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Carmela Fortuny
“Ja que no hi ha res demostrat, 
hauríem de centrar-nos en 
temes més importants”
AUTOR. Jordi Pascual Mollá

Cas Palau i altres indicis de corrupció. Què ha fet 
l’Ajuntament perquè això no torni a passar?
Quan es va fer l’escorcoll a l’Ajuntament i a Promusa vam po-
sar a disposició tota la informació que el jutjat ens requeria. 
Hem treballat amb transparència. Amb l’oposició hem creat 
una mesa de seguiment. M’indigna el que ha passat però he 
de recordar que a nivell de l’Ajuntament no han cridat cap 
tècnic ni cap polític, no estem assenyalats ni imputats.
A elCugatenc hi ha hagut una insistència de seguiment del 
cas i, com bé saps, s’havia de fer una auditoria a la qual es 
van presentar tres empreses que la mesa de contractació va 
decidir que no complien els requisits i es van descartar. Ara 
estem en una nova fase.

Comenceu una nova licitació?
Sí, però no és una decisió unilateral del govern ni de l’alcal-
dessa. Ens ha de servir per auditar aquella contractació però 
també per futures ocasions.

L’empresa que anava guanyant havia fet donatius 
a Convergència i, per tant, era estrany que pogués 
auditar l’obra. Com es pot corregir això a un concurs 
públic sense limitar la competència?
És un tema molt tècnic. Jo puc fer valoracions polítiques. 
La decisió política és que l’oposició participés a la mesa de 
contractació i entre tots hem decidit que les empreses no 
complien els requisits i, per tant, calia fer una nova licitació.

Tindrem l’auditoria feta abans d’acabar el mandat?
No tinc dates però espero que sí.

Hi ha altres indicis publicats per El País que no són 
positius ni per a la ciutat ni per al govern.
Tots ens estimem la ciutat i entre tots hauríem d’intentar, 
ja que no hi ha res demostrat, centrar-nos en altres temes 
importants.

Els indicis són clars i els percentatges coincideixen, 
per molt que potser ara no hi ha ningú al govern que 
tingués la responsabilitat política d’aquells contractes.
Aquesta darrera frase m’agrada; agraïm que des del perio-
disme digueu que l’actual govern no té responsabilitats. 
Tampoc mirem cap a una altra banda i sempre que ens 
pregunteu, responem. El meu govern és de continuïtat amb 
el de Mercè Conesa però també inclou noves maneres de fer 
política. Espero que, amb els fets, aquest maleït número que 
no m’estimo gens pugui quedar ensorrat per la bona acció de 
govern.

Els principals casos de corrupció

Roser Casamitjana
“Hi ha obres públiques 
que estan poc o mal 
documentades”
AUTOR. Jordi Pascual Mollá

Quin balanç fas de la comissió?
Va fer les reunions necessàries tot i que quan teòricament 
teníem les conclusions el govern va dir que s’apuntaven a 
algunes incerteses que s’havien d’esclarir. Vam demanar la 
compareixença del director d’obra, l’arquitecte i el geòleg 
abans de tornar a fer les conclusions.

El govern critica que no es van alterar.
Perquè les explicacions que ens van donar no es justificaven 
amb documents que les acreditessin. Vam acabar concloent 
que a la pista de la Guinardera no sabem si van existir els 
flonjalls que van encarir l’obra. Són més de 4.000 metres 
cúbics de terra que haurien d’estar documentats.

La conclusió és més un dubte que una conclusió.
Efectivament. No acusem a ningú d’haver-se embutxacat 
diners ni d’haver fet cap mena de pagament. La nostra princi-
pal conclusió és que les coses estan poc o mal documentades. 
Potser són unes conclusions poc concloents però no són cap 
atac a l’equip de govern perquè no és l’actual el que va gestio-
nar les obres en qüestió. Podria qualificar les conclusions de 
suaus perquè parteixen de l’acord dels grups polítics.

Com s’arriba a concloure que cal un procés de confiança 
a Promusa?
L’altra obra en dubte, la dels pisos de la plaça dels Rabassai-
res, té una despesa addicional de més de 200.000 euros que 
hauria d’haver estat inclosa en l’adjudicació inicial.

Per què fixeu l’atenció en el gerent de Promusa, Lluís 
Hosta?
Ell és el responsable de fer tots els tràmits, encara que la res-
ponsabilitat final recau sobre l’alcaldia, ja que té la presidèn-
cia de l’empresa. A més, no tota la documentació estava on 
hauria i la seva actitud no va ser col·laboradora. Vam acordar 
reprovar-lo, és a dir, dir-li que considerem que no ho ha fet 
bé, que hauria d’haver estat més rigorós i col·laborador.

El govern diu que això ja ho consideràveu abans de 
començar la comissió.
Quan va començar la comissió ningú va posar sobre la 
taula cap premissa. Vam analitzar els documents i anàvem 
plantejant dubtes. En cap moment hi ha hagut cap prejudici 
o apriorisme.

Si són conclusions polítiques, per què les vau portar  
al jutjat?
Perquè el jutjat té obert un expedient sobre Teyco. Si els 
aportava informació addicional bé i sinó doncs ja està.

