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Jutjat d’Instrucció 30 de Barcelona
Diligències Prèvies 3360/09  -D  
Qualificació provisional

AL JUTJAT

JAUME MOYA MATAS, Procurador dels Tribunals, en nom i 
representació  de  FEDERACIÓ  D’ASSOCIACIONS  DE  VEÏNS  I 
VEÏNES  DE  BARCELONA,  a  les  Diligències  Prèvies  3360/09-D, 
seguides contra FELIX MILLET TUSELL i  altres,  com resulti 
més escaient DIC:

Que havent esta notificada aquesta part el dia 29 de maig 
de 2015 de la Interlocutòria del dia 26 del mateix mes i any 
quina part dispositiva és la següent:

No ha lugar a estimar prescrita la responsabilidad criminal en que pudiera haber  
incurrido PEDRO BUENAVENTURA CEBRIAN.

2/ Continúese la tramitación de ras presentes Diligencias Previas por los trámites  
del Capítulo II del Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento criminal  
(Procedimiento  Abreviado)  por  los  hechos  referidos  en  el  apartado  VIGÉSIMO  
PRIMERO  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  respecto  de  los  imputados  FÉLIX  
MILLET TUSELL, JORDI MONTULL BAGUR,.  GEMMA MONTULL I  
MIR,  ROSA  GARICANO  ROJAS,  PEDRO  BUENAVENTURA  CEBRIÁN,  
JUAN  ELIZAGA  CORRALES,  DANIEL  OSÀCAR  ESCRIG,  MIGUEL  
JIMÉNEZ-SALINAS  LERIN,  JUAN  MANUEL  PARRA  GONZÁLEZ,  
PEDRO  LUIS  RODRÍGUEZ  SILVESTRE,  VICENTE  MUÑOZ  GARCÍA,  
JUAN  ANTONIO  MENCHÉN  ALARCÓN,  RAMÓN  MARC  MARTI,  
RAIMON  BERGÓS  CIVIT,  SANTIAGO  LLOPART  ROMERO  Y  
EDMUNDO  QUINTANA  JIMÉNEZ,  como  responsables  criminalmente  y  
civilmente.  De las sociedades BONOIMA S.L.,  AYSEN PRODUCCIONES 46  
S.L., AUREA RUSULA S.L., FEBRERO MARZO S.L., BELFORT BAIX S.L.,  
NEW LETTER MARKET DIRECTO S.L., LETTER GRAPHIC S.L., MAIL  
RENT S.L.,  ALTRAFORMA,  HISPART  S.A.  y  PUBLICIUTAT S.L.,  como  
responsables civiles subsidiarias. De MARTA VALLÉS GUARRO, MERCEDES  
MIR  RECIO,  CONVERGÈNCIA  DEMOCRÀTICA  DE  CATALUNYA,  
CLARA  MILLET  VALLÉS  y  LAILA  MILLET  VALLÉS  como  responsables  
civiles como partícipes a título lucrativo. De la FUNDACiÓ ORFEÓ CATALÀ-
PALAU DE LA MÚSICA como responsable civil subsidiaria.
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3/  Dese  traslado  simultáneo  de  las  actuaciones  al  Ministerio  Fiscal  y  a  las  
acusaciones particulares y acusaciones populares para que, en plazo legal, formulen  
escrito  de acusación o dejen constancia de mantener el  presentado,  solicitando la  
apertura de juicio oral, o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de solicitar  
la  práctica  de  diligencias  complementarias  que  consideren  indispensables  para  
formular  acusación,  poniendo  a  su  disposición  en  este  Juzgado  las  piezas  
documentales y demás piezas de convicción, para su consulta.

4/  Notifíquese  este  auto,  al  Ministerio  Fiscal,  Acusaciones  personadas  y  a  los  
imputados y responsables civiles, y demás partes personadas, con información de los  
recursos que contra la misma cabe interponer.

