cooperació ni capacitat administrativa. Tampoc veu clar algunes de les propostes recents impulsades per Blasco,
com obligar les entitats a destinar l’1% de les subvencions rebudes al pagament d’unes suposades accions de sensibilització concertades prèviament per la conselleria
amb l’empresa de publicitat Ismos, designada a dit per Blasco, a la qual les mateixes entitats havien de pagar per unes activitats que van escapar al seu control i van
servir sobretot com a propaganda de la conselleria. Aquesta decisió va deslligar per
primera vegada les alarmes en el sector.
Però la gota que fa vessar el vas per a Pilar Collado és l’intent per part de Marc
Llinares i Tina Sanjuán d’aprovar un projecte al Paraguai de la FSEP, a pesar que no
compleix el requisit d’antiguitat. Llinares, malgrat les reticències de la directora general, fa cas omís i ho envia a l’avaluadora externa en la qual, com és habitual, ho puntuen per a ser aprovat. Collado es nega a signar l’acta i decideix deixar el càrrec. “Ten
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cuidado no te cuelen un expediente con un lío de unos pisos aprovechando que te
vas”, l’adverteix Amparo Ortiz, cap de servei de Gestió Administrativa. Collado no sap
res de Cyes ni de Marcial López, la qual no solament no ha retornat els diners dels
immobles, sinó que ha creat una empresa, Acip, per a facturar a Cyes, és a dir a si
mateix, 133.345,58€ en cada projecte per a reformar els pisos i gastar en hotels,
restaurants i viatges per Espanya i la República Txeca.
La directora general renuncia el 30 d'abril després d’una reunió amb Rafael
Blasco en la qual el conseller es mostra indiferent i en cap moment es planteja excloure les entitats vinculades a la FSEP. A Collado la substitueix, el 3 de
maig de 2010, el director general d’Immigració, Josep Maria Felip, el qual assumeix en un únic càrrec aquesta competència i Cooperació. Es tracta d’un home
de la casa, la trajectòria del qual ha corregut en paral·lel a la de Blasco, encara que amb diferent grau de glamur i èxit. Els seus inicis polítics també al·ludeixen confusament a la lluita antifranquista, després al PSPV-PSOE com a secretari de Joan Lerma i, per fi, al PP com a assessor en diferents conselleries. Felip
signa la proposta de resolució de la convocatòria de cooperació per al desenvolupament, que es publica en el DOCV el 14 de maig amb la signatura de Blasco.
De la llista blanca de Tauroni, set projectes resulten aprovats: dos de Fudersa,
a la República Dominicana; un d’Asamanu, a Senegal; dos d’Esperanza Sin
Fronteras (ESF), al Perú; i dos d’Asade l’Àfrica, a Mauritània i Camerun. El de la
FSEP al Paraguai queda fora, però serà inclòs en la convocatòria següent a través de Ceiba. El total aconseguit provoca la gaubança de la trama:
2.560.330,65€. Un increment dels beneficis de més del 100% malgrat la retallada del 35% en la convocatòria per la crisi econòmica. Per a això ha sigut
necessari donar una altra volta de rosca als criteris d’avaluació dels projectes,
concretament als 20 punts que concedeix directament la conselleria a les entitats sol·licitants. En lloc de vincular-se com fins llavors al seu bon acompliment,
se supediten a una ambigua adequació als “Objectius i Prioritats de la
Generalitat Valenciana”. Aquest canvi, imprescindible en 2010, encara ho serà
més en les convocatòries de 2011.
La trama sent que no té sostre. Luis Fernando Castel Aznar s’independitza de
Manuel Broseta i munta el seu propi despatx, Expande, al qual, naturalment, li
adjudicaran el contracte de l’avaluadora externa per a 2011. El 30 de juny dimiteix Amparo Ortiz i torna a l’Advocacia de la Generalitat. Per part seua, Felip signa
el 12 de juliol el tancament dels expedients de Cyes sense el reintegrament dels
pisos. En la conselleria a penes queden crítics excepte algunes tècniques del
carrer. Una d’elles, Begoña Campaña, planifica que la becària Victoria Vila, destinada a Nicaragua, visite el 26 i el 27 d’agost de 2010 els dos projectes de Cyes.
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El 30 escriu impactada a la seua tutora: només han arribat 50.000 dòlars per a
la construcció d’un parell de pous manuals. Els informes de Vila couen en la conselleria i Llinares ordena a la nouvinguda Jenny Maita, tècnica afí, el control de
les beques. A partir de llavors només es visitaran els projectes que apareguen en
les llistes que ella confecciona amb el vistiplau d’aquell.
És un últim filtre per a evitar fugides del búnquer en què Rafael Blasco ha convertit la conselleria. O això creu. Són massa trampes, sense gens de dissimulació i
a la vista de nombroses persones, perquè la trama passe inadvertida. La seua
irrupció a la llum pública només és qüestió de temps.

LA TERCERA TRAMA
El 12 de gener de 2010 un terratrèmol amb força de 7 graus en l’escala de Richter
sacseja l’illa de La Española a 15 quilòmetres al sud-est de Port-au-Prince, la
capital d’Haití, el país menys desenvolupat d’Amèrica Llatina, amb un 80% de
població pobra i un 54% extremadament pobre. Tot queda per terra: edificis,
infraestructures, institucions, serveis bàsics… Els morts es compten per centenars i la població passeja sense destinació pels carrers. Les contínues rèpliques
aprofundeixen la tragèdia. Un any després, les xifres oficials arrepleguen 316.000
morts, 350.000 ferits i 1,5 milions de persones sense llar. És la pitjor catàstrofe
humanitària en els últims 30 anys.
La comunitat internacional es mobilitza amb l’enviament d’equips de rescat i
ajuda solidària. A València s’activa el Comitè Permanent d’Ajuda Humanitària
(CAHE), creat en el 2000 i integrat per la Generalitat Valenciana, les tres diputacions provincials, els quatre principals ajuntaments, la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies (FVMP), el Fons Valencià per la Solidaritat (FVS) i les fundacions de Bancaixa i la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM). Rafael Blasco, en
una decisió absolutament inusual, obri un compte en cadascuna de les dues entitats bancàries, que no tarden a reunir 177.779,19€ entre aportacions de ciutadans, empreses, ajuntaments i la Mesa de les Corts. El 18 de gener es reuneix
el CAHE. A més d’aquestes aportacions, altres entitats mostren disponibilitat a
contribuir amb noves sumes. La directora general de Cooperació, Pilar Collado,
suggereix coordinar les contribucions en una acció conjunta més potent i amb
major visibilitat.
El 3 de febrer es torna a convocar el CAHE. Assisteixen Rafael Blasco; el president de la Generalitat, Francisco Camps; l'alcaldessa de València, Rita Barberá; i
la d’Alacant, Sonia Castedo. Diverses entitats amb presència a Haití són convi25 •

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

dades i els polítics es llancen a suggerir tot tipus d’idees. Barberá planteja una
paella solidària organitzada pel gremi d’arrossers i reconstruir una ciutat o un
barri al qual proposa rebatejar com a “barri Sorolla”. Des de la Diputació de
Castelló aposten per apadrinar una localitat devastada i incloure-la com un municipi castellonenc més. Pilar Collado recomana esperar que l’AECID (Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) determine les seues
prioritats per a coordinar l’ajuda valenciana. Però Blasco recondueix la situació
amb un colp d’efecte: ni reconstrucció de barris ni padrinatge de localitats, ja que
la societat valenciana té suficient entitat per a edificar una microciutat de nou
encuny. La idea entusiasma a Camps i el conseller, el fi olfacte del qual ja ha
detectat la possibilitat de negoci, insisteix: “La AECID no es quien para decirle al
CAHE lo que debe hacer”.
En la reunió següent, el 18 de febrer, Pilar Collado informa que la conselleria ja
valora dissenyar un projecte de 5 milions en cinc anys durant dues fases.
Margarita Montañés, de la Fundació Bancaixa, vacil·la, ja que els donants han
ingressat diners per a un pla d’Emergència i no de Cooperació. I Trinidad Blanch,
d’Assemblea de Cooperació per la Pau, sol·licita la participació d’altres organitzacions, especialment les 26 que formen part de la Coordinadora Valenciana
d’ONGD i treballen a Haití. Els dubtes afloren. Creu Roja desmenteix públicament
les notícies que la vinculen al projecte i el 10 de març també es desmarca Acció
contra la Fam. Des de la CVONGD es queixen formalment que no s’haja convocat
l’Òrgan Consultiu del CAHE, del qual formen part, i sol·liciten major transparència en l'ús dels fons.
Mentrestant, Josep María Felip, el qual ja ha substituït a Pilar Collado al capdavant de la direcció general de Cooperació, assumeix el rol de comissari dins del
CAHE, la primera reunió del qual presideix el 26 de maig de 2010. Aquell dia,
la tècnica Eva Solá arriba a la República Dominicana, rumb a Haití, enviada per
la conselleria per a sondejar possibles donants de terrenys. Solá ha previst
viatjar a Por t-au-Prince, on tenen presència les ONGD amb seu valenciana, però
Marc Llinares, en l’últim moment, li ordena anar a Jacmel, al sud-oest, on l’espera el delegat del govern en aquella localitat, Zidor Fednel. La proposta del
polític haitià consisteix a gestionar directament els fons i, de pas, reconstruir la
seua oficina. En tot cas, descar ta la microciutat per problemes amb la propietat, el cadastre i la dificultat de traslladar població en un país amb les comunicacions destruïdes.
Al seu retorn, la tècnica informa les ONGD valencianes i escolta les seues propostes de cara a la reunió del CAHE del 30 juny. Felip ha seguit el seu propi camí
i també ha contactat amb Fednel, el qual li ha oferit quatre alternatives: edificar
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un hospital o centre d’especialitats en Belle Anse (76 quilòmetres a l’est de
Jacmel), reconstruir un centre de formació professional en Jacmel, contribuir a la
rehabilitació del patrimoni en aquesta localitat o instal·lar una fàbrica de suc de
mango. La primera opció és la que més agrada a Blasco i a Felip, el qual així ho
deixa entreveure durant la reunió. És la primera notícia que Solá té de l’hospital
i sent que els polítics volen forçar-la a validar tècnicament una decisió que ja han
pres per endavant. No obstant això, insisteix que la cooperació en la zona segueix
centrada en l’emergència, que és necessari mantenir-la, més encara quan els
valencians hi han donat els seus diners. I que només a mig termini s’han d’emprendre accions de reconstrucció.