És alcaldessa 
des que Conesa 
va marxar a 
presidir el Port 
de Barcelona. 

El seu govern, 
continuista,  
està en dubte 
pels indicis de 
corrupció i  
la sentència  
del cas Palau.  
El primer indici 
de corrupció del 
mandat, l’escorcoll 
l’estiu del 2015, 
la va agafar com 
a alcaldessa 
accidental. 

La regidora 
d’ICV-EUiA 
va ser 
l’encarregada 
de presidir la 
comissió Teyco. 

S’hi analitzaven 
la construcció 
d’uns habitatges 
a la plaça dels 
Rabassaires i de 
la pista d’atletisme  
de la Guinardera. 
La comissió va 
concloure que hi 
havia dubtes. El 
representant del 
govern va emetre 
un vot particular i 
va criticar la resta 
de partits

Indicis investigats 
per El País
Bòbila - la Serreta, Valldoreix
Obres d’urbanització adjudicades al març del 2008 a una 
Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada pel Grupo 
Mecanotubo i Api Movilidad. Durant els dos mesos poste-
riors ambdues empreses van fer donatius a les fundacions 
CatDem i Fòrum Barcelona per un total de 69.000 euros, un 
2,8% del valor de l’adjudicació.

Complex esportiu de Mira-sol
Obres adjudicades al febrer del 2008 a la UTE de 
Construcciones Pai i Lleure Esportiu. Van fer donatius 
a les fundacions CatDem i Fòrum Barcelona tan abans 
com després de l’adjudicació per un valor de 159.00 euros, 
un 3,2% del valor del contracte. Finalment no es van fer 
les obres i l’Ajuntament els va tornar 240.000 euros en 
concepte de fiança.

Edificis de Promusa
Obres d’una promoció d’habitatge de protecció oficial  
de Promusa adjudicades al juliol del 2010 a Tau Icesa, 
empresa que abans del concurs ja va fer un donatiu a 
CatDem, un altre quan es va adjudicar l’obra i dos altres 
posteriorment. En total, 109.000 euros, un 2,91% del valor 
del contracte.

Antiga fàbrica Sharp
La multinacional del joc Cirsa va donar 900.000 euros a 
Convergència entre el 2011 i el 2015 després d’una operació 
de la Generalitat per la qual va aconseguir comprar l’antiga 
fàbrica Sharp pel preu simbòlic d’un euro.  El donatiu 
representa un 3% dels beneficis obtinguts per l’empresa  
en l’operació.

Mercat de Mira-sol
Obres adjudicades al març del 2012 al Grup Soler, que 
posteriorment va fer un donatiu de 25.000 euros a la 
fundació CatDem, un 3,11% del valor del contracte.

elCugatenc és un mitjà de comunicació 
independent  i de proximitat sustentat 
amb la implicació de les subscripcions  
i d’una assemblea ciutadana.
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Mira-Sol
Sant Cugat 
del Vallès

Cas Palau
PAV3
L’únic cas amb sentència, es tracta d’una adjudicació feta a 
l’abril del 2002 a Ferrovial-Agroman, que posteriorment va 
donar un 2,5% del valor del contracte (104.400 euros) a CDC 
i un 1,5% (62.640) a Fèlix Millet i Jordi Montull a través de 
l’entramat de convenis del Palau de la Música.

Cas Turó de Can Mates
Boehringer
A l’octubre del 2016 el jutjat va absoldre l’exalcalde Joan 
Aymerich i l’exdirector d’Urbanisme Joan Francesc Borràs 
per la presumpta prevaricació en la instal·lació de l’empresa 
Boehringer Ingelheim. El cas s’emmarca en un conveni de 
compravenda i permuta amb l’empresa que, segons els indi-
cis, li hauria permès estalviar-se 402.000 euros.

Cas Teyco
Plaça dels Rabassaires
Obres d’una promoció d’habitatge de protecció oficial de 
Promusa adjudicades inicialment al 2006 a Construcciones 
Bruesa, que va deixar l’obra per problemes econòmics,  
el que li va suposar una sanció de 300.000 euros, inferior 
al cost que l’aturada suposava per a l’Ajuntament, segons 
El País. Posteriorment va fer un donatiu de 60.000 euros 
al partit. En el nou concurs, al març del 2009, Teyco esdevé 
la nova adjudicatària, fent posteriorment dos donatius a 
CatDem i Fòrum Barcelona per un valor de 143.000 euros, 
un 3,09% del contracte.

Pista de la Guinardera
Obres fetes l’any 2010 i incloses dins de la investigació del 
cas Petrum ja que podrien formar part dels percentatges 
de presumptes comissions trobats en un document a casa 
de Jordi Sumarroca, directiu de Teyco. En una comissió 
especial sobre el cas a l’Ajuntament, l’oposició va concloure 
que el sobrecost de 125.000 euros no està ben justificat.