Mitjançant  aquest  escrit  i  dins  el  termini  conferit,  es 
formula  el  present  escrit  de  qualificació  provisional 
sol·licitant  l’OBERTURA  DE  JUDICI  ORAL  de  part  de  la 
causa,  (pels  fets  enquadrats  en  els  apartats  A  i  B  de  la 
conclusió  primera,  que  seran  qualificats  en  part  com  a 
malversació  de  cabdals  públics i  tràfic  d’influències en 
virtuts  dels  articles  1.2.h  i  1.2.i  i  5  de  la  LOTJ)  davant  el 
TRIBUNAL DEL JURAT i de l’altra part de la causa (pels fets 
enquadrats  en  els  apartats  C  i  D  de  la  conclusió  primera) 
davant el JUTJAT DEL PENAL respecte de:

Pel Tribunal del Jurat
• Fèlix Millet Tusell
• Jordi Montull Bagur
• Gemma Montull Mir
• Rosa Garicano Rojas
• Daniel Osàcar Escrich
• Pedro Buenaventura Cebrián
• Juan Elizaga Corrales 
• CONVERGÈNCIA  DEMOCRÀTICA  DE 

CATALUNYA

Pel Jutjat del Penal
• Fèlix Millet Tusell
• Jordi Montull Bagur
• Gemma Montull Mir
• Rosa Garicano Rojas
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• Miguel Giménez Salinas Lerín
• Juan Manuel Parra González
• Pedro Luís Rodríguez Silvestre
• Vicente Muñoz García
• Juan Antonio Menchén Alarcón
• Ramon Marc Martí
• Raimon Bergós Civit
• Santiago Llopart Romero
• Edmundo Quintana Giménez

Articulem aquest escrit en els següents apartats:

1er.- Relació circumstanciada dels fets.

Consideracions Prèvies

L’acusat Fèlix Millet Tusell, prevalent-se del prestigi de 
l’entitat  que  presidia  del  que  se  n’havia  apropiat 
personalment  i  de  la  confiança  que  en  el  mateix  s’havia 
dipositat,  amb  la  participació  dels  altres  acusats  i  la 
inestimable  ajuda per l’abandó de les  seves funcions dels 
membres del Patronat de la Fundació Privada Orfeó Català 
Palau de la Música, dels membres de la Junta Directiva de 
l’Associació Orfeó Català, dels integrants del Consorci del 
Palau de la Música Catalana, de la deixadesa o imperícia de 
les  empreses  d’auditoria,  de  la  Intervenció  General  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  i,  al  menys  també,  del  servei 
d’inspecció  i  control  de  subvencions  del  Ministerio  de 
Cultura, s’ha dedicat en les darreres dècades a apropiar-se 
d’una  part  important  de  les  ingents  quantitats  de  diners 
públics i privats que arribaven al Palau de la Música Catalana 
per a sostenir la seva activitat, l’edifici que l’acull i la seva 
pròpia existència.

Aquest espoli sistemàtic i a gran escala ha estat possible 
amb  la  utilització  d’una  subtil  combinació  de  repartiment 
d’avantatges  i  corrupció  per  assegurar  l’omertà,  la 

instrumentalització del sentiment de pertinença a una cultura 
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comú, i la manca d’escrúpol i responsabilitat socials per part 
de les classes dirigents catalanes, que ocupaven els càrrecs 
en els òrgans de control de les institucions que conformaven 
l’entramat  del  Palau  de  la  Música,  que  va  garantir  la 
impunitat  de  que va  gaudir  fins  el  2009.  Aquesta  sensació 
d’impunitat fa que les tècniques utilitzades en l’espoli siguin 
grolleres i l’abast del mateix obscè.

No correspon a l’Acusació popular en el nostre sistema 
penal ni vetllar ni pronunciar-se sobre la responsabilitat civil 
aparellada a la responsabilitat penal que, curiosament, cap de 
les acusacions en aquest procediment ha predicat, ni tan sols 
de  forma  subsidiària,  respecte  dels  membres  persones 
físiques integrants del patronat de la Fundació, de la Junta 
Directiva  de l’Associació ni  del  Consorci  que amb la  seva 
omissió  d’activitat  van,  si  no  encoratjar,  sí  al  menys 
permetre  l’actuació  del  “patrici  pocavergonya”  que 
presidia l’entramat doncs, pràcticament la totalitat dels fets 
que es descriuran, no haurien pogut succeït o no es podrien 
haver allargat en el temps si els òrgans de controls haguessin 
existit no només de forma virtual.