Però no hi ha res a resoldre ni discutir. Rafael Blasco i els seus ja intueixen grans
guanys amb un hospital de 5 milions d’euros. Els tràmits s’acceleren i, del 9 al
16 d’agost, una delegació de la conselleria es desplaça a Haití per a subscriure
un primer acord amb el Govern local i preparar la imminent visita de Rafael Blasco.
L’encapçalen Josep Maria Felip i Antonio Gullón. I per part de la FSEP hi viatgen
Joaquín Blasco i Carlos de Benito. El 30 d’agost, a Port-au-Prince, Blasco signa
amb el ministre de Salut Pública i de la Població del país antillà, Alex Larsen, el
“Memorando de entendimiento entre la Generalitat Valenciana y la República de
Haití”. El conseller està exultant: acaba de rubricar l’acord més important en la
història de la Cooperació valenciana.
El 3 de setembre, Felip reuneix el CAHE per a informar de l’elecció de la FSEP, a
la qual han decidit encarregar l’execució integral del projecte.“Es la única entidad
que respondió a la llamada de la Generalitat para cubrir todos los aspectos y
acompañó a la delegación valenciana en la primera visita”, justifica. La representant de la fundació Bancaixa, Margarita Montañés, sol·licita més informació sobre
l’entitat proposada i sobre la futura propietat de l’hospital. I Felip estira el currículum de l’entitat en assegurar que disposa de seu a València, a la República
Dominicana i Haití; que ha executat projectes al Perú i a Guinea; i que està capacitada per a atendre tots els flancs: cercar empreses constructores, gestionar l’edificació i encarregar-se dels tràmits de fronteres. Felip convenç al CAHE, els
membres del qual sol·liciten que la Generalitat acredite a la fundació de Tauroni
perquè puguen ingressar-li altres sumes, al voltant de 120.000€, que s’han continuat col·lectant.
El 29 de setembre de 2010, amb el vistiplau del Consell, Rafael Blasco signa la
resolució que concedeix a la FSEP els 177.779,19€ recaptats en comptes solidaris per a “trabajos de consultoría técnica al proyecto de construcción de un hospital en el municipio de Belle Anse, provincia de Jacmel, en Haití”. Ignora que un
altre tipus de sisme està a punt de remoure les estructures de totes les trames.
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LA TRAMA DE BLASCO, A LA LLUM PÚBLICA
A les 20 hores del 6 d’octubre de 2010, la Cadena SER obri el seu informatiu
de la nit, Hora 25, el més escoltat de la ràdio, amb un titular d’impacte: “El
gobierno de Francisco Camps autorizó la compra de pisos y garajes en Valencia
con dinero del Tercer Mundo”. La notícia destapa la trama de la fundació Cyes
a compte dels projectes a Nicaragua, de la qual dona detalls precisos.
L’endemà, El País, diari del grup Prisa, al qual també per tany la SER, reprodueix
la primícia en por tada: “El Gobierno de Camps destina fondos de cooperación
a comprar pisos”. El contingut de les informacions és idèntic al de la denúncia
que, el 24 de setembre, ha presentat davant la Fiscalia Provincial de València
la diputada autonòmica del PSPV-PSOE, Clara Tirado, la qual assegura haver
rebut par t dels expedients de Cyes de manera anònima.
Per par t seua, Sergi Pitarch, periodista de Levante-EMV, des de fa quatre
mesos ordena i contrasta la ingent documentació, un disc dur de moltes
gigues, facilitat per una extreballadora de la FSEP. “El Consell auspicia un
entramado de ONG que desvía dinero de cooperación a sus empresas”, publica el 8 d'octubre. Serà la primera de nombroses notícies, durant 23 dies
seguits, amb les quals Pitarch deixarà en descober t l’estructura de la trama.
Per altres vies, tota aquesta informació també ha arribat a les mans de la diputada de Compromís en Les Cor ts, Mireia Mollà, que el 14 d’octubre la traslladarà a la Fiscalia.
L’encadenament de revelacions provoca un intens estat de xoc a l’interior de la
conselleria. Tauroni, des de l’1 d'octubre, ja té preparada una bateria de respostes a les qüestions més polèmiques, com l'experiència de Cyes, els pisos o les
diferents ONG que orbiten al voltant de la FSEP. Sospita, per tant, possibles filtracions, però desconeix quan i com es produirà la seua eixida a la llum pública.
Això ocorre en el pitjor dels moments, amb Marc Llinares i la tècnica Francine
Codina de vacances. La segona és la treballadora de confiança a la qual el primer
ha encarregat la tramitació dels expedients de Cyes i de la resta de la xarxa de
Tauroni. Enmig d’un ambient de gran confusió, Rafael Blasco ordena elaborar un
certificat amb factures admeses i excloses que faça creure que els pisos van ser
rebutjats en el seu moment i que signa Alejandro Catalá, sotssecretari de la conselleria, amb data 8 de juliol de 2010, quatre dies abans que Josep Maria Felip
tancara els expedients. “Es un ataque político y hay que pasar a la ofensiva”,
arenga Blasco als seus i els commina a refer com més prompte millor la documentació per a enviar-la a la Fiscalia i a la Sindicatura de Comptes, a més de mostrar-la a partits polítics i periodistes.
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Però passen els dies i les informacions sobre la trama continuen apareixent diàriament en els mitjans. Rafael Blasco convoca el personal de la conselleria: “No
voy a permitir que se difame a mis técnicos”, assegura al costat dels expedients de Cyes presidint la llarga taula de reunions. Tot seguit desplega un full
de signatures en supor t a la seua gestió i abandona la sala. L’ambient és d’una
extrema tibantor. Concha Gisber t, cap de ser vei de Planificació, s’acosta al
paper, el mira, li dona la volta, el torna a mirar, el deixa sobre la taula i abandona la reunió. La majoria de tècniques i becàries reaccionen de la mateixa
manera. Amb la plantilla dividida, s’inicia una caça de bruixes dins de la conselleria que encapçala Dolores Escandell, cap de ser vei de Gestió, en substitució
d’Amparo Or tiz des del passat 1 d’octubre. Immediatament es posa el focus
sobre les tècniques Eva Solá, Begoña Campaña i Ana Tamarit, a les quals limiten l'accés a les bases de dades i a poc a poc deixen sense treball ni expedients que revisar fins que el 31 de desembre, després de finalitzar el seu contracte, són acomiadades.
Mentrestant, des de la FSEP teixeixen estratègies per a contraatacar públicament. El 14 d'octubre, Tauroni envia un document a Blasco amb el títol “Informe
situación Entrepueblos”, en el qual anuncia la creació d’un gabinet de premsa i
li demana minuts en la televisió pública valenciana. També li avança l’organització d’un acte de desgreuge que, sota el lema “Una imagen vale más que mil mentiras”, se celebrarà la setmana vinent en el col·legi Albalat, de l’Opus Dei. Durant
eixos dies, les telefonades i el transvasament d’informació i suggeriments entre
Tauroni i Blasco són constants. Blasco, per part seua, prepara i difon el dossier
titulat “Mentiras sobre la Cooperación Valenciana” i, després de convocar diverses entitats, algunes com Fedacod, publica comunicats de suport a la política
valenciana de cooperació.
Aquest frenesí va en paral·lel a l’activitat en la mateixa conselleria per a accelerar els treballs pendents. El mateix Blasco presideix la reunió del CAHE del
26 d’octubre, en la qual es presenta la maqueta de l’hospital d’Haití. I el 15 de
novembre es publica en el DOCV la convocatòria de projectes de cooperació per
a l’any 2011, en la qual s’estableixen unes noves regles de joc que permeten
a la trama continuar acaparant subvencions malgrat la nova retallada en els
pressupostos. El 14 d’abril de 2011 es concedeixen amb normalitat nombrosos
projectes a les ONG de la trama: dos a Fudersa, a la República Dominicana,
Haití i Mèxic; dos a Esperanza Sin Fronteras, al Perú i a Tailàndia; un a Asa de
Àfrica, a Camerun; i un a la FSEP, a El Salvador. En total set projectes, dels
quals ingressen immediatament 1.536.508,96€ de 2.060.369€ concedits.
Aconseguir-ho, no obstant això, no ha sigut tan fàcil com altres anys i ha exigit
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una manipulació especialment intensa del rànquing de puntuacions elaborat per
l’avaluadora Expande i presentat a la Comissió Tècnica. En les setmanes
següents diferents ONGD reben sobres anònims amb les fitxes d’avaluació
dels projectes la puntuació dels quals no coincideix amb la de la resolució publicada en el DOCV.
Però en eixos moments el que urgeix és Haití. 2011 és any electoral i la conselleria disposa de molt poc temps per a tramitar el projecte. Fa mesos que
Blasco i els seus han hagut de renunciar a la subvenció discrecional i organitzar una convocatòria pública de la qual Esperanza Sin Fronteras serà beneficiària, ja que l’Advocacia de la Generalitat considera incompatible que ho siga la
FSEP per haver par ticipat en la seua preparació com a Oficina Tècnica. Després
de setmanes de demora, el 20 d’abril, Augusto Tauroni envia a Marc Llinares
l’imprescindible acord del municipi de Belle Anse i cedeix a la Generalitat
Valenciana el terreny per a la construcció de l’hospital. La convocatòria es publica en el DOGV (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana) el 26 d’abril, la qual
cosa impedeix que qualsevol altra entitat puga concursar amb unes mínimes
garanties. De fet, Sotermun i Fuden (Fundación para el Desarrollo de la
Enfermeria) han sigut convidades a par ticipar per la conselleria amb l’únic fi de
donar una falsa imatge de lliure concurrència. El 3 de juny, Fernando Darder,
president d’ESF, ja coneix extraoficialment l’adjudicació i, molest, escriu a
Tauroni: “Me he sentido bastante desplazado desde hace algún tiempo”.
Darder només ha posat la signatura a un projecte elaborat íntegrament des de
l’oficina de la FSEP. La subvenció de la Generalitat és de 4 milions i ESF ha
d’apor tar 1 milió més, per a això Tauroni ja ha creat a Miami l’American Hope
and Mercy Foundation, societat que suposadament anava a recaptar eixa
quantitat. La construcció l’efectuarà l’empresa Acer Home. Calculadora en mà,
l’empresari espera embutxacar-se amb l’operació 2 milions nets.