167.040€
Cas Palau

1.262.000€
Indicis investigats per El País

203.000€
Cas Teyco

402.000€*
Cas Turó de Can Mates

*quantitat que presumptament s’hauria estalviat 
l’empresa Boehringer Ingelheim
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Reconstrucció 
d’un espoli

Mapa polític del moment Trama corrupta demostrada

AUTORS. Jordi Pascual Mollá i Joan Cabasés Vega

La sentència del cas Palau 
demostra que Convergència 
es va finançar irregularment 
a través de les obres del PAV3 
de la rambla del Celler.  
Els polítics de l’època 
no recorden detalls de 
l’adjudicació però sí 
complicacions.  
Els actuals diuen que  
no en són responsables.
Any 2001. Sant Cugat, en un context de creixement poblacio-
nal, iniciava el primer mandat de Lluís Recoder amb un gran 
repte: acabar amb la mancança d’equipaments esportius. El 
pacte de govern entre CiU i el PP contemplava una bicefàlia 
a l’àrea d’esports amb una regidoria d’instal·lacions espor-
tives liderada per Jaume Tubau (independent a CiU) i una 
d’esports amb Alfredo Bergua (PP). Van ser anys d’obres es-
portives i de la construcció del PAV3, a partir de la qual Con-
vergència es va finançar irregularment segons la sentència del 
cas Palau.

A la rambla del Celler una operació urbanística obria la por-
ta a reorganitzar el destí dels quasi 27.000 metres quadrats 
del darrer tram del carrer deixant usos esportius, tècnic-ad-
ministratiu, cultural, hoteler i de via cívica. D’aquí naixia 
l’eliminació de l’històric camp de futbol per portar-lo a l’ac-
tual ZEM Jaume Tubau, la remodelació del pavelló exis-
tent, el trasllat de les piscines al parc Central i les bases per 
construir la nova casa de la vila, l’hotel, el Fitness i el PAV3, 
amb 3.000 milions de pessetes per a les darreres dues obres. 
Durant aquells mesos, el govern aprofitava les inauguracions 
de la resta d’instal·lacions esportives per recordar com d’im-
portant era disposar d’un nou pavelló. Al febrer del 2002 el 
Ple va acordar fer l’aparcament soterrat i al març ja es tenia el 
projecte definitiu del nou pavelló: 5.375 metres quadrats i un 
pressupost de 4,3 milions d’euros.

La comissió de govern va aprovar el 29 d’abril del 2002 l’adju-
dicació de les obres del nou pavelló a Ferrovial-Agroman per 
4,1 milions d’euros després d’haver guanyat un concurs públic 
obert i amb tramitació ordinària. Un mes més tard el president 
del Palau de la Música, Fèlix Millet, va enviar una carta a Pedro 
Buenaventura, llavors dirigent de Ferrovial, indicant que volia 
parlar amb ell ja que l’havien informat de l’adjudicació de l’obra. 
En un altre document d’aquell mateix mes es marca un 4% del 
cost de l’obra, prova de l’1,5% va anar a parar a Millet i Jordi 
Montull i del 2,5% que va anar a parar a Convergència.

Cap dels polítics de l’època diu saber-ne res. El llavors gerent 
de l’Ajuntament, Jordi Turull, assegura que no hi havia “ni 
trampa ni cartró” després de la revisió per part dels serveis 
tècnics, del secretari de la casa, Josep Maria Rigau, i de la tasca 
de l’interventor, Francesc Carulla. “L’ortodòxia contractual 
era molt bona”, explica, “els preus es destapaven davant de to-
thom i l’obertura de pliques era pública”. L’oposició, diu, podia 
seguir tot el procediment: “Com és un acte reglat, no hi ha opi-
nió política”. “No he parlat en ma vida amb Millet”, conclou.

Bergua diu que des de l’àrea d’esports no tenia cap incidència 
en l’afer i creu que Tubau, que va morir el 2005 víctima d’un 
càncer, tampoc hauria pogut explicar-ne res: en la seva condi-
ció d’independent difícilment s’hauria capficat a fer tripijocs 
per finançar Convergència. Així mateix, recorda que en la ma-
joria d’obres públiques esportives els equips tècnics i la regi-
doria d’urbanisme coordinen la contractació. Qui tampoc pot 
donar la seva versió dels fets és l’aleshores tresorer de Con-
vergència, Carles Torrent, mort el 2005 víctima d’un infart de 
miocardi. Quan es van adjudicar les obres del PAV3 ja se sabia 
que l’empresa Col·lectiu Fitness SL (grup UBAE) seria l’en-
carregada de gestionar-lo; malgrat ser obres diferenciades, 
la gestió del nou pavelló s’incloïa en el concurs per a la cons-
trucció i gestió del Fitness. L’operació va portar debat amb les 
entitats ja que, explica Bergua, se’ls havia dit que els beneficis 
podrien revertir en els clubs si la Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya (UFEC) guanyava l’adjudicació. Xavier 
Cortés, regidor d’Esports al mandat següent, recorda que 

Diverses obres 
públiques de 
Ferrovial van patir 
encariments no 
justificats

CDC va rebre 
104.400€ per  
la construcció  
del PAV3, segons 
la sentència

Pedro Buenaventura
Dirigent de l’empresa  
apuntat en la sentència  
del cas Palau.

Ferrovial-Agroman
Empresa adjudicatària.

Lluís Recoder
Alcalde, va delegar en la 
gerència la seva participació 
a l’adjudicació.

Fèlix Millet
President del Palau  
de la Música, es va partir 
amb Montull una comissió 
de l’1,5%.

