A LA FISCALIA

EULÀLIA REGUANT CURA i BENET SALELLAS VILAR, diputats del Parlament de
Catalunya, amb domicili al Parlament de Catalunya, parc de la Ciutadella s/n 08003
de Barcelona, compareixen davant d’aquesta fiscalia a fi i efecte d’interposar
DENÚNCIA davant dels indicis delictius que es descriuran i dels quals han tingut
coneixement pel seu càrrec públic per tal que d’acord amb l’article 5 de la LO de
l’Estatut del Ministeri Fiscal procedeixi a instruir les corresponents diligències per un
cop completades ser remeses a l’autoritat judicial i tot això en base als següents
FETS:
PRIMER.- El novembre del 2012 el fons de capital risc INVESTINDUSTRIAL –un
dels grups d’inversió més importants d’Europa amb més de 2,9 bilions d’euros de
recursos i propietat de la família Bonomi, amb residència a Barcelona- va adquirir la
totalitat de Port Aventura a Criteria Caixa Holding. El 2009 havia iniciat la
participació en l’accionariat i amb la compra del 2012 va esdevenir única accionista
de Port Aventura.
Aquesta exclusivitat s’ha mantingut fins el març del 2016 en què la família
Bonomi s’ha venut el 49,9% de Port Aventura al fons d’inversió KKR.
SEGON.- L’empresa PORT AVENTURA disposa d’una Fundació a la qual dedica
el 0,7 % dels seus beneficis anomenada FUNDACIÓ PORT AVENTURA, la qual en data
16 de juliol del 2015 va signar amb l’Hospital Sant Joan de Déu, centre de titularitat
privada però amb vocació i finançament públic i proveïdor del Cat Salut - Servei
Català de Salut, un conveni de col·laboració que suposa una donació de 3 milions
d’euros.
TERCER.- En data 1 d’abril del 2015 per part del Director General del Cat
Salut Josep Maria Padrosa i Macias es va procedir a l’adjudicació definitiva del
contracte de transport sanitari a Catalunya per un període de 10 anys, el concurs de
més quantia de la desena legislatura autonòmica i que ascendia a un total de 2256
milions d’euros.
En el referit concurs l’empresa TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SL,
propietat també de la família Bonomi, va rebre la concessió de 7 lots (dels 13 que
sortien a concurs) relatius a Girona, Catalunya Central i Alt Pirineu, lots A, E i F de
forma directa i exclusiva i relatius a Barcelonès Nord, Alt Penedès, Barcelona Ciutat i
Regió Sanitària de Barcelona, lots G, J, L i M mitjançant la participació en UTEs.
QUART.- TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA amb NIF B62003280 i domicili
social a Barcelona a l’Avinguda Josep Tarradellas 8-10, 6è d’aquesta ciutat, és
propietat de la societats SUPSAR INVEST SL amb NIF B65411639 i amb el mateix
domicili social de l’anterior la qual al seu torn es troba íntegrament en mans
d’INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES SARL, fons d’inversió radicat a Luxemburg, i
el qual, al seu torn seria propietat al 100% d’INVESTINDUSTRIAL, companyia propietat
de la família Bonomi.

En conseqüència no hi ha cap dubte que els donants de 3 milions d’euros al
Servei Català de la Salut el juliol del 2015 via Hospital de Sant Joan de Déu i els
receptors de l’adjudicació multimilionària per part del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya la mateixa primavera del 2015 són la família Bonomi
mitjançant el fons d’inversió INVESTINDUSTRIAL, la qual cosa, al nostre entendre i
vistes les irregularitats denunciades pel sector podria ser indiciàriament constitutiu
de diversos delictes contra l’administració pública. Efectivament i durant la
tramitació del concurs, les pròpies empreses concursants van posar de manifest les
irregularitats del projecte presentant per l’empresa finalment adjudicatària
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SL qui en la seva oferta va afirmar disposar
d’ambulàncies que no tenia i de locals destinats a l’activitat dels quals no disposava.
Aquesta informació, en coneixement del director del Catsalut i del director del SEM
des de desembre del 2015 no va ser contrastada i va procedir-se, igualment, a la
resolució del concurs amb plena validesa de l’oferta manifestament incomplerta per
part de TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SL.
Per tot això, posem aquests fets en coneixement de la Fiscalia de Barcelona
(adjuntant-hi documents del núm. 1 a l’14) convençuts que pot existir una certa
causalitat entre l’acte de la donació i l’acte de l’adjudicació, qüestió que només pot
ser aclarida a partir d’una profusa investigació per part d’aquesta fiscalia amb
l’ànalisi diligències corresponents.
Barcelona, 1 d’abril del 2016