Mentrestant, se succeeixen un altre tipus de moviments externs a la trama. El
27 d’abril, la Fiscalia presenta una denúncia que arreplega els fets traslladats
per les diputades Clara Tirado i Mireia Mollà. El 16 de maig, el Jutjat
d’Instrucció 21 assumeix la investigació i incoa les Diligències Prèvies
1743/2011. Un dia abans ha esclatat el moviment dels indignats del 15M.
Una marea de gent acampa en les places de les principals ciutats del país en
protesta contra les retallades provocades per la crisi econòmica i l’elevat grau
de corrupció política. Unes quantes setmanes abans, el 26 de març, prop de
60.000 manifestants han marxat pel centre de València sota el lema “Contra la
corrupción y por la transparencia”. L’esclat del cas Gür tel, el febrer de 2009,
ha anat esguitant les institucions valencianes al més alt nivell i ha posat con• 30
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tra les cordes el mateix president Camps, imputat per rebre regals en forma de
vestits valorats en 14.000€ durant el mateix període en què les empreses d’aquesta xarxa van aconseguir 6 milions en contractes públics. D’altra banda, la
irrupció del cas Brugal, relatiu a tractes de favor en l’adjudicació del Pla
General d’Alacant, ha provocat la imputació de l’alcaldessa Sonia Castedo i del
president de la Diputació, José Joaquín Ripoll. Al nord, el president de Diputació
de Castelló, està imputat des de fa anys per suborn i tràfic d’influències.
Malgrat que la corrupció travessa de nord a sud el territori valencià, el Partit
Popular torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta la nit del 22 de maig
de 2011, però amb una lleu pèrdua de suports. Encara que no és oficial, la notícia que la conselleria de Solidaritat deixarà d’existir a causa de tant escàndol
salta als mitjans el 8 de juny. “Esto pinta mal, muy mal”, escriu Tauroni a un subordinat. I Blasco intenta tranquil·litzar el seu amic empresari: “Va a salir todo muy
bien (…) Lo importante es resistir y mantener el tipo… que acabarás conmigo de
alcalde en New York”. El 13 de juny, tres dies abans que Francisco Camps siga
investit, Rafael Blasco, com a conseller en funcions, signa el seu últim tràmit: la
resolució que concedeix a Esperanza Sin Fronteras l’edificació de l’hospital
d’Haití.
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El 21 de juny, Camps conforma el seu nou govern sense Blasco. “Es el fin”, escriu
Tauroni als seus i, tot seguit, envia un missatge al polític: “Ánimo, que de situaciones peores hemos salido”. Però la conjuntura no és tan dolenta com sembla.
Rafael Blasco segueix com a portaveu del grup parlamentari i, encara que ja no
és conseller, Camps li permet acudir a les reunions de Consell. La seua influència sobre el president encara és molt gran i això el faculta per a influir en la
Direcció General de Cooperació, ara adscrita a la conselleria de Justícia i Benestar
Social, en què Josep Maria Felip, Marc Llinares i Dolores Escandell, de moment,
mantenen el seu lloc.
El 24 de juny, Tauroni escriu a Llinares un missatge molt eloqüent: “Me dice el
conejo que estamos vivos”.

LA DEBACLE
Després de les eleccions i l’arribada de l’estiu, Blasco i els seus tenen la sensació
de recuperar una certa normalitat. El rugit dels bòlids del gran premi de Fórmula 1
ofega qualsevol protesta als carrers de València i Augusto Tauroni marxa de vacances a Miami entre l’1 de juliol i el 31 d’agost. Però juliol serà un mes decisiu en molts
sentits. El dia 20, Francisco Camps dimiteix després de decidir a última hora sotmetre's a judici pel conegut com a “caso de los trajes”. El substitueix Alberto Fabra,
alcalde de Castelló i candidat impulsat des de la seu nacional del Partit Popular en
detriment de la vicepresidenta autonòmica Paula Sánchez de León, la proposta continuista de Camps. El nou cap del Consell pren possessió el 29 de juliol i prompte inicia una política d’austeritat i de línies roges enfront de la corrupció que corroeix un
partit que ha arribat a tindre el 20% del grup parlamentari, 11 de 55 diputats, imputat en diferents processos judicials. És una pèssima notícia per a Blasco, el qual
començarà a veure gradualment minvada la seua influència dins del PP.
Mentrestant, en els jutjats, es continuen produint moviments. El 26 de juliol declaren davant agents de la Udef (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la
Policía Nacional) les extècniques Eva Solá, Begoña Campaña i Ana Tamarit; el seu
excompany Juan José Iborra va ser el primer a atestar voluntàriament. L’endemà
compareix Julia Queralt, extreballadora de la FSEP. El conjunt d’aquests testimoniatges permetran a la Udef elaborar un informe sòlid en el qual detallen nombroses irregularitats de Rafael Blasco i els seus en l’extinta conselleria. Aquell mateix
mes de juliol, l’ONGD Atelier presenta dues demandes en la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia per considerar que els seus projectes han sigut injustament desestimats. A aquestes les seguiran les de dues
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entitats més: Solidaritat Internacional del País Valencià i Assemblea de
Cooperació per la Pau.
Malgrat les dificultats evidents dins i fora de la Direcció General de Cooperació,
Augusto Tauroni es llança a l’abordatge de les convocatòries de l’any pròxim i el 16
de setembre de 2011 escriu un correu a Llinares amb un quadre d’entitats, convenis, països i imports encapçalat per l’enunciat “Ordenados de mayor a menor interés”, en la cúspide del qual situa Hemisferi. Però Llinares es queda sense temps
per a realitzar la gestió, ja que el 21 d’octubre cessa en Cooperació per a ocupar,
en principi, un nou lloc de menor nivell en la conselleria d’Educació. La intermediació de Blasco permet que finalment s’incorpore al Servei d’Innovació i Planificació
Estratègica d’Hisenda, càrrec de major categoria i retribució. L’exconseller i el seu
empresari de capçalera, cada vegada més aïllats, sondegen nous espais de negoci
en la cooperació de les comunitats autònomes de Madrid i Astúries i fins i tot en la
Diputació de València, el president de la qual i pes pesat del PP local, Alfonso Rus,
és un admirador sense fissures de Blasco. Al mateix temps, el polític insta Tauroni
a anar tancant els expedients per lligar. En una atmosfera cada vegada més enrarida, el 28 de novembre Felip presideix una reunió del CAHE en la qual comunica que
s’ha congelat sine die el crèdit per a l’hospital d’Haití a causa de la nova política
d’estalvi del Consell.
El 23 de febrer de 2012 tot es precipita. Des de primera hora del matí una macrooperació policial se salda amb la detenció d’una vintena d’implicats en la trama de
Cooperació, entre ells Felip, Llinares i Sanjuán. Tots queden en llibertat amb càrrecs
excepte Augusto Tauroni, en presó preventiva per risc de fugida i destrucció de proves. Blasco inicialment esquiva l'operatiu, però el 29 de març rep una pèssima notícia: l'Advocacia de la Generalitat es persona com acusació particular.
Mentrestant els jutjats han continuat acumulant proves després de les noves compareixences de Clara Tirado i Mireia Mollà, a les quals s’uneix, el 4 de juny, la diputada autonòmica d’Esquerra Unida, Marina Albiol, la qual aporta a la Fiscalia documents sobre la construcció de l’hospital d’Haití i la contractació d’Expande. L’11 de
juny, el Jutjat d’Instrucció 21 sol·licita a Les Corts que acrediten la condició de
Blasco com a diputat. És el pas previ a la seua imputació. I el 29 de juny, la Fiscalia
presenta un escrit en el qual exposa detalladament els indicis de responsabilitat criminal de l’exconseller. El 14 de setembre, la Sala Civil i Penal del TSJCV assumeix
la competència per a investigar-ho i, deu dies després de rebre els 33 volums de la
causa, s’incoen les Diligències Prèvies 3/2012.
L’1 d’octubre de 2012, Rafael Blasco acaba imputat formalment i el matí següent
cessa com a portaveu del PP en Les Corts. El 18 d’eixe mes declara durant 10
hores en seu judicial. En aquell moment no solament acusen la Fiscalia i l’Advocacia
33 •

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

de la Generalitat, sinó també, des del 10 de setembre, Antonio Penadés, advocat i
pare d’un xiquet haitià; i des del 16 d’octubre, la Coordinadora Valenciana d’ONGD.
El 7 de gener de 2013 se’ls unirà el PSPV-PSOE i mesos després Asamanu, ONGD
que va sol·licitar en 2010 un projecte a Senegal sota el paraigua de la FSEP, però
la presidenta de la qual, María Vicenta Pons, va desistir després de sentir-se estafada i utilitzada per Tauroni.
El 19 de juny de 2013, Rafael Blasco, durant una entrevista en televisió, culpa
Alberto Fabra d’atiar l’Advocacia de la Generalitat en contra seua. Es repeteix la història i, igual que quan el 27 de desembre de 1989 el PSPV-PSOE el va donar de
baixa després de denunciar maniobres de Joan Lerma per a perjudicar-lo, el 22 de
juny el Comitè de Drets i Garanties del PP valencià també l’expulsa. I com succeïra
llavors, Blasco s’aferra a l’escó i passa al grup dels No Adscrits. És un últim moviment de resistència inútil. Blasco està sol dins i fora d’un PP que també s’enfonsa
amb l’esclat del cas Nóos, el tancament de la radiotelevisió pública i el judici al líder
castellonenc Carlos Fabra, el qual acabarà en la presó per defraudar un poc més de
tres milions a Hisenda. A més, les perspectives davant el judici no són tan favorables com en 1991 malgrat els intents de l’advocat Javier Boix per anul·lar, en una
operació similar a la de llavors, part dels 66 enregistraments incriminatoris apel·lant
a una mala traducció del valencià al castellà que la jutgessa no admet.
En eixe ambient de descomposició total s’inicia, el 7 de gener de 2014 el judici a
Rafael Blasco i a altres huit acusats pel frau en les subvencions de la fundació Cyes
per a dos projectes de sobirania alimentària a Nicaragua. És la primera peça d’un
procés que, per la seua complexitat, s’ha dividit en tres. La segona és la relativa al
frau sistemàtic i desviament de diners, entre 3,5 i 4,4 milions, per part d’Hemisferi
i les seues entitats satèl·lit en les convocatòries de cooperació de 2009, 2010 i
2011. I la tercera investiga la construcció fallida de l’hospital d’Haití. El treball de
les acusacions, encapçalades pel fiscal Vicente Torres, resulta contundent i queda
provat el tracte de favor a Cyes, així com l’enriquiment il·lícit de l’entramat de
Tauroni. Tot això en col·laboració amb els alts càrrecs de la conselleria, amb Blasco
al capdavant. Desenes de trucades, missatges de mòbil i de correu electrònic, malgrat que el polític va arribar a assegurar al tribunal que no sabia enviar-los i que ho
feia la seua secretària per ell, resulten determinants per a provar l’estret vincle entre
Tauroni i Blasco.