Convergència
Partit que es va emportar  
un 2,5% de comissió.

Jaume Tubau
Regidor d’Instal·lacions 
Esportives, s’encarregava  
de tot allò relacionat amb 
els equipaments esportius.

Alfredo Bergua
Regidor d’Esports,  
s’encarregava de tot allò 
relacionat amb esports  
al marge dels nous  
equipaments.

Jordi Turull
Gerent, substituïa l’alcalde  
a la mesa de contractació.

Joan Carbó
Regidor de Ciutat  
Sostenible, s’encarregava  
dels tràmits urbanístics.

Jordi Montull
Mà dreta de Millet,  
es va partir amb ell  
una comissió de l’1,5%.

aquest assumpte va arribar a judici, on “es va donar la raó a la 
mesa de contractació: només UBAE podia ser l’adjudicatària 
ja que la UFEC no té la construcció entre els seus objectius”. 

L’any 2003 va començar amb la promesa de tenir enllestida 
la nova zona esportiva de la rambla del Celler al febrer. Es va 
complir amb el pavelló remodelat –tot i els posteriors proble-
mes de filtratge d’aigua– però el PAV3 es va fer esperar. Les 
eleccions del 25 de maig del 2003 van acabar amb el pacte de 
govern amb el PP i al juliol el portaveu d’ERC, Eduard Pomar, 
i Recoder van arribar a un nou pacte: la ja exalcaldessa, Mercè 
Conesa, guanyava posicions com a regidora de Territori men-
tre Cortés agafava l’àrea d’esports.

Intervenció de 
Buenaventura a  
la comissió del 
Parlament

El dirigent de Ferrovial-
Agroman respon a les 
preguntes sobre el 
PAV3 del diputat del 
PP Santi Rodríguez. 
Tot i la insistència del 
polític diu no recordar 
la correspondència 
amb Millet, provada a la 
sentència del cas Palau, 
arran de l’adjudicació 
de l’obra per part de 
l’Ajuntament. 

Per fi, a finals de desembre, amb quasi un any de retard i vint 
mesos després de l’adjudicació, s’estrenava la gran obra espor-
tiva de l’era Recoder. La ciutat guanyava una instal·lació de 
5.300 metres quadrats amb pistes de volei, bàsquet, handbol 
i futbol sala amb capacitat per a 600 espectadors –350 menys 
dels previstos inicialment.

L’obra, a més, va encarir-se gairebé un 20%, el percentatge 
més alt que la normativa permetia sense presentar projectes 
addicionals. Segons un comunicat realitzat pel consistori l’any 
2012 davant la pressió de l’oposició, la Junta de Govern local 
va aprovar al novembre del 2004, un any després de la inau-
guració del recinte, unes obres complementàries de 834.830 
euros. Però aquest no havia estat l’únic sobrecost atribuït a 
una obra de Ferrovial durant aquells anys. La urbanització de 

la plaça dels Quatre Cantons i dels carrers Gorina i Santiago 
Rusiñol, adjudicada a l’octubre del 2002 per 1,3 milions, va te-
nir unes obres complementàries d’un valor de més de 265.000 
euros. El mateix va passar amb la urbanització del carrer  
Valldoreix i la plaça Lluís Millet, adjudicada al maig del 2003 
per prop de 3,4 milions, amb una inversió addicional de més 
de 675.000 euros.

Recoder ha rebutjat fer-ne declaracions al respecte. Per la 
seva banda, tot i que la majoria d’actuacions van concretar-se 
quan encara era a l’oposició, Pomar reconeix que les noves 
construccions eren necessàries per modernitzar una ciutat 
que en equipaments esportius s’havia quedat estancada als 
anys 70. Desconeix, però, com l’obra del PAV3 ha servit per 
finançar irregularment Convergència. De la zona esportiva 
de la rambla del Celler tampoc en coneix els detalls i només 
rememora que l’any 2003, en ocupar la cartera de Medi Am-
bient, va conèixer de primera mà les complexitats del terreny. 
L’orografia, reconeix, pot justificar sobrecostos en diverses de 
les obres que van fer-s’hi.

L’esclat de l’escàndol
El finançament irregular de Convergència arran del PAV3 va 
quedar totalment amagat fins que al juny del 2010 El Periódico 
va documentar en una exclusiva el repartiment de comissions 
entre Millet, Montull i el partit. La notícia va esclatar en mans 
d’una CiU amb majoria absoluta a només un any de les elec-
cions municipals. L’oposició, i especialment el PSC que la ca-
pitanejava, va demanar explicacions i va forçar una comissió 

extraordinària. Recoder deia no saber res del cas i fins i tot va 
apuntar a la possibilitat de querellar-se contra Millet en cas de 
provar-se la mossegada, una declaració que mai s’ha concretat.  
Mentrestant el Parlament de Catalunya avançava en una co-
missió d’investigació sobre el cas Palau, per a la qual va dema-
nar l’expedient de contractació del PAV3 a l’Ajuntament. En la 
compareixença de Buenaventura, ja desvinculat de Ferrovial, 
el diputat del PP Santi Rodríguez li va preguntar si recorda-
va la carta que Millet li havia enviat després d’adjudicar-se 

l’obra. L’exdirigent de l’empresa va dir que no ho recordava i 
tampoc va donar resposta al 4% que, segons la carta de Millet, 
havia de formar part dels “convenis” de Ferrovial. A mesura 
que s’apropaven les eleccions del 2011, la petició d’informació 
i transparència i les crítiques per l’actitud de l’equip de Recoder 
–i més tard, de Conesa– no cessaven.