I,  malauradament,  no  deixa  de  ser  pintorescament 
explicatiu de que res no ha canviat en la manera de fer de les 
coses  com  a  conseqüència  de  l’escàndol  pel 
“descobriment” del cas Palau, el fet de que la Presidència 
de  l’Orfeó  i  de  la  Fundació  sigui  ocupada  també  per  la 
mateixa persona i que aquesta sigui qui era la Vicepresidenta 
en molts dels darrers anys en que varen anar succeint els fets, 
fets que varen succeir grollerament, com hem dit, davant dels 
seus  ulls,  sense  que  tingués  voluntat  o  capacitat  de 
descobrir-los i aturar-los.

Dels  fets,  quin  relat  substancial  coincideix  amb 
l’exposat pel Ministeri Fiscal en el seu escrit de qualificació 
provisional i al que ens remetem de forma àmplia en aquest 
apartat, entén aquesta part que manquen gran quantitat de 
responsables  criminals  dels  que,  a  la  vista  de  la  instrucció 
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practicada, no ha estat possible determinar-ne la identitat, i 
n’hi ha d’altres en que, estant determinada la identitat, no 
s’ha  considerat  provada  la  concurrència  de  l’element 
subjectiu  del  corresponent  tipus  penal  o  se  n’ha  declarat 
prescita la seva responsabilitat.

A.-  Destinació  de  fons  públics  del  Consorci  a  usos  aliens  de  la  funció 
pública que tenia assignada; disposició fraudulenta de fons de la Fundació 
en benefici propi o de tercers i apropiació  de fons de l’Orfeó en benefici 
propi o de tercers.

A.1 Desviament il·lícit en efectiu del Consorci, La Fundació i l’Orfeó.

Els acusats Fèlix Millet i Jordi Montull, al menys entre els 
anys  1998  i  2009,  i  Gemma  Montull  des  de  la  seva 
incorporació  l’any  2003,  amb  l’aquiescència  de  la 
Directora Rosa Garicano, valent-se de les funcions i facultats 
dels seus respectius càrrecs, posats de comú acord i amb la 
finalitat  d’enriquir-se  en  perjudici  de  les  entitats  que 
administraven, varen procedir de forma reiterada i perllongada 
en el temps, a retirar grans quantitats de diners (gran part en 
efectiu)  dels  comptes  bancaris  de  les  tres  entitats,  que 
sostreien a les finalitats pròpies de les tres entitats, tot i que, 
en part,  es van comptabilitzar com aportacions creuades, el 
cert  és  que  se’n  van  apropiar  o  no  han  volgut  o  pogut 
justificar la veritable destinació de les mateixes.

Pel que fa al desviament de fons del Consorci suposadament a 
favor  de  l’Orfeó,  cal  distingir  dos  formes  d’actuació 
diferents una fins a 2001 i l’altre a partir de l’any 2002, degut 
al  canvi  del  control  de la  gestió econòmica  i  financera del 
Consorci  que  a  l’any  2002  (22/3/2002),  va  passar  de  ser 
controlada  amb  el  sistema  d’intervenció  prèvia  per 
l’Interventor  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  al  sistema 
d’auditoria  posterior  atribuïda  a  la  Intervenció General  del 
Departament  d’Economia  i  Finances  de  la  Generalitat  de 
Catalunya. 
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Així, fins l’any 2001 (inclòs), i mentre va estar vigent el 
sistema d’intervenció prèvia, les desviacions produïdes sota 
el  concepte d’aportació estatutària  a l’Orfeó, es feien a 
través de  transferència bancària,  doncs cap altre  sistema 
hagués rebut el vist i plau de la Intervenció Municipal, però 
en part es feien a un compte bancari de titularitat de l’Orfeó 
però  que  no  estava  consignat  als  comptes  d’aquella 
Associació,  de  tal  manera  que  després  buidaven  aquell 
compte mitjançant reintegraments en efectiu.