Cada jornada del judici, fins a la seua finalització el 14 de març, va filant el relat
minuciós del saqueig als fons de cooperació. I el 28 de maig arriba la sentència del
Tribunal Superior de Justícia amb condemnes de presó que sumen 42 anys i les
penes més llargues de les quals, de huit anys, recauen en Tauroni i Blasco, que
abandona el seu escó en Les Corts, per la qual cosa el gruix de la causa tornarà en
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uns quants mesos al Jutjat d’Instrucció 21. Als condemnats només els queda el
recurs d’apel·lar al Tribunal Suprem a l’espera de la sentència ferma, alguna rebaixa en temps de presó, a més de continuar barallant perquè no apareixen els diners
sostrets. Per a Blasco un període suficient en el qual presenciar el desastre del
Partit Popular i el de la seua pròpia família. El 29 d’abril, la seua esposa Consuelo
Císcar ha sigut destituïda com a directora de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)
per les presumptes irregularitats comeses des de la seua arribada en 2003. I el 27
de novembre de 2014, el seu nebot Sergio Blasco dimiteix com a gerent de
l’Hospital General de València i la seua fundació després de sengles denúncies
d’Esquerra Unida per beneficiar amb 31,2 milions una presumpta xarxa empresarial
vinculada a la família Blasco i promocionar amb diners públics la construcció de dos
hospitals publicoprivats al Perú. A més, el 13 de novembre el mateix Rafael Blasco
ja havia sumat una nova imputació pels contractes amb la xarxa de Tauroni durant
la seua etapa en Sanitat.
En aquell moment el rebuig a la corrupció en la societat valenciana ha començat a
donar els seus fruits. El desembre de 2014, Antonio Penadés i l’advocat Joan
Llinares impulsen una nova associació, Acció Cívica contra la Corrupció. I tres
35 •

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

mesos després, set entitats valencianes s’uneixen per a crear l’Observatori
Ciutadà contra la Corrupció. En 2015 se celebren eleccions locals i autonòmiques
i aquest assumpte es converteix en central. Setmanes abans dels comicis esclata
el cas Imelsa després d’una denúncia d’Esquerra Unida per una presumpta trama
de comissions en la Diputació de València amb ramificacions a l’Ajuntament de la
capital. És l’última bomba corrupta d’un PP a la deriva i que la nit del 24 de maig
perd la meitat dels seus votants i la seua hegemonia enfront de la suma d’escons
de PSPV-PSOE, Compromís i Podem. Un mes més tard, el socialista Ximo Puig pren
possessió com a president de la Generalitat Valenciana, però Blasco ja no serà testimoni del retorn al poder dels seus pitjors enemics. El 10 de juny transcendeix públicament la sentència ferma del Tribunal Suprem que confirma la condemna del
TSJCV per malversació de cabals públics, prevaricació i falsedat documental. Cinc
dies després, Rafael Blasco ingressa a la presó.
L’home ben vestit travessa la garita de la presó amb la mateixa celeritat amb la
qual ha creuat el pàrquing. Els seus últims 23 segons en llibertat estan a punt de
mutar en eixa rutina sense forma de la vida carcerària. “Siempre me tendrás a tu
lado”, li va escriure Augusto Tauroni el 21 de juny de 2011 quan va saber que el
seu amic s’havia quedat sense cartera ni pressupost. Dies abans, Blasco li havia
parlat sobre la necessitat de resistir. De resistir bé: “Acabarás conmigo de alcalde
de New York”. No hi ha elegància comparable a la de la Gran Poma i molt menys
des del pati del penal de Picassent. Allí Tauroni i Blasco aniran rebent les notícies
de l’exterior amb eixa mescla de perplexitat i abisme que sacseja les ànimes subterrànies. La seua esposa Consuelo i el seu fill Rablaci, nom artístic de Rafael
Blasco Císcar, seran imputats pel cas IVAM el juliol de 2015. I el seu nebot Sergio,
el març de 2017, acabarà detingut i posat en llibertat provisional després de passar pel calabós. Mentrestant, el seu antic partit prosseguirà el seu enfonsament:
Alfonso Rus també dormirà en la comissaria per les comissions del cas Taula i els
tribunals demostraran que els comicis de 2007 i 2008, aquells dels elevats cims
en el poder, van ser finançats de manera il·legal i abusiva. A més, Francisco Camps,
el seu principal valedor, també serà imputat per la visita del papa, les carreres de
la Fórmula 1 i els favors a la Gürtel. I tant girarà la vida sobre el seu propi eix que
fins Eduardo Zaplana acabarà en la seua mateixa presó per la trama Erial, un
assumpte tèrbol de desviament de diners públics a paradisos fiscals. El cercle, un
de tants, es tancarà per fi. I ja no hi haurà temps suficient en 23 segons per a interioritzar les profunditats de tant desastre.
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Dimensions jurídiques del
cas Blasco
Raúl Vidal Sánchez
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1. Arbitrarietat en la concessió de subvencions en
l'etapa de Rafael Blasco al capdavant de la
Conselleria de Solidaritat i Ciutadania
Des del 29 de juny de 2007 al 21 de juny de 2011, Rafael Blasco va ser conseller d'Immigració i Ciutadania. Posteriorment la conselleria va passar a denominar-se de Solidaritat i Ciutadania l'any 2010.
En la peça primera de l'anomenat cas Blasco va quedar acreditat mitjançant
sentència ferma que Rafael Blasco, amb la finalitat d'afavorir els interessos
d'Augusto César Tauroni i amb la col·laboració de l'equip directiu de la conselleria que dirigia, va concedir subvencions de forma irregular a la fundació Cyes
per impor t total d'1.827.120,04€, que en la seua major par t es va destinar al
lucre personal d'Augusto Tauroni i el seu entorn.
En les peces segona i tercera del cas Blasco, el judici del qual ha de començar
durant el mes d'abril de l'any 2019, s'investiguen les subvencions concedides
per la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania en els anys 2009, 2010 i 2011,
destinades a la Cooperació Internacional al Desenvolupament.
Aquestes subvencions es concedien bé per via de convocatòria pública, bé a través de línia nominativa mitjançant la signatura de convenis, inclosa la línia
nominativa destinada a l'oficina tècnica d'un hospital a Haití, que havia de construir-se després del terratrèmol que va patir aquest país al gener de l'any 2010
i posterior convocatòria pública per a la construcció d'aquest hospital.
En la investigació de les peces indicades existeixen indicis fundats que Rafael
Blasco, novament amb la finalitat d'afavorir l'empresari Augusto Tauroni a tra-
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vés del seu entramat empresarial i amb la col·laboració de l'equip directiu de la
conselleria, va concedir subvencions públiques a Augusto César Tauroni per una
doble via:
1. Atorgant aquestes subvencions directament a la Fundación Solidaria Entre
Pueblos (posteriorment Hemisferio), entitat constituïda i controlada per Augusto
Tauroni.
2. Concedint subvencions a altres organitzacions amb poca trajectòria en el
món de la Cooperació, amb les quals havia contactat prèviament Augusto
Tauroni, oferint-se a tramitar la par t administrativa i tècnica dels projectes a través de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, controlant i gestionant, en el seu
propi benefici, l'impor t total que percebia de la Generalitat.
La trama corrupta, segons la investigació, es valia d'empreses, situades a
Espanya i als Estats Units, que facturaven per treballs que o bé no realitzaven
o que tenien un valor molt inferior al facturat, per la qual cosa la pràctica totalitat dels diners percebuts ser via per al lucre personal de Tauroni i el seu
entorn.
Tal com consta en la instrucció de les peces segona i tercera, un element fonamental de la trama era l'empresa avaluadora dels projectes, Expande, un tercer
que havia de valorar amb objectivitat els projectes presentats per les diferents
entitats, però que, segons indica el Jutjat d'Instrucció 21 de València en la seua
resolució d'inici del procediment abreujat de data 23 de juny de 2017, no era
més que un element més de la trama, la finalitat de la qual era donar una aparença de legalitat a la concessió irregular de subvencions per par t de la
Conselleria de Solidaritat i Ciutadania durant els anys en els quals era dirigida
per Blasco.

Recursos formulats per Organitzacions No Governamentals de
Cooperació Internacional al Desenvolupament (ONGD) per la denegació
de subvencions durant l'etapa de Blasco
A la vista de la sentència ferma de la peça primera del cas Blasco i de la instrucció de les peces segona i tercera resulta més que evident que durant els
anys en els quals Rafael Blasco va estar al capdavant de la Conselleria de
Solidaritat i Ciutadania es van cometre innombrables irregularitats en la concessió de subvencions i ajudes a Organitzacions no Governamentals de Cooperació
Internacional al Desenvolupament (ONGD); subvencions que van ser destinades
a entitats controlades per Augusto César Tauroni amb la finalitat d'afavorir eco• 40
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nòmicament l'empresari i el seu entorn. Però no solament això: durant aqueixos
anys, la conselleria de Blasco va atorgar subvencions a diferents entitats que
podien considerar-se “amigues”, “afins” o “properes” al conseller, segons es
desprén de correus electrònics i arxius documentals que consten en les peces
segona i tercera, en els quals s'evidencia l'existència d'ordres per par t de
Marco Antonio Llinares, Cap d'Àrea de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat de la conselleria, perquè s'afavorira determinades ONGD en detriment d'unes altres.
El que s’ha esmentat adés va suposar que, durant aquesta època, ONGD de
reconeguda trajectòria i competència en el món de la Cooperació no van rebre
cap subvenció per par t de la Conselleria, malgrat presentar en les diferents convocatòries projectes que sí que hagueren merescut l'obtenció d'aquestes subvencions per tindre millor qualitat tècnica que uns altres que sí que les van
aconseguir de forma fraudulenta.
Durant l'any 2011 va haver-hi diferents ONGD que van decidir recórrer davant
els jutjats contenciosos administratius contra la denegació per par t de la
Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de subvencions a projectes presentats en
diferents convocatòries. Aquestes entitats van ser l'Asociación de Técnicos
Especialistas en Investigación y Estudios sobre la Realidad Latinoamericana
(Atelier), Solidaridad Internacional del País Valenciano i Asamblea de
Cooperación por la Paz.