La comissió del Parlament va publicar les conclusions l’estiu 
del 2010. Malgrat ser una valoració política, s’apunta als per-
centatges de les comissions: “Hi ha indicis suficients de causali-
tat entre l’obra pública adjudicada i el cobrament de comissions 
per mitjà de l’entramat del Palau de la Música”, recull la resolu-
ció, “cal traslladar els treballs de la Comissió al Ministeri Fiscal 
per si considera pertinent obrir les actuacions corresponents; 
així mateix, la comissió conclou que cal posar a disposició dels 
jutjats d’instrucció competents el contingut de totes les actua-
cions produïdes en el si de la comissió”. Davant les veus que 
l’apunten com a nexe de l’entramat, Turull es defensa dient que 
no en sabia res i, recorda: “També ho van dir a la comissió del 
Parlament i, tot i que m’hi vaig oferir, no em van fer declarar”.

Posteriorment el cas Palau ha anat retornant amb noves im-
putacions, declaracions i el final de la investigació. Això va 
portar sol·licituds d’explicacions, d’auditories i d’una altra 
comissió extraordinària el 2012. Davant les conclusions del 
jutge instructor l’any 2013, l’exalcaldessa Conesa va tornar a 
negar la major: “Amb contundència desmentim que l’Ajunta-
ment tingui cap vinculació amb el cas”. Els estira i arronsa en-
tre govern i oposició van succeir-se fins el judici oral de l’any 
passat, que va posar de nou el cas Palau i l’encara presumpte 
finançament irregular de Convergència al centre del debat. 
Arran de la sentència, el 2017 es va aprovar fer una auditoria 
sobre el cas però, després que elCugatenc expliqués que una 
empresa donant de Convergència guanyaria el concurs pú-
blic, ha estat descartada i se’n farà una de nova.

Fotografies. Lluís Recoder i Jaume Tubau, Localpres. 
Alfredo Bergua, NNGG (Twitter). Jordi Turull, CiU. 
Pedro Buenaventura, Canal Parlament. 
Fèlix Millet i Jordi Montull, El Mundo.

Enllaç al video https://bit.ly/2Cq27Ir
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A principis de setembre del 2018 es va iniciar la licitació amb 
un valor de 69.817 euros (amb IVA) amb la previsió que un cop 
formalitzat el contracte l’auditoria hauria d’estar enllestida en 
tres mesos. Pero amb la informació publicada per elCugatenc, 
i després d’un ampli debat, la mesa de contractació ha decidit 
cancel·lar el concurs públic i iniciar els tràmits per fer-ne un 
de nou, tot i que encara no s’ha especificat com seran les bases 
per evitar que torni a passar el mateix. 

esmorzar nadalenc amb periodistes nacionals, cosa que li 
va permetre aparèixer a molts mitjans de fora del municipi 
amb aquesta declaració.

No obstant, en la seva darrera roda de premsa com a alcal-
dessa, va assegurar que l’Ajuntament finalment no es quere-
llaria contra Convergència. Segons diu, en tant que no hi ha 
cap tècnic ni polític implicat en la resolució judicial, el con-
sistori no pot demanar responsabilitats penals: “No ho duré 
a terme perquè no hi ha cap causa concreta que digui que 
l’Ajuntament és afectat”. Ja quan van sortir els primers indi-
cis del cas, sota el mandat de Lluís Recoder, el llavors alcalde 
va anunciar la possibilitat de querellar-se contra Lluís Millet 
en cas de demostrar-se la mossegada; una altra declaració 
que mai s’ha arribat a concretar.

Tot i la marxa enrere en l’anunci, el govern, tant quan estava 
capitanejat per Conesa com actualment per Carmela For-
tuny, defensa el seu posicionament davant la corrupció. De-
manen que no es posi en dubte la tasca dels funcionaris i de-
fensen que la sentència del cas Palau ni cap dels altres indicis 
de corrupció no apunten a cap responsable polític o tècnic 
de l’Ajuntament, ni menys encara del govern actual, tot i que 
en algunes de les obres en dubte Conesa ja havia accedit a la 

La no denúncia pel 4%
AUTORA Aina Serrà Julià

Ètica contra legalitat
Recollim tres casos legals però posats en dubte per part d’alguns actors polítics i socials des 
d’una perspectiva ètica. Amb la llei a la mà no es tracta de corrupció però sí que serveixen 
per reflexionar sobre algunes accions permeses dins del sistema.

