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ESBORRANY ACTA 

 

Srs. Assistents: 

 

Presidència: 
M. CONESA I PAGÉS 
 

Tts. d'Alcalde: 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
D. CALVET I VALERA 
S. PELLICER I LÓPEZ 
J. BARBANY I FREIXA 
P. SOLER I ARTALEJO 
 

Regidors: 
E. SALAT I LLORENTE 
J. PUIGDOMÈNECH I FRANQUESA 
M. PÉREZ I MATEO 
E. ROVIRA CAMPOS 
C. BRUGAROLAS I CONDE 
N. GIBERT I DASCA 
I. BEA I SEGUÍ 
R. PIQUÉ I HUERTA 
A. CIPRIÁN I RODRÍGUEZ 
S. BLÁZQUEZ I AGUIRRE 
M. FERNÁNDEZ-JORDÁN I CELORIO 
M. INGLA I MAS 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
E. GÓMEZ I PÉREZ 
R. CASAMITJANA I ABELLA 
R. GUTIÉRREZ I ILLANA 
A. BENEJAM I PERETÓ 
D. DEFRANC I CEVALLOS 
 

Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÈS 
 

Interventor acctal.: 
F. CARULLA I GRATACÒS 

 Al Saló de Sessions de la 
Casa de la Vila de Sant Cugat del 
Vallès, essent les quinze hores del 
dia vint de març de dos mil disset, 
es reuneix en sessió extraordinària 
el Ple municipal sota la 
Presidència de la Il·lma. Sra. 
Alcaldessa i amb l'assistència dels 
Regidors relacionats al marge, així 
com del Secretari General i de 
l’Interventor. 
 

El desplegament de la 
sessió i correlativa adopció 
d'acords, es van produir en els 
següents termes: 

 
  

Únic.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA AUDITORIA EXTERNA PER TAL 

QUE ESTUDIÏ EL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE FERROVIAL-

AGROMÁN SA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL PAV3 I ALTRES OBRES PÚBLIQUES 

QUE LA MATEIXA CONSTRUCTORA VA DUR A TERME A SANT CUGAT, AIXÍ 

COM TAMBÉ L’ADJUDICACIÓ D’OBRES AMB EXPLOTACIÓ DE SERVEIS A 

L’EMPRESA CINTRA APARCAMIENTOS SA, TAMBÉ VINCULADA A FERROVIAL. 

D’ALTRA BANDA, TAMBÉ SOL·LICITAR L’ESTUDI DE QUALSEVOL ALTRA 

OBRA PÚBLICA CONSTRUÏDA A SANT CUGAT PER ALGUNA EMPRESA CITADA 

EN EL  JUDICI DEL “CAS PALAU” I VINCULADA EN EL PRESUMPTE 

FINANÇAMENT IL·LEGAL DE CDC, ENTRE ELS ANYS 1997 FINS A DIA D’AVUI. 
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Atès que en data 8 de març actual va tenir entrada en Registre General 
municipal, instància signada de manera conjunta per 8 membres electius en sol·licitud 
de convocatòria d’un Ple extraordinari per a deliberar i resoldre com a punt únic de 
l’ordre del dia sobre l’assumpte epigrafiat, tot invocant-se en el preàmbul de la 
sol·licitud els apartats 1, 2 i 7 de l’article 22 del vigent Reglament Orgànic Municipal. 

 
Atès que l’article 98.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el vigent text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa 
que haurà de convocar-se sessió extraordinària del Ple municipal quan ho sol·liciti al 
menys una quarta part del nombre legal de membres que integren la Corporació 
municipal, tot establint-se així mateix que en aquest cas la celebració del Ple no podrà 
ajornar-se més enllà de 15 dies hàbils computables des de la sol·licitud, si bé pel que 
fa al calendari de la convocatòria cal estar a allò que disposa en el marc de 
l’autoregulació pròpia, l’article 22.2) del ROM que preceptua la celebració dels Plens 
extraordinaris en el cas esmentat dins del termini màxim de 8 dies, havent de 
computar-se els dies hàbils amb exclusió dels festius i ensems dels dissabtes que 
tenen la naturalesa a efectes administratius de dies inhàbils en l’administració local, tot 
això de conformitat amb allò que disposa l’article 30.2) de la Llei bàsica 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que 
va entrar en vigor en data 2 d’octubre de 2016. 

 
En base a tot l’anterior es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 

 

Únic.- APROVAR una auditoria externa per tal que estudiï el procés de 
contractació pública de Ferrovial-Agromán SA per la construcció del PAV3 i altres 
obres públiques que la mateixa constructora va dur a terme a Sant Cugat, així com 
també l’adjudicació d’obres amb explotació de serveis a l’empresa Cintra 
Aparcamientos SA, també vinculada a Ferrovial. D’altra banda, també sol·licitar 
l’estudi de qualsevol altra obra pública construïda a Sant Cugat per alguna empresa 
citada en el  judici del “Cas Palau” i vinculada en el presumpte finançament il·legal de 
CDC, entre els anys 1997 fins a dia d’avui, que contempli els següents àmbits 
d’actuació: 

 
1.1.- Auditoria sobre el contracte, anàlisi del plec de clàusules administratives 

generals i particulars i del plec de prescripcions tècniques generals i particulars. 

 
1.2.- Auditoria sobre el procés licitatori i el desenvolupament del contracte fins a 

la liquidació. 

 
1.3.- Auditoria tècnica que avaluï, valori i realitzi les comprovacions que 

corresponguin sobre aquells aspectes que, si fos el cas, han generat inquietud, 
desquadraments o necessitat d’ampliació d’informació en els dos punts anteriors. 

 
La Junta de Portaveus es constituirà en comissió que formalitzi la tipologia i 

abast dels processos contractuals, amb l’assessorament dels departaments 
municipals corresponents. 

 
Es constituirà una mesa de contractació, independentment dels imports 

agrupats o individuals de l’auditoria o auditories a contractar, de la qual formaran part, 
en la modalitat que preveu la legislació relativa a contractació, un representant de 
cada grup municipal present al consistori. 

 
S’establiran dos terminis d’execució del present acord plenari: 
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S’hauran de licitar els contractes d’auditoria de referència abans de tres mesos 
des de l’aprovació per part del Ple extraordinari. 

 
Els treballs d’auditoria s’hauran de lliurar a l’Ajuntament no més tard de sis 

mesos de l’acceptació del contracte. 
 
Una vegada lliurats els treballs d’auditoria es convocarà una Junta de Portaveus 

on es donarà compte dels treballs i s’aprovaran les conclusions. 
 
La Junta de Portaveus es converteix en Comissió de seguiment de tot el procés 

descrit. Podran assistir, segons proposta dels portaveus, altres regidors i/o assessors 
sempre i quan la seva assistència sigui comunicada i motivada quaranta-vuit hores 
abans de la celebració de la Junta de Portaveus. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bona tarda, senyores, senyors, regidores, 
regidors, públic assistent. Són les 15 hores de la tarda. Iniciem aquest Ple 
extraordinari amb un únic punt de l’Ordre del Dia, que és la proposta d’aprovació d’una 
auditoria externa per tal d’estudiar el procés de contractació pública de FERROVIAL 
AGROMAN, per la construcció del PAV3 i altres obres públiques que la mateixa 
constructora va dur a terme a la ciutat de Sant Cugat, així com també l’adjudicació 
d’obres amb explotació dels serveis de l’empresa CINTRA APARCAMIENTOS, també 
vinculada al grup FERROVIAL. També s’estudiarà qualsevol altra obra pública 
construïda a Sant Cugat per alguna empresa citada en el judici del “Cas Palau” i 
vinculada presumptament en el finançament de Convergència Democràtica de 
Catalunya entre els anys 1997 fins a data d’avui. Aquest és el punt del plenari i 
procedim, doncs, a celebrar aquest Ple extraordinari. Com vam quedar en Junta de 
Portaveus, tindran cinc minuts d’exposició els grups proposants, també reservarem 
cinc minuts per cada un de la resta de grups i tres minuts de rèplica. Per tant, donaria 
la paraula, en primer lloc, a la Sra. Gibert.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Si em permeten, començaré la meva intervenció que ha sigut fruit d’un esforç de 
síntesi descomunal. Pensin que són moltes les variables que hem hagut d’incloure i 
són molts els anys dels que estem parlant en cinc minuts d’exposició. Com 
comprendrà faré un esforç, però li demano que em deixi acabar l’exposició. Així 
doncs, la començo amb una cita, les dues en relació amb el cas que avui ens ocupa. 
La primera de l’expresident Jordi Pujol, que deia “si entrem per aquí prendrem mal” i la 
segona de Fèlix Millet, que va dir el 2001 “som 400 i sempre som els mateixos”. 
L’objecte del Ple extraordinari que avui celebrem té una relació directa amb el saqueig 
al Palau i el judici que aquests dies i que durarà mesos es celebra. Vuit anys després 
que esclatés l’escàndol per la peça central i amb el rerefons del finançament il·legal 
de Convergència Democràtica, 16 persones seuran a la baqueta, dues d’elles els 
lladres confessos Millet i Montull, que no van confessar per sobrevinguda 
responsabilitat ni mala consciència, sinó un cop ja s’havia destapat la manta del Palau 
i amb la intenció de veure si es rebaixava la seva pena; vuit anys després i a dures 
penes. 