Amb el canvi de sistema els acusats varen passar a uns 
sistema més matusser consistent en lliurar xecs al portador 
contra  els  comptes  del  consorci  que  eren  fets  efectius  per 
finestreta,  signant  el  Director  Administratiu  de  les  dues 
entitats,  l’acusat  Jordi  Montull  un  rebut  que  es 
comptabilitzava  en  els  comptes  del  Consorci,  però  no  es 
consignava  l’ingrés  als  comptes  de  l’Orfeó,  doncs 
efectivament els diners no hi arribaven.

Convé  doncs  distingir  en  el  detall  entre  els  dos 
períodes:

Període 1998 - 2001

Durant  aquest  període  les  aportacions totals 
consignades  a  la  comptabilitat  del  Consorci  a  favor  de 
l’Orfeó, van pujar a 1.405.686,80 €, dels quals els acusats 
van  desviar,  de  forma  que  mai  no  van  integrar-se  a  al 
comptabilitat  ni  el  patrimoni  de  l’Orfeó  la  quantitat  de 
736.239,83 €, dels quals 694.168,98 € varen ser transferits a un 
compte  “fantasma”  de  titularitat  formal  de  l’Orfeó,  que 
després va ser buidat sistemàticament, i 42.070,85 € varen 
ser  pagats  mitjançant  dos  xecs  que,  per  manca  de 
col·laboració de les entitats financeres durant la instrucció 
de la causa, no s’ha pogut esbrinar com es van fer efectius, 
però sí que se sap que no van ingressar en el patrimoni de 
l’Orfeó.

Període 2002 – 2009 
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Durant  aquest  període  les  aportacions  totals 
consignades  a  la  comptabilitat  del  Consorci  a  favor  de 
l’Orfeó, van pujar a 3.119.699,56 €, dels quals els acusats 
van  desviar,  de  forma  que  mai  no  van  integrar-se  a  al 
comptabilitat  ni  el  patrimoni  de  l’Orfeó  la  quantitat  de 
1.709.421,02 €, mitjançant xecs al portador que, llevat de dues 
ocasions en que es van ingressar a un compte “fantasma” 
(ni registrat ni comptabilitzat) de titularitat formal de l’Orfeó, 
que després va ser buidat (en total 55.806,98 €), la resta (és 
a dir, 1.653.614,04 €)  van ser cobrats en efectiu per finestreta 
directament pels acusats Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma 
Montull,  bé  directament,  bé  a  través  de  treballadors  del 
Palau.

Gran part  d’aquells  quantitats  sostretes  de  la  finalitat 
pública  a  que venien afectes  consta  que va ser  distribuïda 
80% - 20% entre Fèlix Millet i Jordi Montull.

Per tant, en tot el període objecte d’aquesta causa (1998 – 2009), per 
aquest sistema els acusats varen sostreure de la finalitat pública la venien 
afectats  fons  públics  del  Consorci per  import  2.445.660,85  €,  del  que 
corresponen:

Any Import
1998 186.313,75 €
1999 180.303,63 €
2000 180.303,63 €
2001 189.318,81 €
2002 181.265,25 €
2003 357.607,65 €
2004 204.369,87 €
2005 187.515,06 €
2006 279.018,19 €
2007 302.969,00 €
2008 196.676,00 €
2009 0,00 €
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Pel que fa al desviament de fons de La Fundació suposadament 
a  favor  de  l’Orfeó,  en  el  període  2000  –  2009,  en 
compliment  del  Conveni  Marc  signat  per  ambdues  entitats 
l’any  2000,  es  tracta  d’una  multitud  de  sortides  dels 
comptes de La Fundació que no varen arribar a ingressar en 
el  patrimoni  de  l’Orfeó,  bé  perquè  van  ser  cobrades  en 
efectiu pels acusats o persones interposades bé perquè es 
van  ingressar  inicialment  en  comptes  “fantasma”  (ni 
registrats ni comptabilitzats) de titularitat formal de l’Orfeó, 
que  després  eren  buidats  per  reintegraments  en  efectiu, 
havent identificat en aquest període com a import global que 
van sortir dels comptes bancaris degudament registrats de La 
Fundació  amb  destí  consignat  (sovint  posteriorment)  a 
l’Orfeó i que no van arribar en un total de 6.815.204,59 €, amb 
quina finalitat, primer l’acusat Jordi Montull com a  Director 
Administratiu, i a partir de la seva incorporació l’any 2003, la 
seva  filla  Gemma  Montull  com  a  Directora  Financera  van 
manipular,  alterar i,  en definitiva,  falsejar  la  comptabilitat  de 
forma  permanent  per  tal  d’amagar  i  justificar  les  ingents 
sortides  de  fons  de  La  Fundació que estaven  realitzant  de 
forma  il·lícita  i  sense  cap  justificació  documental  real. 
Ocasionalment  van  ser  assistits  en  aquesta  tasca  de 
falsejament pel despatx d’advocats de Raimon Bergós Civit, 
fins  al  punt  de  crear  una  doble  comptabilitat  al  marge  de 
l’oficial.