Una donant de CDC, possible auditora
AUTOR Joan Cabasés Vega

Expropiació per 1,13 milions 
per una parcel·la
AUTOR Jordi Pascual Mollá

El número 14 del carrer Pahissa, a l’Eixample Sud, es trac-
ta d’un terreny de 827,52 metres quadrats que al seu inte-
rior conté tres magatzem, una alzina catalogada i altres 
exemplars no catalogats que, segons un informe muni-
cipal, seria aconsellable conservar en motiu de l’interès 
públic. És un terreny propietat dels sis germans Broggi 
Trias, fills del reconegut metge i pacifista català Moisès 
Broggi. En estar ubicat a una zona urbana consolida-
da el govern ha optat per l’expropiació com a fórmula de 
compensació als propietaris, que rebran 1,13 milions. 
La quantitat ve marcada per la valoració dels serveis tèc-
nics: “El valor del terreny del carrer Pahissa no és pels ar-
bres i les edificacions, sinó pel sostre que s’hi pot fer. Eren 
poc més de 1.000 metres que no s’haguessin pogut mate-
rialitzar per complet i, per tant, haguéssim hagut d’indem-
nitzar”, va explicar el llavors tinent d’alcalde d’Urbanisme i 
actualment conseller de Territori, Damià Calvet. L’acord va 
arribar després que els propietaris intentessin obtenir una 
llicència de construcció que no es podia atorgar perquè l’al-
zina catalogada impedia el desenvolupament del projecte.

El govern va acordar amb la família que la parcel·la esde-
vingués una zona verda pública i, per tant, se’ls hagués 
d’expropiar. Així els propietaris desistien de la llicència de-
manada i la parcel·la passava a ser de propietat municipal. 
L’operació, però, ha de tenir una justificació d’interès pú-
blic que Calvet explica amb la necessitat d’un espai públic 
al barri. Les dues zones verdes més properes són a uns 400 
metres del número 14 del carrer Pahissa. Al març del 2018 
es va fer l’aprovació inicial d’una modificació del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) que incloïa el trasllat de l’edificabi-
litat de la parcel·la cap a Pla del Vinyet per fer habitatge so-
cial. L’operació va tenir el suport de PDECAT-Demòcrates, 
PP i el regidor no adscrit Dimitri Defranc mentre la resta 
de grups van posar en dubte l’interès públic de fer una zona 
verda a l’Eixample Sud i l’”urbanisme fet a mida”.

15.000 euros per una marca 
que no s’ha fet servir
AUTOR Joan Cabasés Vega

El Vita, centre d’emprenedoria publicoprivat que havia im-
pulsat l’Ajuntament amb l’empresa Inbens Barcelona, ha 
deixat d’existir. La rescissió del contracte degut al concurs 
de creditors de la companyia ha suposat un canvi de nom i 
una redefinició del centre, que passa a anomenar-se BeBu-
siness. El canvi de nom es produeix malgrat que, seguint la 
rescissió del conveni acabada de negociar al febrer, el Ple 
municipal va aprovar una modificació pressupostària per 
la qual l’Institut municipal de Gestió Estratègica, Promo-
ció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI) va 
desemborsar 47.915 euros (sense IVA) a l’empresa, 15.309 
dels quals són per la compra de la marca Vita.

“En la rescissió es fa una valoració dels actius que hi ha i 
es va tenir en compte l’immobilitzat, la marca i el fons de 
comerç”, explicava la llavors tinenta d’alcalde de Promoció 
Econòmica, Joana Barbany, “hem estat un any fent servir 
la marca Vita, que no era nostra i l’hem hagut de pagar”. El 
govern defensa que l’actuació segueix les recomanacions 
fetes pels serveis jurídics de l’Ajuntament.

L’antic Vita és totalment públic des del març en haver-se 
fet efectiva la modificació pressupostària que tancava les 
obligacions del consistori en la rescissió del contracte amb 
Inbens. Si bé, la gestió ha estat de facto municipal durant 
gran part del 2017 ja que la companyia no complia la ma-
joria de les funcions acordades. El canvi també ha suposat 
el trencament de l’acord que al 2014 –un any després del 
contracte amb Inbens– es va signar Escoles Gimbernat, 
GFT IT Consulting i el Banc Sabadell. “Hem començat de 
zero; ara tenim un acord amb Epson i es parla amb altres 
empreses”, va explicar Barbany. L’Ajuntament ha registrat 
la nova marca, BeBusiness, que ja s’havia utilitzat en jorna-
des d’emprenedoria conjuntes amb la Cambra de Comerç i 
ESADE, per 840 euros, el que costa el registre a l’Oficina de 
Patents i Marques.

Augment de patrocinis de 
Sorea a finals del contracte
AUTORA Aina Serrà Julià

L’empresa concessionària de l’abastament d’aigua a Sant 
Cugat ha atorgat a l’Ajuntament més de 31.990 euros du-
rant el 2017 per a activitats i programes de cultura, joven-
tut i esports. És el segon màxim històric des que al 1997 So-
rea va fer la primera col·laboració econòmica en motiu de 
la Festa Major. Si se sumen els patrocinis a entitats, durant 
l’any passat Sorea va aportar més de 53.490 euros, només 
superats l’any 2002 (76.301) pel mil·lenari del Monestir. 
Durant els darrers tres anys el valor econòmic de les col·la-
boracions ha crescut en un 120%. Són les xifres que es des-
prenen del document facilitat pel govern a l’oposició arran 
d’una pregunta de la CUP-PC al Ple.