 

(En aquests moments, essent les 15,03 hores, s’incorpora a la sessió el 

regidor Sr. Álvaro Benejam). 
 
Creiem que no només és important no deixar passar ni un cas de corrupció 

política per molt passat que estigui, per lluny que quedi, perquè si no arribem al fons 
de totes i cadascuna de les implicacions i els implicats res apunta a un canvi de 
direcció de rumb. Malauradament el “Cas Palau” i el “PAV3” ni queda tan lluny, estan 
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aquí mateix, ni estan tan lluny els que aleshores eren els responsables polítics. 
Serveixi això doncs com un gest de bona voluntat per començar a fer ben net. El 
Jutge que investiga el “Cas Palau”, el Sr. Pijoan, manté que Convergència es va 
finançar il·legalment amb les comissions rebudes de FERROVIAL per l’adjudicació i 
construcció del Pavelló 3, de Sant Cugat, que es va construir, com vostès saben, el 
2003, sota el mandat de CiU. Presumptament l’empresa concessionària de l’obra, 
FERROVIAL, hauria pagat comissions per valor del 4% de l’obra, dels quals 2,5% 
anaven a Convergència i la resta de les comissions se les quedaven els dos imputats, 
Millet i Montull. D’aquesta manera Convergència hauria rebut 100.000 euros per la 
construcció del PAV3 a Sant Cugat. Cal recordar que l’adjudicació del PAV3 es va fer 
per un import de 4.200.000 euros a l’empresa FERROVIAL i que durant el transcurs 
dels treballs el cost es va disparar un 19,99%, la llei permet un 20%, casualitat casual, 
més de 834.000 euros. L’escrit final de la Fiscalia qualifica de pacte criminal estable la 
relació entre Convergència i FERROVIAL i constata un cercle socioeconòmic i polític 
on interessos compartits de tots tipus van convergir en una convenient ceguesa 
davant de qualsevol sospita d’irregularitat. És el judici el que esclarirà si entre el 1999 i 
el 2008 efectivament Convergència va rebre triangulant a través del Palau de la 
Música, 6.600.000 euros, un veritable peatge segons deia la Fiscalia. Fins llavors és 
evident, ningú de nosaltres pot concloure judicialment res, però políticament, en el 
sentit comú de la gent, el bar on he esmorzat aquest matí, els indicis clamen al cel. 
També li van clamar a Joan Llinares, home clau en destapar l’abast de l’espoli i que 
va presentar una auditoria en que el frau assolia la xifra, l’escandalosa xifra de 35 
milions d’euros, quan en un primer moment Millet en va confessar 3,3 milions, si cola, 
cola, devia pensar. Durant aquestes auditories Llinares explicà que aparegueren 
multitud de documents i quadraments a l’agenda amb els tresorers de Convergència. 
Entre aquesta documentació, una relació d’adjudicacions d’obra pública. “Tat-xan”, 
recordo que la primera vegada que vam parlar del “Cas Palau” gent amb 
responsabilitat de l’equip de Govern deien que possiblement en Millet era un “free 
rider” que cobrava sense tenir pes real en les adjudicacions. Jo era la cosa més 
estranya que havia sentit mai. Avui, però, sabem que a més això és plausiblement 
mentida, ja que s’han pogut acreditar les visites habituals dels tresorers de 
Convergència, ja que el propi Millet i Montull els assenyalen, ja que han sortit 
empreses emetent factures a nom del Palau que eren propaganda de Convergència. 
Però saben el què és el més greu de tot? El més greu de tot és que el Palau 
s’auditava cada any i fins i tot la Sindicatura de Comptes també hi va ser el 2002, els 
anys en que es va descobrir que ja es robava. Com va ser possible? Quan parlem de 
trama ens referim a això. Del “Cas Palau” malauradament tenim encara multitud 
d’ombres, la lentitud de la Justícia, vuit anys és massa, cinc Jutges, desenes de 
recursos dilacionistes i sis morts que ja no compareixeran, la destrucció de proves 
acreditades el setembre de 2008 fou enregistrat un treballador emportant-se 
documentació que mai es va poder recuperar, els deutes sufragats, 72.000 euros, al 
Partit per la Independència d’Àngel Colom, actual membre destacat de PDECat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Un minut. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
La corrupció, quan es destapada, com esperem que així sigui, acostuma a tenir dues 
tendències molt clares: la primera, el “símptoma Infanta” una afició sobtada per la 
filosofia Socràtica, “jo només sé què no sé res” “mi marido, mi mujer”. És possible que 
ni Jordi Pujol ni Artur Mas ni ningú dels militants del Partit de Convergència sabessin 
res? L’altra reacció és la de l’home sol, la poma podrida, la teoria de l’home sol és 
menys plausible cada dia. Més de 6 milions d’euros ho contesten i paradoxes del 
destí, Convergència deu ser l’únic partit amb tres generacions de tresorers, d’homes 
sols, imputats, el difunt Carles Torrent, Daniel Osàcar implicats al “Cas Palau” i 
Andreu Viloca involucrat al 3%. Quina poca vista escollint tresorers, escolti! I pensin 
una cosa, si les revelacions del 3% són certes, això voldria dir quan el “Cas Palau” va 
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sortir a la llum l’any 2009, les suposades activitats irregulars de Convergència per 
obtenir fons il·lícits no només no van parar sinó que van mutar per perfeccionar-se. 
Però és que la corrupció no s’entén sense la impunitat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Cinc minuts. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
I aquest és l’element més important de combatre avui. Tres sentències fermes, 
FILESA, relativa al PSC i TURISME I TREBALL, que... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Gibert, ha esgotat els cinc minuts. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Les meves companyes parlaran menys temps. Li demano que em deixi acabar, si us 
plau. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas, no sé quan parlaran les seves 
companyes. Tenen dret a cinc minuts totes.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Un minut. Deixi’m un minut perquè és molt difícil. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no, si jo li deixo. Jo li deixaré tots els minuts, 
però pensem que potser li descompti de la rèplica. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
D’acord. Gràcies.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. Tres minuts més. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
D’acord. Comparteixen un mateix doble final, la condemna ferma i alhora la impunitat 
efectiva. Cas Filesa i Treball, Joan Cogul en el Cas Turisme i la rebaixa de la pena 
decretada pel Tribunal Suprem. La sensació generalitzada és que els polítics roben, i 
que quan els enxampen no passa res. Ens neguem a aquest irremedisme. Jo sé que 
vostès, tots els membres d’aquest Consistori, es neguen a aquest irremedisme, ens 
neguem a la frustració per bandera, ens neguem a l’espoli articulat i la impunitat com 
a tancament de tots els actes. Hi ha un altre element històric concorrent i penso que 
és important abans de la prohibició de les donacions anònimes als partits, el còmput 
global acumulat entre els anys 1987 i 2007, el 90% d’aquest tipus de donacions 
anònimes anaven a parar a les arques de CiU, PNV i Partit Popular. Convergència 
22,5 milions. Per què demanem una auditoria? Doncs la demanem en primer lloc per 
esclarir de forma efectiva tots els processos públics que van intervenir en la licitació 
de l’obra del PAV3 a l’empresa FERROVIAL. En aquesta línia i prèvia avaluació de la 
documentació tècnica, a aquest Grup i els altres dos proposants, se’ns susciten 
interrogants que volem que un agent extern independent i amb la competència 
delegada ens pugui esclarir. El primer dubte que tenim és en referència a les obres 
complementàries executades que signifiquen un 19,99%. Trobem alguns conceptes 
confusos o que multipliquen de forma alta o molt alta les seves amidacions inicials. A 
tall d’exemple: al projecte complementari surten 1.800 metres de solera, que al 
projecte inicial no estaven ni tan sols contemplats. En un inici s’havien projectat 
15.000 metres d’acer que al final se’n certifiquen més del doble. El parador de 
ceràmica, pressupostat, també es multiplica i passa dels 2.400 inicials a la quantiosa 
xifra de 71.000 euros, el que suposa un sobrecost de 40.000. En fi, no es confonguin, 