Amb data 15 de novembre de l'any 2010 va ser publicada en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6397) l'Ordre 14/2010, de 8 de novembre, de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, de Convocatòria per a l'any
2011, de subvencions a programes, projectes i microprojectes en matèria de
cooperació internacional per al desenvolupament, i en matèria de codesenvolupament, que realitzen organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD).
En el context d'aquesta convocatòria, l’ONGD Atelier va presentar el projecte
“Supor t al lideratge de l'Organización Femenina Popular (OFP) per a la defensa
dels DDHH de les dones i la cerca de la pau a Colòmbia”.
De la mateixa manera, i amb data 1 de desembre de l'any 2010, va ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6409) l'Ordre
20/2010, de 25 de novembre, de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, de
Convocatòria per a l'any 2011, de subvencions destinades al foment de projectes i activitats de sensibilització social i/o educació. Atelier va presentar a
aquesta convocatòria el projecte “Violències contra les dones en el conflicte
armat de Colòmbia: campanya de sensibilització de l'opinió pública.
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Amb dates 12 i 14 d'abril de l'any 2011 es van publicar en el DOCV les
Resolucions de 6 i 12 d'abril respectivament, del conseller de Solidaritat i
Ciutadania mitjançant les quals s'acordava no subvencionar els projectes presentats per Atelier en ambdues convocatòries. Davant aquestes resolucions,
l'associació va presentar dos recursos de reposició que van ser desestimats pel
propi conseller.
Davant d’això, i en no veure reconegudes les seues pretensions, va presentar
dos recursos contenciosos administratius contra les resolucions desestimatòries indicades, que van donar lloc a dos procediments seguits davant la Secció
Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana.
Atelier entenia, i així ho va posar de manifest en les seues demandes, que els
projectes que havia presentat a les convocatòries indicades havien d'haver
sigut subvencionats i per contra la Conselleria havia subvencionat de forma irregular altres projectes en detriment dels presentats per l'associació. Es manifestava que l'Administració havia actuat de forma contrària a dret i arbitràriament
i que existia desviació de poder en la seua actuació.
En aquests procediments es va practicar una prova pericial impor tant, consistent en l'anàlisi –per par t de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament (AECID), dependent del Ministeri d'Afers Exteriors i
Cooperació– dels projectes presentats per Atelier que no havien sigut subvencionats, comparant-los amb diferents projectes que sí que ho van ser.
En aquesta prova pericial es va concloure de forma taxativa que l'empresa
externa avaluadora dels projectes, Expande, havia sobrevalorat de forma injustificada un nombre impor tant de projectes, els quals havien sigut subvencionats
per la Conselleria i, per contra, els projectes presentats per Atelier havien sigut
valorats molt per davall de la puntuació que havien d'haver obtingut si s'hagueren seguit en la seua valoració criteris objectius.
No hem d'oblidar que el representant legal de l'empresa Expande, encarregada
d'efectuar la valoració tècnica dels projectes, així com un dels treballadors d'aquesta empresa, han sigut acusats en les peces segona i tercera del cas
Blasco de diferents delictes, entre altres malversació i falsedat en document
oficial.
Finalment, la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va donar la raó a Atelier i va dictar dues sentències de dates 19 de juny de 2015 i 22 de juny de 2016, en les
quals va establir que la Generalitat havia de subvencionar a l’ONGD els dos projectes indicats i abonar-li un import global de 262.013€ per a la seua execució.
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Les ONGD Solidaridad Internacional del País Valenciano i Asamblea de
Cooperación por la Paz també van recórrer davant la jurisdicció contenciosa
administrativa contra la denegació de subvencions de la Conselleria de
Solidaritat i Ciutadania corresponents a diferents convocatòries publicades
l'any 2010.
Solidaridad Internacional del País Valenciano, dins de la convocatòria d'Acció
Humanitària publicada l'any 2010, va recórrer contra la denegació del projecte
que havia d'executar a Haití, “Supor t a les famílies de la 5a Secció de Bainet
després dels danys en l'agricultura produïts pel cicló Tomás i enfor tir les seues
capacitats de resposta davant de desastres naturals i epidèmies”.
D'igual forma, també va recórrer contra la denegació de dos projectes en la convocatòria publicada l'any 2010 de subvencions a Programes, Projectes i
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Microprojectes en matèria de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:
“Promoció de la salut sexual i reproductiva a Cisjordània amb un enfocament
basat en Drets Humans” i “Enfor timent de les capacitats locals per a garantir
l'accés sostenible a l'aigua potable en dues comunitats del municipi de Berlín,
El Salvador”.
Per par t seua, l’ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz va recórrer contra
la denegació de dos projectes en la convocatòria de l'any 2010 d'Acció
Humanitària: “Millora de les capacitats comunitàries i municipals, gestió de riscos davant desastres naturals, El Salvador” i “Millora de la seguretat alimentària a 53 famílies en situació de vulnerabilitat en les Comunitats d’Imateen,
Farata, Hajja i Jin Satuf, districte de Qalqiliya, Cisjordània i Palestina”.
Asamblea de Cooperación por la Paz també va recórrer contra la denegació de
dos projectes de la convocatòria de l'any 2010 de Sensibilització Social i/o
Educació: “Sensibilització a 1.750 membres de la comunitat educativa formal i
no formal de la Comunitat Valenciana sobre la impor tància de la formació i la
par ticipació ciutadana per a incidir en l'assoliment dels objectius de desenvolupament del mil·lenni” i “Connectant societats, construint ciutadania. Sensibilització de la societat civil valenciana sobre la impor tància de la formació i la
par ticipació ciutadana per a incidir en l'assoliment dels ODS”.
Finalment, mitjançant sentències fermes dictades per la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es
va condemnar la Generalitat Valenciana a abonar a l'entitat Asamblea de
Cooperación por la Paz la suma de 125.200€ i a Solidaridad Internacional del
País Valenciano 705.721,26€ per a l'execució dels projectes referits que, inicialment i de forma irregular, no van ser subvencionats per la conselleria dirigida per Rafael Blasco.
No obstant això, i malgrat ser la mateixa secció de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana la
que va resoldre tots els recursos esmentats i ser tots els casos idèntics, aquesta secció va desestimar el recurs presentat per Asamblea de Cooperación por
la Paz contra la denegació de la subvenció dels projectes de la Convocatòria
d'Acció Humanitària. Respecte a la resta de recursos, en alguns d'ells es va
condemnar a costes a l'Administració i en uns altres no, per la qual cosa en
aquests últims les ONGD recurrents van haver d'assumir les despeses de lletrat i procurador.
Cal ressenyar, com a element positiu, que no existien fins avui antecedents de
jutjats i tribunals que estimaren demandes en procediments administratius d'aquestes característiques, és a dir, en els quals existeix una avaluadora de pro• 44
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jectes externa, a la qual se li suposa una actuació objectiva. Entenia la jurisprudència que la labor dels jutjats contenciosos administratius no havia de ser reavaluar projectes.
No obstant això, les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana que s'han assenyalat han creat un precedent en aquesta matèria, ja
que han considerat que projectes la subvenció dels quals havia sigut denegada
inicialment havien de ser finalment subvencionats. Per a prendre aquesta decisió ha sigut fonamental la valoració tècnica d'aquests projectes efectuada per
l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
(AECID) –dependent del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació–, que va efectuar en aquests procediments una prova pericial que va demostrar que aquests
projectes havien sigut avaluats inicialment amb una puntuació molt per davall
de la seua qualitat tècnica.
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2. El cas Blasco
2.1. Introducció
Sent President de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, Rafael Blasco va
ocupar el càrrec de conseller d'Immigració i Ciutadania (posteriorment la
Conselleria va passar a denominar-se de Solidaritat i Ciutadania), entre el 29 de
juny de 2007 i el 21 de juny de 2011.
Amb data 1 d'octubre de l'any 2012, Rafael Blasco va ser imputat pel Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana com a presumpte autor de diferents delictes comesos durant la seua etapa com a conseller de Solidaritat i
Ciutadania, en concret per frau de subvencions, prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals públics i falsedat documental.
La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
actuant com a presidenta Pilar de l'Oliva Marrades i com a magistrats Antonio
Ferrer Gutiérrez i Juan Climent Barberá, va dictar, amb data 27 de maig de l'any
2014, sentència condemnatòria a Rafael Blasco i a altres huit acusats per diferents delictes relacionats amb l'atorgament de subvencions públiques de forma
fraudulenta.
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2.2. Sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i
del Tribunal Suprem
a) Fets provats
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 27
de maig de 2014 va posar de manifest que Rafael Blasco, sent conseller
d'Immigració i Ciutadania, va convocar, mitjançant Ordre de 28 de març de l'any
2008 (publicada en el DOCV número 5841 de 4 d'abril de 2008), subvencions
específiques a grans projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament
en xarxa, que realitzaren ONGD, a executar en l'exterior.
A aquesta convocatòria es va presentar l'entitat Fundació Cultural i d'Estudis
Socials (Cyes), representada per Marcial López, la qual va presentar dos projectes: “Proveïment, control i tractament d'aigua de consum humà en el sector rural
dispers” i “Producció d'aliments amb enfocament de sobirania alimentària”.
Aquests projectes havien d'executar-se a Nicaragua, en el depar tament de
Madriz, en els municipis de Totogalpa, Sabana Grande i Santo Domingo. El primer projecte tenia com a finalitat la millora de les condicions de vida de dues
comunitats rurals, a través de l'accés a aigua potable, que havia de concretarse en la construcció de dos pous. El segon projecte tenia per objecte promoure accions que contribuïren a un major compromís en la implementació d'un
adequat desenvolupament sostenible, democràtic i par ticipatiu a través de la
posada en marxa d'accions en el marc de la sobirania alimentària mitjançant
la producció d'aliments, la realització d'una sèrie de cursets i visites d'assessorament.
La Sala Civil i Penal del TSJ de la Comunitat Valenciana va considerar provat que
aquests projectes tenien una qualitat tècnica deficient i a més tots dos eren
idèntics. La realitat és que es tractava d'un únic projecte a executar a Nicaragua
pels qui figuraven com a socis locals, diferents entitats que finalment van executar i van finançar en gran par t els projectes.
La conselleria dirigida per Rafael Blasco va concedir una subvenció als projectes presentats per Cyes per impor t total d'1.666.099,86€, dels quals únicament va arribar a la seua destinació la suma de 47.953,34€, menys del 3% de
l'impor t subvencionat.