De les partides corresponents al 2017, Sorea ha aportat a 
l’Ajuntament un total de 6.000 euros per fer el projecte 
formatiu i esportiu de base del Club Voleibol Sant Cugat i 
gairebé 26.000 per a diverses exposicions i apostes cultu-
rals com ara la col·laboració de Festa Major. Directament 
amb les entitats, el document recull un primer acord amb 
l’Associació Amics de Pedra i Sang per 1.500 euros i diver-
sos acords que venen repetint-se durant els darrers anys: 
amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (1.000), amb 
el Teatre-Auditori (1.300), amb FesCamp (3.000 al 2016 i 
4.000 al 2017), amb Sant Cugat Empresarial (3.000 al 2016 
i 10.000 al 2017) i les activitats formatives sobre el cicle de 
l’aigua als centres educatius (2.500).

La portaveu de la CUP-PC, Núria Gibert, creu que, sent un 
servei amb un únic operador, la voluntat de les col·labora-
cions econòmiques és la incidència en l’opinió pública da-
vant la manca d’una campanya forta a favor de la munici-
palització i el venciment del contracte l’any vinent. Ramon 
Albareda, director de concessions de Catalunya centre de 
Sorea, diu, però, que els patrocinis es fan amb entitats so-
cials sense tenir en compte la ideologia. Assegura que no 
tenen voluntat publicitària ni repercuteixen a les factures 
dels consumidors. 

La fins al juny alcaldessa, Mercè Conesa, va deixar el càrrec 
anunciant que ni ella ni l’Ajuntament es querellarien contra 
Convergència arran de la sentència del cas Palau que demos-
tra que la construcció del PAV3 va servir per finançar irregu-
larment el que havia estat el seu partit.

El darrer mandat de Conesa ha estat marcat, en-
tre d’altres afers, per aquest presumpte finançament 
irregular, un assumpte que ha portat un ampli de-
bat polític amb acusacions a l’exalcaldessa de ser 
responsable per acció o omissió d’aquestes mossegades.  
Davant dels indicis, Conesa va anunciar que l’Ajuntament 
estudiaria querellar-se contra CDC poc després de la pu-
blicació de la sentència del cas Palau. Ho va dir a l’habitual 

Es farà una nova 
licitació per 
considerar invàlides 
les potencials 
adjudicatàries

Conesa va 
deixar l’alcaldia 
anunciant que no es 
querellaria contra  
el seu expartit

Una Unió Temporal d’Empreses (UTE), en què hi participava 
Tec 4, empresa coneguda per haver fet donatius a CDC, era la 
candidata que obtenia la major puntuació en el concurs públic 
fet a principis de 2018 per revisar els contractes de l’Ajunta-
ment amb Ferrovial, segons fonts properes a la licitació. La 
decisió sobre què fer després d’arribar a aquest punt depenia 
de la mesa de contractació, on hi participaven tots els grups 
municipals. No obstant, per decidir aturar el concurs hi havia 
d’haver una justificació reglada que evités que es pogués recó-
rrer posteriorment.

L’estudi preveia 3 potes: d’una banda, l’anàlisi de l’expedient 
de contractació per veure si es van complir les disposicions 
legals i reglamentàries; de l’altra, la revisió del procés licitatori 
de les obres i, finalment, l’anomenada auditoria tècnica que ha 
de fer les “comprovacions” sobre els aspectes que poguessin 
generar “inquietud, desquadraments o necessitats d’ampliar 
informació en els dos punts anteriors”.

A més, a la nova proposta, demanada i aprovada en sessió 
plenària, amb l’únic vot contrari de PDECAT-Demòcrates,  
arran de la publicació d’indicis de corrupció a el País al febrer 
passat, es podrà incorporar l’auditoria d’altres obres. La pe-
tició de més informació i anàlisi dels processos contractuals 
en dubte ha estat reiterada per part dels partits de l’oposició. 
Si bé, només Ciutadans va demanar la dimissió de Conesa pel 
cúmul d’indicis tot i que sense plantejar una moció de censura.

Tec 4 és una empresa mitjana d’enginyers consultors amb seu a 
Barcelona fundada l’any 1988. Segons va documentar la Guàr-
dia Civil, que va relacionar l’agenda de l’extresorer de Conver-
gència, Andreu Viloca, la data dels anuncis de licitació, l’adjudi-
cació de les obres i els donatius, aquesta empresa no només va 
efectuar donatius a les fundacions vinculades al partit sinó que 
existeix una relació respecte a contractes públiques. Aquest 
assumpte ha quedat inclòs en la investigació que porta a terme 
el jutjat del Vendrell, en el marc de l’anomenat cas Petrum.

tinença d’alcaldia de Territori. Així mateix, davant les peti-
cions de més explicacions i de la realització d’auditories que 
permetin analitzar els casos, asseguren que el govern sem-
pre s’ha mostrat disposat a col·laborar tant amb la justícia 
com amb la resta de representants polítics del consistori.
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AUTOR Jordi Pascual Mollá

Per què vas començar a treballar la corrupció  
a Sant Cugat?
En un registre a casa de Jordi Sumarroca, dirigent de Teyco, 
es va trobar un document amb el càlcul del 3% d’obres de 
Sant Cugat, Figueres, Torredembarra, Sant Celoni i Lloret. 
En aquell temps m’havia proposat tenir accés al document 
d’empreses que havien fet donatius a les fundacions de 
Convergència. Tenir-lo permetia menys dependència 
de les fonts judicials. Finalment vaig trobar una persona 
que tenia els papers de la Fundació CatDem i va acceptar 
passar-me’ls.