som plenament conscients que les grans obres pateixen desviacions a causa 
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d’imprevistos, és un fet que tenim perfectament conegut, però quan aquestes passen 
els 800.000 euros és una pràctica molt saludable... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li queda un minut. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
És una pràctica molt saludable la de revisar que tot es fes d’acord amb la llei vigent. 
Per altra banda i no menys important, ens preocupa i per això també ho hem inclòs en 
l’únic punt d’aquest Ple és la no concordança entre el que vostè va dir, Sra. Conesa, i 
la realitat de la contractació d’obra pública amb FERROVIAL per part d’aquest 
Ajuntament. Per si no ho recorden, ens referim a les declaracions assegurant just 
després de que sortís el “Cas Palau”, que a Sant Cugat no s’havia contractat més 
FERROVIAL i que nosaltres doncs hem trobat que sí almenys, en una desena de 
ocasions. No només sí que es va contractar aquesta empresa sinó en diverses 
ocasions i per això volem que aquestes obres també estiguin en l’expedient a auditar. 
I finalment, els brindem una oportunitat més política, daurada, per a que s’expliquin, 
perquè expliquin, si us plau, i no caiguin en el legalisme, si no els sap greu, per què el 
seu partit durant anys i panys ha acceptat milionades d’empreses que es presenten a 
concursos públics?, per què ha acceptat milionades d’empreses conegudes per la 
virtuositat en l’evasió fiscal, en SICAV’s?, per què han acceptat donacions d’empreses 
com CIRSA justament quan es negociava la Llei del Joc?, per què han acceptat 
donacions d’empreses quan es renegociaven les prestacions de serveis?, per què han 
acceptat donacions d’empreses que no coincideixen amb ningú del seu ideari polític?. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’acabar. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
No ens diguin que per desídia. Vostès tenen una responsabilitat ètica a assumir, quan 
abans ho facin millor. Si em permeten el consell, posin mecanismes de control que els 
homes sols van que volen, però no ens diguin que era legal, que la legalitat, com 
vostès saben bé, és més una qüestió de poder, el que vostès ostenten i han ostentat 
durant tants anys, que la Justícia. Gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Ha esgotat 8:44 minuts. Sra. Ingla, té la 
paraula. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
un cop explicats per part de la companya de la CUP, dubtes i indicis i determinades i 
presumptes vinculacions, ara crec que valdria la pena explicar el perquè d’aquest Ple 
extraordinari, per parlar del perquè d’aquest Ple extraordinari en primer lloc, voldria 
contestar les afirmacions fetes per la part Socialista de l’actual Govern Sociovergent, 
que suposo que per la nova alçada de mires, no sé si física o moral, o potser també 
pel serial que va viure la setmana passada el seu partit que sense cap mena de dubte 
va ser una plat que no era de bon gust, allò que fins fa quatre dies a vostè li hagués 
semblat indispensable, avui ho qualifica d’oportunista i d’oportunista no en té res. Això 
és oportú i sobretot és molt necessari. Com explicava la Núria, fa unes tres setmanes 
vam iniciar el judici de l’anomenat “Cas Palau”, un autèntic i vergonyós espectacle que 
mostra les misèries d’aquells que durant molts anys s’han omplert les butxaques a 
costa de gairebé tothom, conxorxats amb càrrecs públics, amb determinades 
empreses i amb alguns partits polítics i tot això ho feien davant dels nostres nassos, 
de forma impune, sense complexes. És la superioritat moral que gasta davant de la 
ciutadania aquells que no tenen escrúpols. I tot això hi té a veure amb Sant Cugat? I 
tant que sí! Per desgràcia el nom de la nostra ciutat ha estat vinculat amb aquest 
judici, des de l’inici de la investigació, durant el procés d’instrucció, i fins el mateix 
judici. Hem sentit en directe com es parlava del PAV3 i com s’anomenava a persones 
vinculades a la seva adjudicació i a la seva construcció i segur que en això tots 
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coincidirem que no ens agrada. Aquest judici retransmès dia a dia pels mitjans de 
comunicació ens produeix vergonya i fàstic a milions de catalanes i de catalans, ja que 
els fatxendes mentiders i lladres ens repugnen a la majoria. De fet, molts municipis 
podrien tenir perfectament avui aquest Ple en els seus ajuntaments, perquè de fet, 
quan parlem de corrupció parlem d’una cosa estesa, per desgràcia, a tot el país i més 
endavant m’hi referiré. Però si en alguns municipis poden parlar d’això a Sant Cugat a 
sobre ho podem fer en primera persona, perquè com deia, massa sovint el nom de la 
ciutat ha estat vinculat a determinats casos de corrupció i la ciutadania fa molt de 
temps que no entén res, que està amoïnada, segur que als 25 regidors d’aquest Ple 
algun ciutadà se li ha dirigit i li ha preguntat què està passant, què esteu fent els 
polítics? Com és que mentre uns quants s’omplen les butxaques resulta que la 
majoria paguem els plats trencats? I tenen tota la raó. També ens pregunten, què no 
direu res vosaltres? Referint-se als membres que ara som a l’oposició, que no hem 
tingut responsabilitats, ni les hem tingut abans ni les tenim en tota aquesta trama. 
Però també ens pregunten, i el Govern de la ciutat que no dirà res? Aquells que 
governen ara, que són del mateix partit polític que governaven llavors i alguns 
membres dels quals han repetit, i també tenen tota la raó. I és que la nostra obligació 
com a representants públics és donar la cara i explicar-nos. Nosaltres som aquí per 
defensar els interessos de la gent, no per defensar ni els nostres interessos ni els dels 
nostres partits polítics. Ho he dit molts cops, quan la ciutadania percep que les coses 
que li preocupen a la ciutadania no ens preocupen a nosaltres és que no ho estem 
fent bé i aquest tema és un tema que ens preocupa i per això avui ho hem volgut venir 
a parlar amb aquest Ple extraordinari, el Ple de l’Ajuntament, que és el màxim òrgan 
de la sobirania local. La gent té dret a rebre informació sobretot d’aquest Govern, que 
per les raons que acabo de dir, hauria de donar moltes explicacions o com a mínim 
moltes més de les que ha donat fins ara. Però alhora, la nostra obligació com a 
representants públics també és donar missatges de calma i de tranquil·litat. Avui hem 
de deixar clar a la ciutadania que en política no tot s’hi val. Alcaldessa, avui agafo la 
seva frase preferida, “en política no tot s’hi val”, ho sabia, per això ho he dit, i segur 
que avui la tornarà a fer servir. De fet, espero que el Ple de Sant Cugat avui tots ens 
conjurem per tal de poder garantir que mai més tornin a vincular Sant Cugat en cap 
cas de corrupció. Demostreu sobretot aquells que formeu part de partits que sovint 
estan vinculats a casos de corrupció, que malgrat vosaltres i molts dels vostres 
companys, a nivell personal, no volen saber res de la corrupció, certament hauríeu de 
ser molt més exigents i molt més contundents amb els vostres partits polítics i amb 
aquells companys que han estat imputats i condemnats. Mantenir una conducta ètica i 
moral per part d’un representant públic és inexcusable. Alguns ja fa anys que ho 
intentem i després de governar en moltes administracions públiques a dia d’avui 
podem dir que estem nets com una patena. No ens vinguin amb excuses perquè si 
volen poden. La nostra responsabilitat política també ens obliga a garantir-li a la 
ciutadania que acabar amb la corrupció és possible, de fet, és a les seves mans a 
l’hora d’escollir a les urnes els representants públics, no votar als que roben és l’arma 
més contundent contra la corrupció, prou de fer creure a la gent que la corrupció és 
inherent a la política, la corrupció depèn dels partits polítics i sobretot depèn de la gent 
que formen part d’aquests partits polítics. Per tant, avui els afectats teniu l’oportunitat 
de condemnar-ho públicament i de forma contundent. L’auditoria que avui votarem és 
un mecanisme indispensable per poder començar a fer net. Avui no estem fent un 