Pel que fa al  desviament de fons de l’Orfeó suposadament a 
favor de La Fundació, en el període 2000 – 2009, es tracta 
d’una multitud de sortides dels comptes (comptabilitzats i no 
comptabilitzats) de l’Orfeó i que no varen arribar a ingressar 
en el patrimoni de La Fundació, ve perquè van ser cobrades 
en efectiu pels acusats o persones interposades i es van fer 
desaparèixer,  havent  identificat  en  aquest  període  com  a 
import global que van sortir dels comptes bancaris registrats i 
no  registrats  de  l’Orfeó  amb  destí  consignat  (sovint 
posteriorment) a La Fundació i que no van arribar en un total 
de  16.636.370,86 €,  amb quina finalitat,  primer l’acusat Jordi 

8



Montull  com  a   Director  Administratiu,  i  a  partir  de  la  seva 
incorporació l’any 2003, la seva filla Gemma Montull com a 
Directora  Financera  van  manipular,  alterar  i,  en  definitiva, 
falsejar la comptabilitat de forma permanent per tal d’amagar 
i justificar les ingents sortides de fons de l’Orfeó que estaven 
realitzant  de  forma  il·lícita  i  sense  cap  justificació 
documental real. Ocasionalment van ser assistits en aquesta 
tasca  de  falsejament  pel  despatx  d’advocats  de  Raimon 
Bergós Civit, fins al punt de crear una doble comptabilitat al 
marge de l’oficial.

Cal tenir en compte que d’aquesta darrera xifra un total 
de 5.592.900,09 € havien sortit prèviament de comptes de La 
Fundació per a ser ingressats en comptes de l’Orfeó des 
d’on van ser fets desaparèixer i per tant podien haver-se fet 
constar en un cantó o en un altre. En qualsevol cas, a efectes 
de comprendre l’abast del frau, cal dir que l’import global fet 
desaparèixer  en efectiu dels comptes de La Fundació i  de 
l’Orfeó, va ser de 23.451.575,45 €.

D’aquesta xifra de l’import total desviat per reintegres 
en efectiu, caldrà deduir en total de 441.503.49 € estrets del 
comptes de l’Orfeó que responien a una prèvia i immediata 
entrada  de  fons  provinents  del  Consorci  i  que  han  estat 
comptats com import malversat.

També caldrà descomptar d’aquesta xifra l’import de 
3.741.898,83 € que s’ha pogut identificar durant la instrucció 
que  corresponen  a  pagament  de  comissions  il·lícites 
vinculades  a  l’adjudicació  d’obra  pública  a  Ferrovial  - 
Agroman que serà objecte de descripció en apartat diferent.

Per tant la quantitat desviada en efectiu dels comptes de 
la  Fundació  i  de  l’Orfeó  per  part  dels  acusats  pel  seu 
enriquiment  personal  o  de  tercers  va  pujar  en  el  període 
objecte d’aquesta causa a un mínim de 19.2687.173,13 €.
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Cal  tenir  en  compte,  que per  raó de l’estructura   de 
representació de les dues entitats, els xecs al portador que 
van ser  l’instrument  d’aquesta part  de l’espoli  requerien 
tots  necessàriament  la signatura  de l’acusat  Fèlix  Millet  i 
d’una  segona  signatura,  que  usualment  era  la  del  també 
acusat Jordi Montull i en ocasions la del Sr. Enric Àlvarez.