D'igual forma, per Ordre de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, de data 23
de gener de 2008 (publicada en el DOCV, número 5690 de 29 de gener de
2008) es van convocar subvencions destinades al foment de projectes i activitats de sensibilització social o educació per al desenvolupament. Novament la
fundació Cyes va presentar tres sol·licituds a aquesta convocatòria, que li van
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ser concedides per un impor t total de 161.020,18€.
Els projectes esmentats tenien així mateix una qualitat deficient i, malgrat que
la Conselleria havia efectuat diversos requeriments, alguns d'ells subscrits per
Llinares, en va aprovar finalment els comptes, en els quals existien innombrables irregularitats.
Quasi la totalitat de l'impor t subvencionat per la Generalitat Valenciana en
favor de la fundació Cyes, tant en la convocatòria de grans projectes com en
la destinada al foment de projectes i activitats de sensibilització social o educació per al desenvolupament, va ser utilitzat de forma fraudulenta per al lucre
personal de Marcial López, la seua parella María Josefa Cer vera i Augusto
Tauroni, tot això amb la col·laboració de la Conselleria mateixa, encapçalada
per Rafael Blasco i el seu equip: Agustina Sanjuán, Alejandro Catalá i Marc
Llinares.
El TSJ va considerar provades les relacions existents, més enllà de les merament
professionals, entre Augusto Tauroni i Rafael Blasco, així com amb la resta del
seu equip, amb l'única finalitat de beneficiar Tauroni i el seu entorn, mitjançant la
concessió d'unes subvencions de forma absolutament fraudulenta.
La relació personal entre Augusto Tauroni i Rafael Blasco va quedar acreditada
en l'acte del judici oral per diferents circumstàncies, entre altres: Augusto
Tauroni, des de l'any 1997, va ser soci d'un germà de Rafael Blasco, Bernardo,
en una societat dedicada a l'expor tació de cítrics. A més, tots dos van estar vinculats amb el par tit polític Unió Valenciana. Així mateix, Augusto Tauroni va tindre relació amb la fundació Amela, de la qual va ser vicepresidenta l'esposa de
Rafael Blasco, Consuelo Císcar.
Consta en les actuacions que Augusto Tauroni va realitzar un pagament de
8.500€, a través de la seua empresa Arcmed, a la revista Contrastes, vinculada a Rafael Blasco. Així mateix, es va confiscar a Augusto Tauroni paper amb
capçalera de Rafael Blasco que corresponia a l'etapa en la qual va ser conseller de Sanitat, així com altres etiquetes de la fundació Amela.
També es va descobrir en el calendari d'Augusto Tauroni d’Outlook una cita per
al 9 de febrer de 2008, dia de l'aniversari de Rafael Blasco. En l'agenda
d’Outlook de Tauroni també constaven els números de telèfon mòbil de
Bernardo Blasco fill, el mateix Rafael Blasco, Deborah Salom Císcar –filla de
Consuelo Císcar–, Sergio Blasco –nebot de Rafael Blasco– i María Ángeles
Rincón –secretària personal del conseller–.
Existien igualment abundants correus electrònics creuats entre Augusto Tauroni
i Rafael Blasco i innombrables trucades efectuades entre els seus telèfons
mòbils. Cal ressenyar que en el període comprés entre el 31 de maig de l'any
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2011 i el 17 de febrer de l'any 2012 consten al voltant de 67 trucades entre
tots dos, la qual cosa acredita, sense cap dubte, la seua estreta relació.
b) Condemnes
Amb data 27 de maig de l'any 2014, el Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana va dictar sentència en la peça primera.
Aquesta sentència va ser recorreguda davant el Tribunal Suprem pel Ministeri
Fiscal i la Generalitat Valenciana, els quals sol·licitaven en aquest recurs unes
penes superiors a les imposades pel Tribunal Superior de Justícia. I també va
ser recorreguda per tots els condemnats, els lletrats dels quals van sol·licitar
en els seus recursos l'absolució dels seus defensats.
Les condemnes imposades als acusats van ser les següents:
Rafael Blasco Castany va ser condemnat a 8 anys de presó i 20 anys d'inhabilitació absoluta com a autor d'un delicte continuat de malversació de cabals
públics, en concurs amb un delicte de tràfic d'influències; un delicte de prevaricació administrativa i un delicte continuat de falsedat en document oficial. El
Tribunal Suprem el va absoldre del delicte de tràfic d'influències, i per aquest
motiu es va reduir la seua pena de presó a 6 anys i 6 mesos.
Agustina Sanjuán Ballesteros, Secretària General Administrativa de la
Conselleria d'Immigració i Ciutadania, va ser condemnada a 7 anys, 6 mesos i
un dia de presó i a 17 anys, 6 mesos i un dia d'inhabilitació absoluta com a
cooperadora necessària d'un delicte continuat de malversació de cabals
públics, en concurs amb un delicte de prevaricació administrativa, i autora d'un
delicte continuat de falsedat en document oficial. El Tribunal Suprem va reduir
la seua pena a 6 anys de presó i 15 anys d'inhabilitació absoluta.
Marcos Antonio Llinares Picó, Cap de l'Àrea de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, va
ser condemnat a 4 anys, 6 mesos i un dia de presó; a 15 mesos i un dia de
multa amb una quota diària de 15€; així com a 4 anys i un dia d'inhabilitació
especial per a l'acompliment d'ocupació o càrrec públic com a cooperador
necessari d'un delicte de prevaricació administrativa, en concurs amb un delicte continuat de falsedat en document oficial com a autor, i a 7 anys d'inhabilitació especial per a l'acompliment de qualsevol ocupació o càrrec públic per
un delicte de prevaricació. El Tribunal Suprem el va absoldre a causa d'una
qüestió merament formal. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV) havia absolt Llinares del delicte de malversació,
i el va condemnar per un delicte continuat de prevaricació administrativa en
concurs amb un delicte continuat de falsedat en document oficial. Llinares
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havia sigut acusat únicament per un delicte de malversació, sense que per cap
de les acusacions es formulara acusació contra ell pels delictes pels quals el
va condemnar el TSJ.
En aquest punt convé recordar que en el nostre ordenament jurídic regeix el
principi acusatori, que impedeix condemnar un acusat per un delicte pel qual no
se li haja formulat acusació, o a una pena superior a la sol·licitada per qualsevol de les acusacions. Aquesta omissió involuntària per par t de les acusacions,
comprensible en un procediment del volum que ens ocupa, va propiciar que, a
pesar que havia quedat acreditada la comissió per par t de Llinares dels delictes de prevaricació i falsedat, fora absolt pel Tribunal Suprem.
Javier Llopis Bauset, director del gabinet del conseller, va ser condemnat a 3
anys de presó, a 6 mesos de multa amb una quota diària de 15€, així com a 2
anys d'inhabilitació especial per a l'acompliment d’ocupació o càrrec públic com
a autor d'un delicte de falsedat en document oficial. El Tribunal Suprem va
reduir la seua condemna a 2 anys de presó, 5 mesos de multa amb una quota
diària de 15€ i a 1 any i 6 mesos d'inhabilitació especial per a l'acompliment
d'ocupació o càrrec públic.
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Josep María Felip Sardá, Director General d'Immigració i Cooperació al Desenvolupament de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, va ser condemnat a 7
anys d'inhabilitació especial per a l'acompliment de qualsevol ocupació o càrrec
públic com a autor d'un delicte de prevaricació administrativa en haver signat la
cer tificació de tancament de tres expedients corresponents a xicotets projectes. No obstant això, la Sala Segona del Tribunal Suprem el va absoldre en considerar que en aquesta actuació no era “ni clamorosa ni evident la injustícia o
arbitrarietat”, afegint que el fet que hi haguera indicis d'irregularitats en els
expedients de grans projectes no havia de por tar a concloure de forma inequívoca que els projectes xicotets pequen d'idèntiques irregularitats.
Tot això, i el fet que Felip s'haguera incorporat poc temps abans a la Direcció
General, va fer entendre al Tribunal Suprem que no havia quedat acreditada una
actuació dolosa per la seua par t i que, per tant, se l’havia d'absoldre del delicte de prevaricació pel qual havia sigut condemnat.
Alejandro Catalá Bas va ser condemnat a 4 anys, 6 mesos i un dia de presó;
15 mesos i un dia de multa amb una quota diària de 15€ com a autor d'un delicte de prevaricació administrativa, en concurs amb un delicte continuat de falsedat en document oficial; a 4 anys i un dia d'inhabilitació especial per a l'acompliment d'ocupació o càrrec públic per un delicte de falsedat i a 7 anys d'inhabilitació especial per a l'acompliment de qualsevol ocupació o càrrec públic per
un delicte de prevaricació.
El Tribunal Suprem va absoldre Catalá del delicte de prevaricació, i es va confirmar la seua condemna a 4 anys, 6 mesos i un dia de presó, 15 mesos i un dia
de multa amb una quota diària de 15€ com a autor d'un delicte de prevaricació
administrativa en concurs amb un delicte continuat de falsedat en document oficial; a 4 anys i un dia d'inhabilitació especial per a l'acompliment d'ocupació o
càrrec públic per un delicte de falsedat i a 7 anys d'inhabilitació especial per a
l'acompliment de qualsevol ocupació o càrrec públic, en aquest cas, pel delicte
de falsedat.
Augusto César Tauroni Masiá va ser condemnat a 8 anys de presó i a 20 anys
d'inhabilitació absoluta com a cooperador necessari d'un delicte continuat de
frau de subvencions en concurs amb un delicte continuat de falsificació de document mercantil i oficial en qualitat d'autor; en concurs amb un delicte continuat
de malversació de cabals públics en qualitat de cooperador necessari. El
Tribunal Suprem va reduir la seua condemna de presó a 6 anys.
Marcial López López va ser condemnat a 4 anys de presó, inhabilitació especial
per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, multa de 6
milions d'euros, així com la impossibilitat d'obtindre subvencions o ajudes
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públiques i del dret a gaudir de beneficis o incentius fiscals o de la Seguretat
Social durant 6 anys, com a autor d'un delicte continuat de frau de subvencions,
en concurs amb un delicte continuat de falsificació de document mercantil i oficial. El Tribunal Suprem va reduir la seua condemna de presó a 3 anys i 9
mesos.