judici paral·lel. Nosaltres no som Jutges, nosaltres som representants públics. La 
frase típica de que aquest Ajuntament confia en els seus tècnics la subscrivim 
absolutament tots. Això és una institució política, aquí hem vingut a fer política, 
deixem als funcionaris a banda, que donin la cara els que l’han de donar, és a dir, els 
polítics. De fet, el model de corrupció que tenim en aquest país, a l’Estat espanyol, en 
la seva totalitat, és a dir, que implica els tres partits polítics que durant aquests anys 
s’han distribuït el poder: Convergència i Unió, el PP i el PSOE, i s’ho han repartit de 
forma alternativa, a les institucions... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’acabar, Sra. Ingla. 
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. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Sí, i 
jo dic el mateix que la Núria. S’ho han repartit de forma alternativa a les institucions 
espanyoles, CiU donant suport al PP i al PSOE, i la històrica Sociovergència, a les 
institucions catalanes. El model autonòmic en estat pur ha donat a aquests tres partits 
uns anys de poder, de glòria i massa sovint d’impunitat. Costa desmantellar una 
dinàmica que és sistèmica i perdurable en el temps. Les comissions que paguen 
algunes empreses en alguns partits polítics ve a ser com la quota que paguen els 
socis d’un gimnàs. Moltes vegades ni tan sols està vinculada a una obra pública 
concreta, és una trama en totes les de la llei i això es fa servir a l’hora de contractar 
inversions públiques importants, en portes giratòries o qualsevol decisió política. La 
connivència entre el poder polític i el poder econòmic a Espanya i a Catalunya ens ha 
portat avui on som. Aquests dies veiem judicis indignes i infames, les vint-i-quatre 
hores al 324, és el “Gran Hermano VIP” dels Jutjats, per allà hi desfilen personatges, 
molt atrotinats alguns, de CiU, del PP i del PSC. Sembla ironia, però en realitat el que 
estic expressant és consternació i tristesa. La història ha volgut que alhora que en una 
Sala es jutja a persones per posar les urnes, a la Sala del costat hi ha declaracions i 
confessions de persones que ens han estat robant durant anys i panys. Un “poti-poti” 
lamentable que la bona gent d’aquest país no es mereix. A mi em repugnen les dues, 
perquè ambdues situacions són un atac directe a la Democràcia i a l’Estat de Dret, en 
una Sala perquè se’ns prohibeix votar, a l’altra Sala, perquè es demostra que qui 
mana no són els representants públics escollits a les urnes, sinó que manen algunes 
empreses utilitzant negocis bruts i moltes vegades il·legals. Però enmig de tanta 
foscor la gent ha de saber que veiem la llum al final del túnel. Els hem de dir que 
aquesta gent pagaran les seves conseqüències a nivell penal. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Ingla. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Acabo immediatament. Les polítiques ja les han començat a pagar. A les portes de la 
celebració d’un referèndum som molts els que hem posat l’esperança en construir un 
nou país, en fer un Estat nou, en fer la República catalana, en començar des de zero. 
En tenim l’oportunitat per a que això no torni a passar i si passa que aquesta gent 
siguin castigats, això sí, ha de quedar molt clar a tothom, que això no ho farem servir 
mai per tapar-se les vergonyes i que en aquest vaixell no hi tenen lloc ni els que han 
robat ni els que han mirat cap una altra banda, mentre alguns dels seus companys 
robaven. Moltes gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Ha esgotat 8:18 minuts, per tant, també 
ha esgotat el temps de rèplica, Sra. Ingla. Sra. Casamitjana. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: Jo estic segura de no esgotar el meu temps, ja em coneixen, i jo a lo millor els 
puc fer un préstec si vostès ho permeten. Bé, doncs després de tot el que hem sentit, 
jo crec que queda bastant clar perquè volem una auditoria i volem que aquesta 
auditoria sigui externa, per assegurar-nos que ningú la qüestioni i es pugui portar a 
terme sense cap prejudici ni sense cap cortapisa. I això ho diem després d’haver 
constituït i tancat la Comissió Informativa Especial pel cas de Rabassaires i La 
Guinardera, l’anomenada “Comissió TEYCO”. En aquesta Comissió alguns que no 
tots, vam haver de treballar de valent per buscar i remenar, entre els documents que 
se’ns van facilitar i demanar aquells que no hi eren. Al final, es van treure unes 
conclusions que també va costar suor i llàgrimes que reflectissin allò que ens 
semblava havia estat fet sense la cura suficient i sense complir o només complint a 
mitges, allò que creiem havia de respectar la contractació pública. Conclusions que a 
hores d’ara encara no sabem exactament quin serà el seu abast. Això sí, la Comissió 
TEYCO va resultar barata en tots els sentits, també en l’econòmic, mentre que 
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aquesta ens caldrà pagar-la a l’empresa que la faci i ves per on, aquest ha estat un 
argument utilitzat en contra dels Grups proposants, a qui se’ns demana responsabilitat 
a l’hora de gastar els diners de la ciutadania. Ja en som de responsables, només 
faltaria! Perquè encara que avui no coneguem quin serà el cost de tot plegat, sí que 
podem afirmar sense por d’equivocar-nos que serà la xocolata del lloro si ho 
comparem amb altres despeses que darrerament hem tingut de fer front a errors i 
disbarats urbanístics, des de la Costa del Golf, passant per ADIF i acabant en Can 
Mates, de moment. Aquestes despeses les hem hagut de fer per força, perquè uns 
Tribunals ens ho han exigit. Aquesta d’avui la farem en compliment d’una petició 
democràtica del Ple per saber on estem de tot plegat i per a que la ciutadania es 
mereix tota la informació quan a les notícies el seu Ajuntament surt vinculat amb el 
“Cas Palau”. El finançament irregular d’alguns partits polítics, no tots, cal deixar-ho 
molt clar, ha estat una de les grans xacres del nostre sistema democràtic, ha estat i 
continua sent la via per la qual els partits reben aportacions d’empreses contractistes 
de l’administració. Permetre aquest tipus de donacions a partits polítics no només 
porta a corrupció a l’hora de les concessions urbanístiques, sinó també a l’hora de 
dictar certes normes, regulacions o prendre determinades decisions polítiques. Mai és 
casual que una empresa doni diners a un partit polític, mai. Sempre és a canvi 
d’alguna cosa, i això pot ser legal però d’ètic, realment, no en té res. És per això que 
confiem en que la proposta sobre el finançament dels partits polítics que s’està 
tramitant actualment al Parlament proposada pel Grup de Catalunya Sí que es Pot, 
continuï endavant i acabem d’una vegada amb aquest malson. En definitiva, doncs, el 
que demanem avui, aquí a tots els membres del Consistori, fins i tot a aquells que ens 
han tractat d’oportunistes i inconsistents, és que reconsiderin el seu posicionament 
crític envers la sol·licitud d’aquest Ple i del què s’hi demana, doncs no solament tenim 
dret a demanar-ho, perquè ens empara la legalitat, sinó que creiem també que ens 
empara el sentit ètic i les nostres responsabilitats amb la ciutadania que en el seu dia 
ens van escollir per a representar-los. Gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Sra. Casamitjana, 3:21 minuts, 
per tant, li agraïm i en tot cas, els quedaran 2 minuts si vostè vol fer ús de la rèplica, 2 
minuts, més els 3 minuts de la rèplica. Gràcies. Té la paraula el Sr. Defranc. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, como bien dicen, 
uno no es Juez ni pretende serlo, pero en el “Caso Palau” es verdad que no es que se 
esté juzgando, es que hay una máxima que tenemos en otros Continentes, que dice 
“a confesión de parte, relevo de prueba”, es decir, que ya han confesado. Entonces, 
es más que obvio lo que está pasando, se habla por ejemplo de 164.000 euros de una 
boda, 164.000 euros que un padre de familia no lo verá en 10 años de sueldo, esta 
gente se lo gastaba en una boda. Por ese lado, si hay que investigar que se investigue 
todo lo que se tenga que investigar, aunque sea un cliché, pero eso sí, pedí más 
