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La jutge de Barcelona Silvia López Mejía ha acordat continuar el procés 

obert contra l'empresari Fidel Pallerols i sis imputats més davant els 

indicis que van desviar diners procedents de subvencions europees a 

cursos de formació per suposadament finançar irregularment Unió. La 

magistrada sosté que els acusats, entre ells directius de la Conselleria de 

Treball amb CiU i exdirigents del partit, podrien ser responsables dels 

delictes de frau de subvencions, malversació de fons públics, tràfic 

d'influències, falsedat i receptació. 

 

En la resolució, la jutge dóna per acabada la investigació i acorda seguir 

la tramitació del procés contra l'empresari hispanoandorrà Fidel Pallerols 

Montoya, propietari d'una xarxa d'acadèmies de formació; la seva dona, 

María de la Cruz Guerrero; Lluís Gavaldà, exdirector d'Ocupació de la 

Generalitat; Vicenç Gavaldà, germà d'aquest i exsecretari d'organització 

d'Unió; Dolors Llorens, exsubdirectora d'aquesta àrea; Santiago Vallvé, 

militant i amic de càrrecs d'Unió --va ser gravat per Pallerols quan li 

entregava diners--, i Jaime Pallerols Casas, que no és familiar de Fidel i 

que va ser responsable del sistema informàtic on es registraven els 

cursos. Amb aquest tràmit, la magistrada ha traslladat el cas al fiscal i a 

les acusacions perquè presentin la seva qualificació. 

 

AJUTS MILIONARIS 



La resolució sosté que entre el 1994 i el 1999 la Conselleria de Treball 

va atorgar al Grup Cei (Ceifsa, Andsa i Teosa), gestionat per Pallerols i la 

seva dona, 8,8 milions d'euros per a cursos de formació ocupacional, que 

eren cofinançats pel Fons Social Europeu. Segons la jutge, hi ha la 

sospita que part d'aquests diners "va ser destinada a finançar de manera 

presumptament irregular" UDC. 

 

Pallerols entregava cada mes diners a Vallvé en concepte de "comissió", 

segons indica la comptabilitat confiscada de l'empresari, i alhora 

l'empresari, relata la jutge, va contactar amb el llavors secretari 

d'organització d'Unió, Vicenç Gavaldà. Precisament amb ell, "indiciària i 

presumptament", va organitzar la manera de gestionar les subvencions, i 

es va acordar el reintegrament a favor d'UDC de fins al 10% de les 

subvencions "irregularment" obtingudes, i es va "aconseguir així el 

finançament del partit", incideix la resolució. I suposadament també es 

van pagar salaris de militants. 

 

CONSENTIMENT 

Aquesta operació, segons la titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de 

Barcelona, es va efectuar amb el "consentiment" de Lluís Gavaldà, llavors 

director d'Ocupació de Treball, i de la seva subdirectora, Dolors Llorens, 

encarregats de fixar les quantitats de les subvencions per a cursos de 

formació, "proposant la concessió i atorgant aquestes de manera 

injustificada i arbitrària" respecte al grup de Pallerols. L'imputat Jaime 

Pallerols era el responsable del sistema informàtic i, segons la jutge, per 

aconseguir l'ocultació de dades que poguessin suposar la fiscalització 

dels ajuts, introduïa dades que justificaven l'assistència d'alumnes a 

cursos que mai es van dur a terme. 



La mateixa jutge també ha acordat, en una resolució separada, que es 

continuï el procés contra Pallerols per nou presumptes delictes fiscals, 

davant la possibilitat que aquest hagués transferit diners de les 

subvencions a Andorra. Convé recordar que el Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya va exculpar del cas el diputat del PP i antic dirigent 

d'Unió Enric Millo. El Suprem va fer el mateix respecte del diputat Josep 

Sánchez Llibre. 