María Josefa Cervera Tomás va ser condemnada a 3 anys, 6 mesos i un dia de
presó, multa de 4 milions d'euros, així com la impossibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques i del dret a gaudir de beneficis o incentius fiscals o de
la Seguretat Social durant 5 anys i 3 mesos, com a cooperadora necessària d'un
delicte continuat de frau de subvencions, en concurs amb un delicte continuat de
falsificació de document mercantil i oficial en qualitat d'autora. Se li va imposar a
més l'accessòria legal d'inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant
el temps de la condemna. El Tribunal Suprem va reduir la seua condemna a 3 anys
de presó i multa de 12 mesos amb una quota diària de 6 euros.
El Tribunal Superior de Justícia va condemnar, a més, Augusto César Tauroni
Masiá, a Marcial López López i María Josefa Cer vera Tomás, al pagament conjunt i solidari d'una indemnització a la Generalitat Valenciana per impor t
d'1.784.840€ i va declarar responsable civil subsidiari a la fundació Cyes.
Posteriorment, el Tribunal Suprem va reduir aquesta indemnització a la suma de
1.623.840€ i va mantindre la declaració com a responsable civil subsidiari de
la fundació Cyes.
Per par t seua, i sent funcionaris públics Rafael Blasco, Javier Llopis, Alejandro
Catalá, Agustina Sanjuán, Josep María Felip i Marc Llinares, es va acordar continuar un procediment per a depurar les seues responsabilitats civils en el
Tribunal de Comptes, encarregat d'enjudiciar la responsabilitat comptable dels
qui tenen al seu càrrec el maneig de cabals o efectes públics.
En els casos en els quals un tribunal penal investiga uns fets constitutius de
delicte i hi ha una condemna a funcionaris públics que inclou el pagament d'una
responsabilitat civil, és el Tribunal de Comptes, en l'àmbit de la jurisdicció
comptable, el competent per a fixar la quantia d'aquesta responsabilitat civil.
En aquest cas, el Tribunal de Comptes, i arran de la condemna a funcionaris
públics en la peça primera, va dictar sentència amb data 12 de novembre de
l'any 2015, en la qual va xifrar en 1.623.819,86€ els danys i perjudicis causats
en els fons públics de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat
Valenciana. Aquesta sentència va declarar responsables comptables directes i
solidaris Rafael Blasco, Alejandro Catalá, Marcial López, Marc Llinares,
Agustina Sanjuán i Augusto Tauroni i va condemnar a la fundació Cyes i a l'empresa Arcmed S.L. com a responsables comptables subsidiaris.
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Del total dels diners defraudats s'han recuperat al voltant de 55.000€ procedents d'embargaments realitzats a Augusto Tauroni. A Rafael Blasco se li van
embargar 12.000€ que tenia en els seus comptes bancaris, així com també la
seua pensió en la par t proporcional que permet la llei. D'un altre costat, la
Generalitat Valenciana es va adjudicar en subhasta tres immobles a València
que es trobaven units i una plaça de garatge, que havien sigut adquirits amb els
diners defraudats per la fundació Cyes.
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3. La figura jurídica de l'acusació popular
L'acció o acusació popular és una figura processal penal que concedeix la possibilitat de ser par t acusadora en un procediment penal a qualsevol persona física o jurídica en defensa de la legalitat, sense necessitat d'haver patit un perjudici directe.
L'acció popular apareix recollida en l'ar ticle 125 de la Constitució Espanyola,
en el qual s'estableix: “Els ciutadans podran exercir l'acció popular i par ticipar
en l'Administració de Justícia mitjançant la institució del Jurat, en la forma i respecte a aquells processos penals que la llei determine, així com en els
Tribunals consuetudinaris i tradicionals”.
L'acció popular a Espanya se circumscriu quasi exclusivament, amb algunes
excepcions, al procediment penal, però no cap en els delictes privats, aquells
que només poden perseguir-se prèvia denúncia de la persona perjudicada, ni en
el procés penal militar. No obstant això és necessari tindre en compte:
– L'acció popular només poden exercitar-la les persones de nacionalitat espanyola. Els estrangers ofesos o perjudicats per un delicte poden exercitar l'acusació par ticular, però no poden exercitar l'acusació popular.
– No poden exercitar l'acció popular jutges ni magistrats.
– No pot exercir d'acusació popular qui no gaudisca de la plenitud dels drets
civils.
– No pot exercir l'acció popular qui haja sigut condemnat dues vegades per sentència ferma com a autor d'un delicte de denúncia o querella calumniosa.
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– L'acusació popular es pot exercitar tant per persones físiques com
jurídiques.
Hi ha pocs països occidentals que reconeixen aquesta figura jurídica.
A Espanya ja s'arreplegava en la primera constitució democràtica, la
Constitució de Cadis de 1812, i es va mantindre en la Constitució de
1869 i en la de la Segona República.
L'acusació popular es fonamenta en la idea d'evitar el monopoli de
l'acció penal en la figura del Ministeri Fiscal de manera que, a més
d'existir la figura de l'acusació par ticular per als ofesos o perjudicats pel delicte, existeix l'acusació popular, que podran exercitar els
ciutadans espanyols conforme a les prescripcions legals.
Es tracta, per tant, d'un mecanisme de democratització de la justícia
que està reconegut com a dret fonamental en la nostra Constitució.
L'acusació popular ha resultat molt útil a Espanya. De fet, molts
grans procediments que s'han jutjat en els últims anys no hagueren
arribat a celebrar-se de no haver sigut per la inter venció de l'acusació popular. Entre ells cal ressenyar els casos Gür tel, Palma Arena,
Caja España, Bankia, targetes Black, Filesa, cursos de formació a
Andalusia, cas Pujol i un llarg etcètera.
No obstant això, la figura de l'acusació popular es pot instrumentalitzar per a
interessos ben diferents a la cerca de la justícia. Un exemple d’això és el recent
cas Nóos, en el qual el col·lectiu de funcionaris públics Manos Limpias es va
personar com a acusació popular, tot i que més tard es va descobrir una suposada trama d'extorsió a canvi de retirar acusacions en diferents procediments
penals. En aquesta trama, suposadament, estaria implicat el líder d'aquest sindicat d'extrema dreta, Miguel Bernad; el líder d’Ausbanc, Luis Pineda; la pròpia
advocada d'aquesta organització, Virginia López Negrete, i altres set persones
a les quals s'acusa d'estafa, blanqueig, extorsió, amenaces, administració deslleial, frau de subvencions i per tinença a organització criminal. Aquest procediment està pendent de judici.
Diverses persones i entitats han exercitat l'acusació popular en el cas Blasco.
Inicialment, es va personar Antonio Penadés i més tard el PSPV-PSOE, la
Coordinadora Valenciana d’ONGD i l'entitat Asamanu. En la peça primera, ja jutjada i amb sentència ferma, després de la instrucció d'aquesta, el Jutjat d'Instrucció
número 21 de València va acordar que la direcció lletrada de totes les acusacions
populars s'unificara en la persona d'Antonio Penadés. En les peces segona i tercera, encara per jutjar, es va encomanar a la direcció lletrada de la Coordinadora
Valenciana d’ONGD la representació de totes les acusacions populars.
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L'acusació popular és un dret cívic que posa en relleu el caràcter democràtic de
la nostra societat i permet als ciutadans exercitar amb el Ministeri Fiscal la funció pública d'acusar. A més, ha de ser vir per a exercitar una labor acusatòria
responsable i lliure de qualsevol tipus de pressió o motivació més enllà de la
cerca de la justícia, per la qual cosa entenem que no ha de ser un simple acompanyament de l'acusació pública, sinó un instrument que permeta impulsar el
procediment i col·laborar per a obtindre una justícia més efectiva.
No hem d'oblidar, finalment, que el Ministeri Fiscal és un òrgan jerarquitzat
directament connectat amb el poder executiu, ja que el Fiscal General de l'Estat
és un càrrec de confiança nomenat pel Govern.
L'exercici de l'acusació popular té cer ts límits que han sigut fixats pel Tribunal
Suprem en diferents sentències, que han motivat la creació de dues doctrines,
Botín i Atutxa, dites així perquè deriven de dos procediments judicials en els
quals es va jutjar, respectivament, el banquer Emilio Botín i el polític Juan María
Atutxa.
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Doctrina Botín i doctrina Atutxa
La sentència del Tribunal Suprem de 17 de desembre de l'any 2007 va exonerar el banquer Emilio Botín, president del Banco Santander, de ser jutjat per una
presumpta defraudació massiva mitjançant cessions de crèdit, i estableix que
si el Ministeri Fiscal i l'acusació par ticular no acusen, no cap la possibilitat d'obrir el judici oral, a pesar que l'acusació popular sí que ho pretenga. D’aquest
posicionament del Tribunal Suprem se'n va dir doctrina Botín.
No obstant això, mitjançant sentència de 8 d'abril del 2008, el Tribunal Suprem
va matisar la doctrina Botín en el que es va dir doctrina Atutxa. En aquesta sentència va condemnar l'expresident del Parlament Basc, Juan María Atutxa, per
un delicte de desobediència a l'autoritat judicial. En aquest cas, i a pesar que
únicament l'acusació popular va formular acusació, va entendre el Tribunal
Suprem que havia de prosperar el procediment, ja que el delicte que s'enjudiciava afectava els interessos col·lectius.
Aquestes doctrines del Tribunal Suprem limiten en cer ta mesura l'actuació de
l'acusació popular depenent del tipus de delicte que s'enjudicie i de la possible
acusació o no del Ministeri Fiscal i l'acusació par ticular.
En les peces segona i tercera han de jutjar-se delictes relacionats amb la malversació de diners públics destinats a la Cooperació Internacional i, per tant,
resulta més que evident que aquests delictes afecten àmpliament interessos
col·lectius. Malgrat això, molt probablement, moltes de les defenses al·legaran
la doctrina Botín per a intentar que no es condemne aquelles persones que han
sigut acusades únicament per l'acció popular.
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4. Situació de les peces segona i tercera del
cas Blasco
A diferència del que va ocórrer en la peça primera, que va ser jutjada pel
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i tenint en compte la
pèrdua d’aforament de Rafael Blasco, les peces segona i tercera seran Jutjades
per la Secció Cinquena de l'Audiència Provincial de València.
La Secció Cinquena de l'Audiència Provincial de València va dictar, amb data
19 de setembre de l'any 2018, diligències d'ordenació en què va assenyalar
calendari per a la celebració del judici oral que ha de jutjar les peces segona i tercera, i van fixar el dia 15 d'abril per a l'inici de les sessions d'aquest
judici.