información ¿Quién hará la auditoría? Yo no lo sé, yo ahora tengo que votar, pero yo 
no sé quién hará la auditoría. Concretamente qué tipo de auditoría en qué papeles. 
Me lo han dicho a grandes rasgos, pero no lo sabemos. ¿Las conclusiones de esta 
auditoría pasarán por Pleno? Yo no lo sé. Yo voy a votar pero no lo sé ¿Pasarán por 
una Comisión Informativa o pasarán por la Junta de Portavoces? Si pasan por la 
Junta de Portavoces, señor, yo apago el micrófono y me voy porque yo no tengo nada 
que hacer aquí. Por eso le digo, yo no sé qué haremos con esta auditoría. ¿Cuando 
llegue la auditoría la expondremos al público, se la mandaremos a los medios de 
comunicación, qué haremos con estos documentos? Entonces son preguntas abiertas 
que yo me hago como Regidor y que se las dejo a ustedes o a los que harán la 
auditoría, no sé, que en un momento nos las contesten a través de Comisiones 
Informativas o a través de lo que sea.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
nuestra intervención nosotros primero queríamos hacer referencia a algunas 
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intervenciones que ha habido hace un momento, sobre todo, la de la representante de 
Esquerra Republicana de Catalunya, que bueno, aparte de la visión de corrupción que 
todos creo que podemos estar de acuerdo en que ha habido una corrupción instalada 
en el sector público, pero la de ella ya es especialmente fatalista y todos, ha salvado a 
los que estamos aquí en este Pleno, un poco supongo que por cierta falsa cortesía, 
diciendo que bueno, que todos los partidos que somos PSC, Convergencia y PP 
somos la corrupción personificada. Bueno, esta es la imagen que ha querido usted dar 
y eso no es así, esto vaya por delante que hoy estamos hablando de otra cosa. Nos 
sumamos, nos sumaremos a esta iniciativa, queremos que se haga una auditoría, a 
pesar de las auditorías que ya se han hecho anteriormente y queremos poner de 
relieve que si bien no afirmamos que los equipos de Gobierno controlados por 
Convergencia en el Ayuntamiento de Sant Cugat sean culpables por acción u omisión 
de los hechos de los que aquí estamos hablando, sí creemos que existen fundadas 
sospechas de que esto pueda haberse producido y por eso estamos hoy aquí. Hay 
muchas maneras en las que podría haberse producido, por acción, interviniendo en 
las distintas etapas del proyecto, el concurso de licitación, la evaluación de las ofertas, 
la ejecución de las obras, etcétera, o por omisión, permitiendo que determinadas 
corruptelas se produjeran aunque fueran realizadas por otros, puede que miembros 
de la directiva del partido político al que ustedes pertenecen y por tanto, a lo mejor, de 
forma involuntaria para ustedes, pero eso no quiere decir que no se haya producido. 
Con esta investigación se pretende poner luz sobre esta cuestión para saber si hubo o 
no hubo corrupción política. Y es necesario hacerlo porque hay alguien en otro lugar 
que ha hecho saltar las alarmas, es decir, ha habido denuncias que no han venido de 
partidos políticos, sino de personas que han conocido los hechos por relación directa 
o indirecta, que han puesto denuncias a la Fiscalía correspondiente y de ahí han 
empezado estos casos a investigarse por parte de los Juzgados y también en base a 
denuncias policiales por detección de indicios que daban lugar a la necesidad de abrir 
una investigación. Son muchas ya las causas judiciales que se acumulan contra 
Convergencia Democrática de Catalunya, hoy PDECat, en los Juzgados, Caso 
ADIGSA, Caso Palau, Caso Clotilde, Caso 3%, Caso ITV, Caso Pujol, Caso Pretoria, y 
varias las que afectan a Sant Cugat, el PAV3, con FERROVIAL, por el que estamos 
hoy aquí, Rabassaires con BRUESA y TEYCO, que 6 meses después y pese a la 
delicada situación económica de BRUESA, que entró en concurso al poco tiempo, 
hizo una donación a CATDEM a la Fundación de Convergencia, de 60.000 euros, La 
Guinardera con TEYCO, donde hay facturas por más de 100.000 euros por unos 
supuestos blandones que no constan en los informes del geólogo del Instituto Catalán 
de Geotécnica, ni existen fotografías que acrediten su existencia, irregularidades en la 
contratación de la promoción de Rius i Taulet, adjudicándolo primero a TEYCO y 
revocándolo después para darlo a otra constructora. El caso del espionaje de Xavier 
Martorell, ex Presidente de Convergencia Democrática de Sant Cugat, es aquel que 
en una cena de noviembre de 2010, con directivos de seguridad dijo que se iba del 
Gobierno para montar el KGB catalán y que hay que recordar que desde el PP de 
Sant Cugat, en su momento, cuando saltó aquella problemática, se pidió la entrega 
para revisar de los correos electrónicos del Sr. Martorell como Concejal, todos los que 
hubiera recibido y enviado y que Convergencia Democrática, los que están ustedes 
hoy en el Gobierno, se negaron a darlos con la excusa de la protección de datos. La 
oferta o la petición sigue en pie, por cierto, lo recuerdo por si quieren en ese tema 
despejar las sospechas. Las auditorías hechas anteriormente pueden no haber 
llegado al fondo de la cuestión. Hemos visto muchas veces que auditorías 
económicas de empresas no han reflejado irregularidades que los responsables de la 
empresa habían cometido por estar ocultas y hábilmente no reflejadas en la 
contabilidad como se ha visto después. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Un minut, Sr. Benejam. 
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. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
la obra pública no es nada nuevo la problemática de las mediciones y los precios de 
material y servicios que se adulteran sobre la marcha por los propios responsables de 
la empresa adjudicataria, muchas veces sabiendo que tendrán que hacer frente a una 
posible comisión de alguien que se la exige. Sabemos que en el caso del PAV3, Félix 
Millet envió una carta en el año 2003 a Pedro Buenaventura, directivo de FERROVIAL, 
pidiéndole un 4% de comisión por la adjudicación de la obra del Pabellón. Por todo 
ello, entendemos que es necesario llegar hasta el fondo de la cuestión y que la 
auditoría que se realice sea tutelada por el Ayuntamiento pero formando parte de esta 
tutela todos los grupos municipales.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, ha esgotat el temps de manera 
impecable.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, la 
verdad es que desde el principio del mandato llevamos un par de años moviditos en 
nuestra ciudad, donde aparece día a día en los periódicos continuos cobros de 
presuntos casos de comisiones, a cambio de obra pública por parte de constructoras 
a los señores de Convergencia y Unió antes, Convergencia Democrática de Catalunya 
después, y el PDECat ahora, diferentes nombres mismo sistema de cobro. Es 
vergonzoso que se asocie a nuestra ciudad a casos de financiación de Convergencia, 
dinero que sale directamente del bolsillo del ciudadano, no de las constructoras. Me 
explico. Según parece presuntamente cuando se adjudicaba una obra pública el 
constructor cargaba esas comisiones políticas en la factura final a pagar por la 
concesión de obra, pero ¿Realmente el sobre coste era de un 3%? Lo dudo. De 
hecho se ha demostrado que no es así. La pregunta real es ¿Qué deberíamos hacer? 
¿Cuánto nos ha costado las obras públicas de la ciudad? ¿Cuánto más nos ha 
costado? ¿Cuánto nos habríamos ahorrado en impuestos de no haber existido las 
mordidas de las que nos informan cotidianamente los sopranos del Caso Palau? La 
pregunta es difícil de responder y nos lleva hoy a este Pleno extraordinario donde se 
pretende evaluar el buen hacer del Gobierno municipal, mediante una auditoría 
externa promovida por los partidos de Izquierda, a las que no nos ha invitado al resto 
de la oposición. Bueno, tampoco se nos invitó. A nuestro Grupo municipal, tras leer la 
propuesta de auditoría del Bloc d’Esquerres, nos surgen preguntas y siempre con la 
firme voluntad de obtener un resultado satisfactorio de la auditoría. Primero ¿Quién 
elaborará el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas 
particulares para la contratación de las empresas de auditoría externa? Uno. ¿La 
