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Correus electrònics involucren Borràs
amb contractes irregulars a les
Lletres Catalanes
La portaveu de JxCat a Madrid hauria mantingut converses amb Isaías Herrero,
condemnat a cinc anys per narcotràfic, sobre com adjudicar treballs al marge dels
reglaments

Laura Borràs. | Adrià Costa

A l'espera que el Tribunal Suprem decideixi si finalment obre una investigació contra Laura Borràs,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/192150/fiscalia/demana/al/suprem/investigui/borras/quatre/del
ictes) les informacions periodístiques segueixen involucrant la portaveu de JxCat a Madrid amb
suposats contractes irregulars adjudicats mentre era presidenta de la Institució de les Lletres
Catalanes (ICL). D'una banda, El Español
(https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20191217/llevaran-encausar-laura-borrascontrataba-presumia-ejemplaridad/452455699_0.html) publica aquest dimarts una sèrie de
correus electrònics que hauria escrit Borràs i que la incriminarien en el cas dels contractes a favor
d'un amic seu, Isaías Herrero. D'altra banda, El Periódico
(https://www.elperiodico.com/es/politica/20191217/sentencia-drogas-colaborador-diputada-lauraborras-7777606?utm_campaign=notificacionesweb&utm_source=pushwoosh&utm_medium=alerta&utm_content=https://www.elperiodico.com/es
/politica/20191217/sentencia-drogas-colaborador-diputada-laura-borras-7777606) , informa que
Herrero ha estat condemnat per l'Audiència de Barcelona a cinc anys i tres mesos de presó per
falsificació de diners, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.
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En el cas dels correus, que daten del juliol de 2014, Borràs, que sempre ha negat les irregularitats,
conversa amb Herrero sobre com adjudicar els contractes. "Per cada pressupost teu, jo n'he de
fer tres més. Amb tipografies i formats diferents", "Podríem fer que tu et presentis a quatre i
només en guanyis un, el més econòmic de la seva sèrie, la cooperativa ídem, APM Gestió ídem, i
l'altra ídem. La resta els podríem fer amb l'empresa de l'Aleix i potser amb la cooperativa de
Madrid. Si tu fas els quatre vostres, jo faig els altres", deia suposadament l'actual portaveu de
JxCat a Madrid afavorint clarament Herrero sense respectar els mecanismes legals. Segons la
investigació, que fins ara s'ha dut a terme al jutjat d'Instrucció 9 de Barcelona, Borràs va "fraccionar
il·legalment" els contractes de programació informàtica del portal de l'ICL.
L'import total dels contractes ascendia a uns 260.000 euros. Segons la jutge, es va donar una
"falsa aparença" de transparència al procediment incloent a cada contracte tres pressupostos
"simulats" i utilitzant entitats per omplir, sense cap possibilitat de guanyar, i el pagament de
factures per concentres "inventats".
En una conversa de 2017 que també publica El Español, Herrero mostra el seu temor perquè
l'aplicació de l'article 155 posi en evidència els seus "marrons" a l'ICL. "Jo amb la Borràs, amb la
jefa, facturo amb la cooperativa, facturo uns trapis per allà... He de fer dos pressupostos bons i
quatre de no bons", deia Herrero, segons les converses difoses que encaixarien amb els correus
de l'ara diputada. En altres correus publicats Herrero indicava a Borràs quin era el pressupost bo:
"El bo és el que està al meu nom, vaig a pels tres següents".
Herrero, cinc anys de presó per narcotràfic
En relació al mateix cas, el beneficiari dels suposats contractes irregulars de Borràs, Isaías Herrero,
amb qui ella tenia amistat, ha estat condemnat a cinc anys i tres mesos de presó per l'Audiència
de Barcelona. La sentència és ferma i sorgeix del decomís de droga a casa seva a finals de
2017. En concret, se'l condemna per falsificació de diners, tràfic de drogues i defraudació de fluid
elèctric, segons El Periódico.
La condemna és menor que en altres casos d'aquestes característiques perquè l'acusat va
admetre abans del judici que tenia bitllets falsos i drogues. La confessió va permetre un acord
entre la defensa i la Fiscalia per rebaixar la condemna, que també s'ha vist disminuïda per
l'atenuant de drogoaddicció.
Segons la sentència, Herrero i Marc G. T., també processat, van actuar "d'acord i moguts per un
ànim d'enriquiment il·lícit". Rebien bitllets de l'estranger i havien de col·locar-los al mercat, i això ja
implica dos anys de presó. El tribunal imposa tres anys més de presó per tràfic de droga, perquè
considera que l'amic de Borràs tenia aquestes substàncies per "traficar i lucrar-se" gràcies a elles.
Els tres mesos que completen la condemna és per haver manipulat el comptador d'electricitat
per no pagar la factura de la llum.
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