Tant el Ministeri Fiscal com la Generalitat Valenciana i la Coordinadora
Valenciana d’ONGD havien formulat els seus escrits d'acusació respectius el
mes de juliol de l'any 2017 contra els més de vint acusats de les peces segona i tercera. En aquests sol·licitaven penes de presó elevades per als acusats,
així com impor tants quantitats dineràries en concepte de responsabilitat civil.
En concret, la Coordinadora Valenciana d'ONGD valorava aquesta responsabilitat civil en 3.357.913,48€, el Ministeri Fiscal en 4.639.840,11€ i la
Generalitat Valenciana en 5.035.942,45€. Addicionalment, la Generalitat
Valenciana i la Coordinadora Valenciana d'ONGD van sol·licitar la suma de 3 i
4 milions d'euros, respectivament, en concepte de danys morals, per l'impacte negatiu d'aquests fets en la credibilitat de les ONGD i en la política pública
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de cooperació. No obstant això, és possible que alguna o algunes de les acusacions pogueren arribar a un acord de conformitat amb els acusats.
La conformitat és una via, establida en la nostra Llei d'Enjudiciament Criminal,
la finalitat de la qual és aconseguir una terminació ràpida del procés penal, que
evite la celebració del judici oral, i consisteix que els acusats reconeguen els
fets i es conformen amb les penes sol·licitades per les acusacions.
Doncs bé, la llei preveu la possibilitat que, amb anterioritat a la celebració del
judici oral, els acusats puguen conformar-se amb l'escrit d'acusació que continga les penes de major gravetat, i cap la possibilitat que les acusacions modifiquen el seu escrit d'acusació inicial.
Si tots els acusats es conformaren amb l'escrit d'acusació que continguera les
penes més greus, ja fora el presentat inicialment o un de posterior que ho modificara, el jutge dictaria sentència conformement al mateix. Això és possible perquè en el nostre ordenament jurídic regeix el principi acusatori, que impedeix
que un jutge puga condemnar per un delicte pel qual no ha sigut acusada una
persona, o puga condemnar-la per una pena superior a la sol·licitada per les
acusacions. En aquest cas, el judici oral no se celebraria.
No obstant això, si no s'aconsegueix un acord respecte a totes les persones
acusades o si aquest acord s'aconsegueix únicament amb alguna de les acusacions i una altra o unes altres mantenen una acusació superior, el judici ha de
celebrar-se.
El fonament jurídic d'una possible modificació de l'escrit d'acusació inicial d'alguna o algunes de les acusacions en les peces segona i tercera, ho trobaríem
en l'aplicació de l'atenuant de reparació del mal, prevista en l'ar ticle 21.5 del
Codi Penal, i en la possibilitat de reduir les penes conforme a l'ar ticle 66 del
mateix text legal, que estableix regles per a poder reduir la responsabilitat penal
en el cas que existisquen circumstàncies atenuants.

Fonamentació jurídica d'un possible acord. Reparació del mal
L'ar ticle 21 del Codi Penal estableix les circumstàncies atenuants de la pena
en el nostre ordenament jurídic. I, en concret, en l'apar tat 5é d'aquest ar ticle
s'estableix com una d'aquestes circumstàncies “la d'haver procedit el culpable
a reparar el mal ocasionat a la víctima, o disminuir els seus efectes, en qualsevol moment del procediment i amb anterioritat a la celebració de l'acte del judici oral”.
S'exigeix, per tant, per a entendre que es compleixen els requisits de reparació
• 60

Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció

del mal, que l'acció reparadora tinga lloc amb anterioritat a la celebració de l'acte del judici oral; que la reparació del mal o la disminució dels seus efectes no
es referisca només a danys materials, sinó que incloga els de naturalesa moral;
i que la reparació siga prou significativa i rellevant.
En aquest cas, i si efectivament es reparara el mal per algun o alguns dels acusats, les penes sol·licitades inicialment poden rebaixar-se conforme disposa
l’ar ticle 66 del Codi Penal, que estableix diferents criteris per a poder atenuar
o agreujar les penes, depenent de l'existència d'una o diverses circumstàncies
atenuants o agreujants.
En aquest cas, si es considerara que s'ha reparat el mal per alguna de les persones acusades, podria rebaixar-se la pena, i la rebaixa seria major si es considerara que la reparació del mal és molt qualificada, és a dir, que té una intensitat superior a la normal, tenint en compte les condicions del culpable i les circumstàncies dels fets.
En aquest punt cal preguntar-se quins danys s'han produït en el present cas
com a conseqüència de l'actuació dels acusats en els fets que s'enjudicien en
les peces segona i tercera.
En primer lloc, les acusacions han sol·licitat una responsabilitat civil per als
acusats, la quantia dels quals es correspon amb la dels recursos públics destinats a projectes de Cooperació Internacional que, segons la investigació, es
van malversar per a benefici propi de les persones integrants de la trama. El
Ministeri Fiscal va quantificar aquesta responsabilitat civil en 4.639.840,11€,
la Generalitat Valenciana en 5.035.942,42€ i la Coordinadora Valenciana
d'ONGD en 4.100.675,17€.
D'un altre costat, l'impacte negatiu dels fets que s'enjudiciaran va més enllà
del perjudici econòmic causat a l'Administració Pública, ja que afecten la credibilitat de les ONGD, la política pública en matèria de Cooperació Internacional
al Desenvolupament i a tots els actors involucrats en aquesta. El cas Blasco ha
generat una impor tant desconfiança i dubtes sobre el bon ús dels recursos
públics destinats a cooperar amb les poblacions més vulnerables i empobrides.
La Generalitat Valenciana va quantificar aquests danys morals en la suma de
3.000.000€ i la Coordinadora Valenciana d'ONGD en 4.000.000€.
Finalment, existeixen impor tants danys de difícil, per no dir impossible, reparació, i que en qualsevol cas no poden ser reclamats en aquest procediment
penal. Ens referim al perjudici patit per totes aquelles ONGD de reconeguda trajectòria i competència que no van rebre subvencions per par t de la Conselleria
de Solidaritat i Ciutadania de Rafael Blasco entre els anys 2008 i 2011, ja que
aquestes subvencions públiques en matèria de Cooperació Internacional es van
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destinar a afavorir organitzacions “pròximes” a l’aleshores conseller i a altres entitats que estaven de connivència amb la trama corrupta, tal com va quedar
acreditat en la peça primera i es desprén de la instrucció de les peces segona i tercera.
Un dels arguments utilitzats per a justificar un possible acord de conformitat és el fet que Rafael Blasco
va ser condemnat pel Tribunal Suprem a 6 anys i 6
mesos de presó i, tenint en compte que la divisió en
diferents peces del procediment és una eina per a
facilitar la labor del jutjat o tribunal que ha d'enjudiciar l'assumpte, el Tribunal Suprem ha conclòs que
no poden acumular-se les condemnes pels mateixos
delictes imposades en diferents peces. És a dir, que
si es condemnara Rafael Blasco en les peces segona i tercera a 7 anys pels mateixos delictes pels
quals se li va condemnar en la peça primera, ambdues penes no se sumarien, sinó que compliria la
més alta, en aquest cas la de 7 anys. Per tot això,
una previsible condemna de Rafael Blasco no suposaria, en la pràctica, que complira una pena superior
a la ja imposada pel Tribunal Suprem en la peça primera.
Cal tindre en compte que totes les acusacions han
sol·licitat la condemna de Rafael Blasco per un delicte d'associació il·lícita en les peces segona i tercera
–delicte pel qual no se'l va acusar en la primera–, així com també han sol·licitat una pena superior a 6 anys i 6 mesos pels delictes de malversació, prevaricació i falsedat –condemna que se li va imposar pel Tribunal Suprem–; per la
qual cosa un possible acord evitaria que Rafael Blasco poguera enfrontar-se al
compliment d’uns quants anys més de presó. En les peces segona i tercera
s'investiga si Rafael Blasco va organitzar una estructura criminal encaminada a
defraudar diners públics, de la qual formarien par t Marc Llinares i Augusto
Tauroni.
D'altra banda, en les peces segona i tercera, a més de Rafael Blasco, han sigut
acusades per diferents delictes vint persones –entre elles empresaris, responsables de l'empresa avaluadora dels projectes i funcionaris públics-, totes elles
implicades en un dels episodis de corrupció amb major impacte en l'opinió
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II Jornades Europees “Joves, Ciutadania, Transparència i Lluita contra la Corrupció”,
organitzades per Atelier ONGD i l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
Taula rodona “Cas Blasco: una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció”.
D'esquerra a dreta, Rafael Mauri (Perifèries), Consuelo Vidal (Atelier),
Ignacio Zafra (periodista), Lourdes Mirón (CVONGD) y
Raúl Vidal (advocat de la CVONGD). València, 12 de mayo de 2017. © ACPV.

pública que ha patit la Comunitat Valenciana, que va suposar l'existència d'una
trama corrupta que va desviar diners públics destinats a Cooperació
Internacional durant els anys en els quals Rafael Blasco va estar al comandament de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania.
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Glossari
Peça
La complexitat d'alguns procediments penals, especialment cer ts processos de
corrupció que s'han tramitat en els últims anys, ha fet que resulte habitual que
aquest tipus de procediments es dividisquen en diferents “peces separades”
amb la finalitat de transformar un procediment complex, en el qual existeixen
múltiples persones implicades i fets a investigar, en diversos més “assequibles”, que permeten jutjar els fets de forma més ràpida. El mateix Tribunal
Suprem s'ha manifestat en favor de la divisió de procediments penals complexos en diferents “peces separades”.
Responsabilitat civil
La responsabilitat civil derivada d'una infracció penal consisteix en l'obligació
de restituir un bé o reparar o indemnitzar pels danys i perjudicis que els fets
delictius hagen pogut provocar.
Responsabilitat civil subsidiària
Consisteix en l'obligació de restituir un bé o reparar o indemnitzar pels danys i
perjudicis que els fets delictius hagen pogut provocar, i entra en joc quan el responsable civil directe no assumeix la responsabilitat civil a la qual se li va condemnar.
Inhabilitació absoluta
La inhabilitació absoluta implica la pèrdua per par t de la persona condemnada
de totes les ocupacions o càrrecs públics que tingués i la impossibilitat d'obtenir-los durant el temps de durada de la condemna.
Associació il·lícita
Consisteix en un grup de persones que es constitueix amb la finalitat de cometre actes delictius, amb una estructura definida i duradora en el temps.
Danys morals
Els danys morals consisteixen en un perjudici no econòmic, que genera la lesió
d'un bé de la persona, ja siga la salut, la lliber tat, l’honestedat, l’honor, entre
uns altres.
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