Junta de Portavoces podrá supervisar y modificar si lo considera oportuno los 
mencionados pliegos, cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares 
antes de la licitación pública del concurso? Dos. Tres: ¿La mencionada auditoría 
externa incluirá también obras y servicios adjudicados por empresas con participación 
en nuestro Ayuntamiento? Ejemplo PROMUSA. Quisiera recordar en el Caso TEYCO 
la hoja que se nos presentó de PROMUSA en la que se detallaban directamente 
diferentes adjudicaciones de constructoras, todas ellas, muchas de ellas, salpicadas 
por el Caso Palau y que no se hace mención en la presunta auditoría. Cuatro: 
¿Quiénes eran los responsables de, por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat, de 
acompañar, de velar permanentemente para que se proporcione adecuadamente toda 
la información que sea requerida por los auditores durante el proceso de recogida de 
esta documentación? Cinco: ¿Se proporcionará a la Junta de Portavoces en paralelo 
una copia de toda la documentación que será requerida por los auditores y que el 
Ayuntamiento de Sant Cugat les proporcione? Seis: ¿Cuáles son todas las empresas 
citadas en el Caso Palau que también han sido adjudicatarias de licitaciones, obras y 
servicios del Ayuntamiento de Sant Cugat o cualquier otra empresa que sea 
contratada, participada por el Ayuntamiento de Sant Cugat? Y siete: ¿Cuáles han sido 
las obras o servicios adjudicadas por el Ayuntamiento de Sant Cugat o cualquier de 
sus participadas a estas empresas citadas en el Caso Palau desde 1997 hasta ahora? 
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Me gustaría recordar a este Consistorio que en la puerta pone Ayuntamiento, no pone 
Juzgado, por lo que antes de malgastar el dinero del contribuyente deberíamos fijar 
correctamente cuál es el objetivo de la propuesta y cuáles son los medios para 
conseguirlo correctamente. Una oposición unida como se ha demostrado otras veces 
enriquece y fortalece la Democracia en la ciudad y mejora la vida de sus habitantes, 
parece que algunos partidos de este Consistorio lo han olvidado, cosa que favorecerá, 
sin duda, a aquellos que presuntamente tienen mucho que ocultar.  
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres començarem la nostra intervenció amb la 
lectura de dos paràgrafs, que jo crec que és important que ho sàpiga i ho sàpiga tota 
la ciutadania, ja que aquest és també una amplificació del que diuen els nostres partits 
i els nostres Grups municipals. Afirmem la vocació pública del nostre projecte i el 
compromís de ser impecables contra possibles casos de corrupció, els criteris ètics i 
normes del nostre codi ètic expressen no només un fre a actuacions mancades de 
valors socialistes sinó també el rebuig més absolut a qualsevol actitud de permissivitat 
que pugui acabar legitimant formes de corrupció. L’obertura de judici oral per 
l’acusació de comissió de delictes dolosos greus i que puguin suposar penes 
privatives de llibertat, comportarà la suspensió temporal de la seva militància. 
N’esperem dels nostres electes una actitud i un comportament personal i polític 
exemplars, especialment pel que respecta a la transparència, el rigor, el diàleg i el 
comportament democràtic. Primer paràgraf. Segon paràgraf. Les formacions que 
subscriuen el present pacte polític sobre la base dels següents acords respecte a un 
acord anticorrupció: es condiciona a que els representants polítics que no es vegin 
implicats en cap causa judicial per casos de corrupció, en cas contrari aquest acord 
pot quedar automàticament extingit. Com es proposa crear un codi ètic de bones 
pràctiques subscrit per tots els regidors d’ambdós Grups que haurà de guiar la seva 
actuació durant la resta de tot el mandat. Els primers, com heu pogut suposar, formen 
part del nostre codi ètic del codi ètic del Partit dels Socialistes de Catalunya, dels seus 
principis organitzatius i el mode d’actuar el nostre partit; i el segon correspon a l’actual 
acord de Govern, signat a la nostra ciutat. Amb això què volem dir? Que serem 
implacables amb la corrupció. D’entrada avançar que els Socialistes serem 
implacables, la combatrem perquè entenem que s’han d’esvair els possibles dubtes i 
les ombres que pesen sobre la nostra ciutat i perquè si és així la ciutadania de Sant 
Cugat va haver de pagar més diners per una obra. No podem permetre tenir 
contínuament una espassa de Damocles a sobre de les actuacions i de la gestió 
municipal. Ara, els Socialistes estem al Govern de la ciutat, però que ningú es pensi 
que el PSC serà un partit que vulgui tapar absolutament res. Som i serem un partit 
responsable, però tampoc actuarem sense proves d’una suposada corruptela o d’una 
suposada connivència entre el Govern de la Generalitat, el municipal i l’atorgament 
d’obres per afavorir un tercer. Els Socialistes no caurem, per tant, tampoc en la crítica 
fàcil i populista, no aprofitarem l’avinentesa mediàtica d’aquests moments perquè 
seguirem treballant per la nostra ciutat, per a que tots aquests fets no ens despistin 
del nostre objectiu, que és tirar endavant tots els reptes que tenim davant i sobre la 
taula, de les noves responsabilitats. Clar que hem de parlar de corrupció! Tantes 
vegades com faci falta, i aquest no ha de ser un debat tabú, però tampoc ha de ser el 
principal debat que ens ocupi a la nostra ciutat. No volem afavorir a fer la bola més 
gran. Ara que aquest cas està als Jutjats és bo, com s’ha dit, repassar també que va 
ser investigat pel Parlament de Catalunya, el qual tots recordem qui va tenir la 
Presidència de la Comissió d’Investigació i a més també va ser tractat el 2010 en una 
Comissió Informativa Especial en aquest Ple que es va donar absoluta informació o la 
informació que es disposava en aquell moment, doncs tenim els nostres dubtes 
perquè precisament ha sortit ara aquest fet i es refresca a l’opinió pública a la nostra 
ciutat. Mirin, hi ha partits incoherents, mentre alguns demanen explicacions en 
aquesta seu municipal altres partits, que són els que demanen aquestes explicacions 
estan sustentant Governs en d’altres àmbits. Quan vostès facin el mateix en d’altres 
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àmbits potser podrem parlar. No s’ha de basar l’estratègia local amb el que vostès 
callen a nivell nacional. No ens volem basar en rumorologia i ens tenen acostumats a 
barrejar-ho tot.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Un minut. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA: El fet és que si hi hagués nous indicis o noves proves 
sobre el cas que afecta a Sant Cugat seria pertinent i els Socialistes seríem els 
primers interessats, com poden suposar, amb el pacte de Govern, de poder-ho 
esclarir i evidentment donarem suport a l’auditoria, però ens hem de centrar en allò 
que ens pertoca, que és l’obra que suposadament és objecte de la demanda 
d’investigació i de la demanda d’auditoria. Per tant, a hores d’ara, el nostre Grup 
municipal no té cap tipus d’indici més del que ja es va fer en el seu moment i del que 
està en els Jutjats. Ara bé, no volem aturar cap iniciativa que pugui ajudar a esclarir, si 
és així, aquest fet. Per tant, com he dit, hi donarem suport. Ara, si em permeten, 
també volem valorar positivament el comunicat realitzat per l’Alcaldessa i les mostres 
de rebuig també realitzades pel partit Demòcrata de Catalunya, Europeu de 
Catalunya, local, que s’ha desmarcat i que ha dit públicament, fermament, que també 
tenen ganes de lluitar contra la corrupció. Per tant, reiterem el nostre profund rebuig a 
les males praxis, a l’abús, al robatori dels cabals públics, a la mentida i a l’engany, 
però també cal dirimir les responsabilitats en la seva justa mesura dels protagonistes, 
no ens equivoquem de posar el focus allà on no pertoca.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, Sr. Soler. Per part del PDECat, parlaré jo 
mateixa, però m’haurà de controlar el temps algú. Sra. Paraira, si em controla el 
temps li agraeixo. Bé, molt bona tarda. Crec que hem mirat tots de ser màxim de 
respectuosos amb el temps, jo vull centrar la meva exposició en dos apartats, en 