Com descobreixes les presumptes comissions?
Vaig comparar els donatius amb les adjudicacions. Hi havia 
casos amb indicis evidents perquè es veia ràpidament que 
era un 3% clavat. Mentre a molts municipis les obres eren 
del Plan Zapatero, a Sant Cugat la majoria que vam trobar a 
l’inici eren a través de Promusa. També n’hi havia que eren 
de l’1,5%. Però llavors el mateix Tribunal de Comptes va fer 
saber que hi havia una altra fundació, Fòrum Barcelona. 
Vaig aconseguir els documents d’aquesta fundació i vaig 
comprovar que, efectivament, hi havia donatius fragmen-
tats entre les dues la suma dels quals era 3%. 
Hi ha un tercer cas d’empreses que normalment no havien 
fet donatius a Convergència, sinó que treballaven a mu-
nicipis de l’àrea metropolitana. Tenien un patró diferent; 
fragmentaven la donació amb una primera aportació quan 
sortia la licitació, una altra quan s’adjudicava i una tercera 
quan es formalitzava. Totes tres sumaven el 3%.

Ho reconeixen les empreses?
Alguns empresaris expliquen coses i fins i tot hi va haver una 
empresa de Madrid que ens va reconèixer que feia donatius 
a Convergència per entrar al mercat català

No es pot descobrir si els donatius són comissions?
Periodísticament no es pot trobar una relació causa-efecte. 
Són coincidències evidents però cal ser molt curós. 
Per això havia de comprovar que el percentatge i les dates 
encaixessin. Es veu clarament en empreses que no tornen a 
fer donatius fins que no tenen un nou contracte. Amb això, si 
tenia algun dubte, ho descartava. També hi ha ajuntaments 
com el de Vilafranca que, pel que sigui, no van entrar al joc.

Per què és Sant Cugat la capital del 3%?
És de llarg l’ajuntament amb més casos. Només el Depar-
tament de Territori, quan CDC recupera el govern de la 
Generalitat, acumula tants casos. A més, com a patró, es veu 

com durant 15 anys els grans adjudicataris de Promusa eren 
grans donants de Convergència. Vam trobar altres indicis 
que no hem pogut demostrar.

Davant això, el govern diu dues coses. En primer lloc, 
que no hi ha sentència i, per tant, no hi ha res provat. 
En segon, que el govern actual no n’és responsable.
L’estratègia dels partits ha estat sempre negar la validesa a 
qualsevol informació periodística i de l’oposició fins que no 
hi ha sentència judicial. És una manera molt pobra d’inter-
pretar la política. Si els fets estan provats, més enllà de la 
resolució judicial, s’ha de donar la cara. 
És tant una estratègia que quan hi ha sentència tampoc 
passa res. I de la responsabilitat... bé, Mercè Conesa era la 
cap de Territori durant molts dels contractes en qüestió. Em 
crec que hi hagi alcaldes i responsables polítics que no ho 
sabien però, si no ho sabien, és perquè no volien. Si no s’assa-
benten del que passa al seu ajuntament, més raó per dimitir.

Oriol Güell és 
periodista  
al diari El País. 

Va tenir accés al 
llistat de donacions 
de les fundacions 
vinculades a 
Convergència i ho 
va comparar amb les 
contractacions d’obra 
pública a diversos 
municipis. Molts 
donatius coincideixen 
amb el 3% del valor 
dels contractes. Amb 
l’anàlisi, conclou 
que, per nombre de 
casos, Sant Cugat és 
la capital del 3%.

No és possible que els polítics no se n’assabentessin 
perquè el donatiu es feia arran de la publicació de 
l’adjudicació als butlletins oficials?
En alguns casos s’ha provat que els tresorers del partit avi-
saven les empreses després de la publicació. Tot i així, com 
a partit has de prendre i exigir responsabilitats. En el cas 
Teyco a les obres de la plaça dels Rabassaires a Sant Cugat, 
a més, l’oferta tenia un preu inusualment baix que hauria 
d’haver provocat l’exclusió de l’empresa. És a dir, alguna 
cosa se sabia abans de l’adjudicació o, com a mínim, es va 
afavorir l’empresa.

Els casos de corrupció no posen en dubte també els 
treballadors dels ajuntaments?
Els polítics haurien d’haver fet l’exercici de transparència 
per evitar nous casos. En lloc d’això, segresten la feina dels 
funcionaris per dir que se’ls posa en dubte, quan són els 
primers molestos amb aquestes pràctiques.

És més difícil corrompre avui dia?
La situació ha millorat. Però potser són només indicis i en 
uns anys poden sortir casos de corrupció a través d’una via 
que no hem detectat encara.

“Durant 15 anys els grans adjudicataris  
de Promusa eren donants de CDC”

“No cal judicialitzar-
ho tot perquè els 
polítics assumeixin 
responsabilitats”