primer lloc el compromís indubtable de l’Ajuntament per la transparència i el bon 
Govern i la defensa, precisament, del bon fer i el bon nom de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, del seu personal, dels tècnics municipals i dels equips polítics que hi ha hagut. 
Per tant, com Alcaldessa, en primer lloc haig de dir que no tinc cap mena de dubte del 
bon fer i la professionalitat de tots els tècnics i professionals d’aquest Ajuntament, 
perquè tots els projectes urbanístics, totes les licitacions, totes les adjudicacions que 
ha fet aquest Ajuntament estan fetes sobre informes fets i signats per tècnics de la 
casa i si algú veu o insinua qualsevol ombra de dubte en qualsevol adjudicació estaria 
posant en dubte la professionalitat i independència dels cos de funcionàries i 
professionals de la Corporació, inclosos Interventor i Secretari i ja els dic que no ho 
puc compartir. Tenir dubtes és legítim. De fet, ho entenc i estem per aclarir-los i crec 
que aquest Ajuntament sempre ha donat la cara per aclarir qualsevol dubte, però 
sembrar dubtes de manera intencionada seria d’una gran irresponsabilitat per part 
dels que ostenten avui la representació de la ciutadania. Tot l’expedient sobre 
l’adjudicació del PAV3 ha estat analitzada, ha estat avaluada, ha estat auditada, en 
seu Parlamentària i en seu judicial i, com molt bé deia un dels regidors, aquí, això, 
aquest edifici no és un Jutjat, és un Ajuntament. De fet, aquest expedient es va 
remetre el mes de juliol de 2010 al Parlament de Catalunya, que va avaluar l’expedient 
en el context de la Comissió d’Investigació del Cas Palau. També es va enviar l’abril 
de 2011 al Jutjat d’Instrucció número 30, de Barcelona. En set anys ningú mai ens ha 
demanat ni informació, ni aclariments, ni s’ha citat ningú a declarar, cap dels que 
estem aquí, ens veuen, no ens han citat mai a declarar ni ens han imputat, ni ens han 
demanat que anéssim enlloc, senyal, entenem, que la informació proporcionada és 
correcta i més important, que la licitació, l’adjudicació i la construcció del Pavelló es va 
fer de manera correcta i està lliure de qualsevol sospita d’irregularitat. Al contrari, el 
Jutge en una Interlocutòria concretament diu “no existen indicios que las 
adjudicaciones de obras públicas se hubieran hecho contraviniendo la ley y que por 
tanto fueran adjudicaciones irregulares”. També, a les conclusions de la Comissió 
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d’Investigació al Parlament de Catalunya sobre el Cas Palau, diu “l’Ajuntament va 
lliurar correctament la documentació requerida” i no ens torna a citar a Sant Cugat ni a 
l’Ajuntament en cap de les seves conclusions. Per tant, jo els haig de dir que ens hem 
explicat, hem documentat, ens hem despullat, si volen dir-ho així, perquè la gent ho 
entengui, des de la màxima transparència. El mateix any 2010, el 7 de juliol, es va 
obrir una Comissió Informativa Extraordinària sobre l’expedient d’adjudicació de les 
obres i es va oferir amb màxima transparència als Grups municipals i vull explicar 
quins Grups municipals hi eren presents, perquè jo entenc que també han de tenir 
memòria vostès, vostès han estat representats en aquest plenari, per tant, Esquerra 
Republicana va ser-hi present, el Partit Popular va ser-hi present, Iniciativa per 
Catalunya-Verds va ser-hi present i PSC hi va ser present. Ciutadans i CUP no poden 
tenir memòria del que va passar el 2010, però hi eren, tots plegats hi érem i es van 
donar explicacions. Per tant, que obert el Cas i el judici oral i estigui el cas “sub 
judice”, doncs em sembla que vostès busquen oportunisme, però en qualsevol cas, és 
igual, ho deixaré de banda, perquè aquí nosaltres estem per defensar la feina que ha 
fet aquest Ajuntament. Nosaltres no estem per defensar cap partit, perquè primer és 
Sant Cugat, primer és Sant Cugat i primer és la ciutadania de Sant Cugat, per sobre 
de tot i jo com Alcaldessa de Sant Cugat el que haig de fer és defensar el bon nom de 
l’Ajuntament de Sant Cugat i aquesta és la meva funció. Per això, transparència 
absoluta, aclariments els que calgui, els farem fins a la sacietat i, per tant, per 
nosaltres endavant amb la votació a favor d’aquesta auditoria. Recordant també un 
memoràndum de mesures engegades a partir, doncs, de l’any 2005. Vull recordar que 
aquest Ple municipal a partir de l’any 2005, recordo que jo estava de responsable a 
l’Àrea d’Urbanisme, es va demanar que la participació de l’oposició fos present a les 
meses de contractació, sempre que l’import sobrepassi 1 milió d’euros. També, el 
2013, es va aprovar amb el vot favorable de totes les formacions polítiques un pla per 
a garantir la transparència i el bon govern municipal, pla que inclou valors, deures i 
compromisos de totes les persones que estem aquí. Per tant, en compliment 
d’aquests compromisos de transparència i bon govern, nosaltres volem aïllar el nom 
de Sant Cugat de qualsevol ombra de dubte i per això doncs el que farem és votar a 
favor d’aquesta auditoria. Moltíssimes gràcies. M’he excedit? M’ho hauríeu de dir. 5:27 
minuts, bé, m’he excedit. Alguna altra intervenció? Sra. Casamitjana. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: Aprofitant doncs que m’ha sobrat temps, voldria aclarir algunes coses. Per 
exemple, jo li recomanaria al Sr. Defranc, doncs que llegís el punt únic de l’Ordre del 
Dia per entendre exactament què és el què demanem. L’auditoria demana que sigui 
de tipus administratiu, que auditi la licitació i l’execució de les obres. Qui ha de posar a 
concurs aquesta auditoria evidentment no hem de ser l’oposició, això ho ha de fer 
l’equip de Govern i la única cosa que demanem és que això pugui ser seguit pels 
Grups de l’oposició en allà on li pertoqui, no sóc jo tampoc qui ha de dir si és la Junta 
de Portaveus o és un altre funció d’aquest Ajuntament. L’altra cosa que voldria dir és 
que jo no crec que siguem oportunistes, jo estic d’acord amb tot el que acaba de dir 
l’Alcaldessa, però també estarem d’acord que el PAV3 ha tornat a sortir en aquest 
judici després de 8 anys. Per què? Jo no ho sé, evidentment, no ho sabem molt 
probablement tots els que estem aquí, però si tot està aclarit, si tot està net, si aquí no 
hi ha cap dubte, doncs el Jutge es deu haver begut enteniment, perquè sinó, no 
entenc perquè carai torna a fer sortir el PAV3 a la taula, quan doncs representa que 
tot això ja està aclarit i, per tant, no és que vulguem ser oportunistes, no és això, o 
almenys així no ho entenem nosaltres, el que sí que és que Sant Cugat, el seu PAV3 
torna a estar en boca del Jutge i, per tant, contínuament s’estan fent declaracions 
sobre això, llavors el que nosaltres creiem és que ja no nosaltres com a Grups de 
l’oposició, sinó com a tota la ciutadania, creiem que té el dret a rebre una explicació 
contundent que, en tot cas, demostri, “ojalà” sigui així, que tot estigui net i que no hi ha 
res més a dir. Voldria fer una altra observació perquè em crida molt l’atenció aquesta 
presència dels Grups de l’oposició a les meses de contractació. Si em permeten, em 
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fa riure, perquè jo curiosament em deu haver tocat per sorteig, he estat a dues meses 
de contractació, que consisteixen en que hi ha els senyors que presenten els plecs 
d’això, s’obren els sobres corresponents i el que certifiquem els que estem allà, no jo, 
jo i els que estem, no només jo, és a dir, que allò que s’hi demana està en aquell 
sobre,  hi és? sí, ok, “palante”, res més, res més. A la següent convocatòria se’ns 
porta una avaluació que han fet els tècnics i dels quals no dubtem, òbviament, on 
diuen “l’empresa A 10 punts, l’empresa B 7 punts” i nosaltres tan feliços o jo, tan feliç 
em crec els 10, els 8 i els 5 punts que han donat els tècnics. Per tant, per favor, no 
tornin a dir, o no ens tornin a responsabilitzar als Grups de l’oposició que estem a les 
taules de contractació, com si això fos garantia de que no hi pot haver cap “truco”, 
deixi’m-ho dir així “truco”, ni abans ni després. Per tant, jo demanaria que això doncs 
no... No cal dir que com s’ha dit abans, nosaltres no tenim cap problema amb el que 
puguin fer o deixar de fer els tècnics, creiem que si ells fan una avaluació dels 
projectes que es presenten ho avaluen en base a unes condicions prèviament 
establertes. Per tant, dubtem moltíssim que aquí els tècnics puguin sobrepassar el 
que són les seves activitats i les seves competències. Ja no sé si em queda res més. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, 3 minuts. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: En tot cas, només li volia dir al Sr. Pere Soler, que jo crec que aquí barreja la 
gimnàsia amb la magnèsia, és ell, aquí estem en un Ple que estem discutint un 
assumpte que s’està jutjant en aquests moments, no volem ser jutges, ho hem dit des 
del començament, però no tenim res a veure amb els possibles pactes que hi hagi o hi 
ha hagut o hi haurà d’ara en endavant a la Generalitat. Estem parlant de l’Ajuntament 
de Sant Cugat. Res més, gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Alguna altra intervenció? Sr. Benejam, té 
la paraula. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
que volia afegir al que he dit abans, és que en aquest cas poden haver passat dues 
coses si al final es demostra que hi ha hagut alguna irregularitat i és: una, que 
prèviament a la licitació d’aquest contracte es demanés per part de qui havia de 
contactar o d’òrgans superiors del partit Convergència una comissió als adjudicataris. 
El que es dirimeix és això o bé, que de forma posterior, és a dir, quan les obres ja 
estan adjudicades i s’estan fent, algú li demana o quan ja estan fetes inclús, algú li 
demana a l’empresa adjudicatària que una part del benefici li doni de comissió a qui li 
ha adjudicat o li ha afavorit d’adjudicar. Això pot ser veritat o no pot ser veritat, o sigui, 
és a dir, pot no haver-se produït però no treu que algú li hagi demanat com a sistema 
a aquesta empresa adjudicatària una mossegada i és aquí on estan les qüestions, a 
vegades no és a priori, per tant, si fos aquest el cas, el contracte, la licitació estaria 
ben feta, no hi ha cap problema, perquè se li adjudica a l’empresa que ha tingut més 
punts. Fins aquí res estrany, res dolent, però sí després aquella empresa té de posar 
un sobrecost de l’obra per poder pagar una comissió, doncs aquí vindria el problema, i 
és aquesta la possible sospita que tenim els Grups de l’oposició. Tot això naturalment, 
això no és un Jutjat, ja jo ha dit vostè, ho han dit altres Grups, s’haurà de veure al 
Jutjat i al final qui decidirà al marge de les conclusions que traiem nosaltres serà un 
Jutge que dirà si Convergència és culpable o no, si hi ha persones dintre de 
Convergència culpables a títol individual o és el partit, bé, en fi, això ja ho dirimirà el 
Jutjat, però nosaltres volem tenir tota la informació, perquè no som part en aquest 
procediment però sí que som part d’aquest Ajuntament i volem la informació per saber 
què s’ha fet i és per això que entenem ben justificat el demanar aquesta auditoria per 
saber si a posteriori hi ha hagut, i a priori, a l’adjudicació, hi ha hagut alguna 
irregularitat. Que és que no, doncs reconeixerem que s’han fet les coses bé, però 
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deixin-nos saber aquesta informació i que puguem controlar aquest informe que han 
de fer els tècnics o les empreses que tinguin l’especialitat de fer les auditories.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Cap inconvenient, Sr. Benejam, però vostès com 
a Partit Popular van ser ja el 2010 quan se’ls va donar les explicacions, però és igual, 
es tornen a donar i si és un auditor extern, millor que millor, però perfecte, estem 
d’acord. Sr. Ciprián, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, yo 
quisiera ser insistente un poco, porque no me gusta perder el tiempo de ninguna de 
las maneras. Si se plantea una auditoría externa, se tiene que dar respuesta a las 7 
premisas que hemos planteado desde nuestro grupo municipal. En el caso de que no 
sea así estaremos perdiendo el tiempo y el dinero de los contribuyentes. ¿Qué 
queremos hacer con esa auditoría, qué pretendemos de esta auditoría y cómo se va a 
ejecutar? Desde el momento que esto no está claro cualquier auditoría administrativa 
externa es papel mojado y perderemos el tiempo y el dinero de los contribuyentes. Por 
favor, antes de empezar a trabajar, sentémonos con el resto de la oposición o con el 
equipo de Gobierno y definamos cuáles van a ser estos parámetros para que 
podamos obtener unos resultados satisfactorios, como mínimo.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Soler, té la paraula. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, jo li agafo el fil al Sr. Ciprián i crec que hagués estat 
molt òptim que s’hagués pogut plantejar aquesta auditoria des de la base del consens, 
no des de la base de sortir en roda de premsa. El nostre Grup municipal es va 
assabentar per la premsa. Abans de rebre qualsevol comunicat de demanda d’un Ple 
extraordinari. Estan en el seu dret, ho diu la llei, no diem res, evidentment, però 
aleshores les conseqüències són que vostès utilitzen aquest mecanisme doncs 
evidentment per a sortir endavant i fer l’efecte sorpresa que en diuen vostès, o per dir, 
miri, nosaltres més que vostès. Si ho haguessin plantejat en una Junta de Portaveus i 
com ha estat, l’equip de Govern, com ha estat, els hagués dit que sí d’entrada i des 
del primer moment i haguéssim pogut participar la resta de Grups que no han 
participat i possiblement estaria molt més clar quins són els punts dels que vostès 
diuen que volen auditar i per què doncs?, És obvi, vostès han volgut i em reitero, han 
volgut aprofitar el moment mediàtic que estava en aquest moment per tirar-ho 
endavant, perquè no hi ha nous indicis. Els ho he dit abans en la intervenció i ho vaig 
escriure en un article, no hi ha nous indicis que ens aportin que en aquests moments 
s’hagi de fer una auditoria ara. Per què no fa dos mesos? O per què no fa un any quan 
vàrem començar el mandat? Ho han fet ara, doncs aprofitant l’estratègia política i que 
jo crec que la ciutadania també i és bo que se sàpiga de tirar-ho endavant. Els hi 
reitero, el Govern en el moment que vostès van posar això sobre la taula el Govern i 
com a partit que forma part del Govern, els va dir que sí, i en aquest cas, no tenim cap 
problema en aquest sentit. Si serveix per clarificar qualsevol altra cosa, perfecte, si no, 
estarem reafirmant una cosa que ja vam fer fa 7 anys enrere. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per contestar a la Sra. Casamitjana. Sra. 
Casamitjana, fa 7 anys que sabem que el PAV3 està dins del Cas Palau, fa 7 anys 
que ho sabem, vostès ho saben, vostès van estar a la Informativa extraordinària que 
es va produir l’any 2010, fa 7 anys que ho sabem, no em digui “com és que torna a 
sortir ara?”, perquè s’ha obert el judici oral, és d’absoluta lògica, per tant, si aquest 
expedient ha passat no només la fiscalització del Parlament de Catalunya, de la 
Comissió d’Investigació, on vostès eren presents, si aquest expedient ha passat la 
fiscalització del Jutge i evidentment, clar, és que és el judici oral, si ens pensàvem que 
no en tornaríem a sentir a parlar és que érem uns il·lusos, ja ho sabíem que hi era. De 
fet, ens en vam assabentar per sorpresa quan va sortir la notícia a El Periódico, 
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primera notícia. Per tant, què vull dir? Nosaltres ja ens hem justificat, ja els ho hem 
explicat com va ser la contractació administrativa, ja els hem donat compte de tot 
l’expedient administratiu, però que ho tornem a fer? I tant! Encantats de la vida! Ho 
tornem a fer, cap problema. Vull dir, ho tornem a fer, però no em diguin que no 
aprofiten el moment mediàtic per demanar-ho, bé, no passa res, escolta, és legítim. Ja 
està, cap problema, ja està, tirem endavant. Tots volem el mateix. Molt bé, passem a 
la votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

(El present punt de l’ordre del dia s’aprova per assentiment dels 25 

membres electius presents). 
 

Conclòs l’anterior i essent les 15:57 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc i 
data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 

 