Intervenció continuada i essencial en tot el procediment 
va tenir  Elisabeth Barberà Blasco,  secretària personal  i  de 
confiança de Fèlix Millet, qui dipositava, guardava i custodiava 
part  dels fons il·lícits obtinguts per Fèlix Millet,  tant en la 
caixa forta del despatx de Presidència del Palau, com de la 
caixa de seguretat de lloguer de que disposava Fèlix Millet a 
Catalunya  Caixa,  essent  l’autora  de  la  major  part  de  les 
anotacions  de  la  comptables  de  les  xifres  apropiades  i 
dipositades a caixes fortes.

A.2 Pagament de factures falses de proveïdors d’obres i instal·lacions.

Els  acusats  Fèlix  Millet  Tusell,  Jordi  Montull  Bagur  i 
Gemma  Montull  Mir,  aprofitant-se  de  llurs  càrrecs  com 
President del Comitè Executiu i Gerent, Director Administratiu 
i  responsable de l’àrea comptable  respectivament,  amb la 
passiva aquiescència de la Directora Rosa Garicano, posats 
de comú acord i amb la finalitat d’enriquir-se en perjudici de 
les entitats que administraven, varen destinar fons públics del 
Consorci  al  pagament  de  part  d’aquelles  obres,  ús  que 
lògicament era aliè a la funció publica a la que havien de ser 
destinats els mateixos per part dels membres del seu comitè 
executiu del Consorci. 

De  la  mateixa  manera  en  aquells  mateixos  anys,  i 
aprofitant-se de llurs càrrecs de President del Patronat i de la 
Comissió Delegada,  de Director administratiu i  de Directora 
Financera respectivament, igualment amb l’aquiescència de 
la Directora Rosa Garicano, posats de comú acord i amb la 
finalitat  d’enriquir-se  en  perjudici  de  les  entitats  que 
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administraven, varen disposar, al menys entre els anys 2006 i 
2009, de fons propis de la Fundació per a pagar quantioses 
obres de reforma i millora en immobles de la seva propietat en 
perjudici  de  la  capacitat  econòmica  de  la  Fundació  per 
atendre la seves finalitats pròpies.

El  modus  operandi en  els  dos  supòsits,  que  tot  seguit 

descriurem, era similar i l’import de les quantitats emprades 
en aquestes finalitats fou, la menys, el següent:

Fons públics del Consorci:    879.957,68 €
Fons de la Fundació: 2.559.703,98 €

El  sistema  emprat  consistia,  al  menys  en  part,  en 
aconseguir que els industrials que havien fet les feines d’obra 
o instal·lació als immobles dels acusats Felix Millet i Jordi i 
Gemma Montull facturessin al Consorci o a la Fundació, pel 
mateix import però amb un concepte fals, consistent en obres 
o instal·lacions en les dependències del Palau que en realitat 
no s’havien fet,  de tal  manera que, al  nostre entendre,  els 
industrials implicats es convertien en autors materials d’una 
falsedat en document mercantil i cooperadors necessaris del 
delicte  de  malversament  i  del  delicte  societari,  però  quina 
evental responsabilitat criminal s’ha declarat prescrita.

Aconseguit el primer pas calia també generar un circuit 
especial  per  a  la  comptabilització  i  pagament  d’aquelles 
factures que escapés del control habitual de les despeses de 
manteniment  el  que  van  poder  fer  en  virtut  dels  seus 
respectius càrrecs.

També  va  ser  crucial  per  a  la  consecució  dels  fins 
previstos aconseguir un important grau de relaxament en els 
integrants  representants  d’institucions  públiques  del 
Consorci  que van assistir  impassibles a la realització real  o 
figurada  d’obres  d’ampliació,  reforma  i  manteniment  del 
Palau directament per part de la Fundació, quan eren funció 
estatutària i constituent del Consorci.
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A aquesta relaxació de funcions cal  sumar-hi  el  canvi 
del  control  de  la  gestió econòmico-financera  del  Consorci 
produïda l’any 2002 a que hem fet referència en l’apartat 
anterior.

Pel que fa a la  destinació aliena a la finalitat pública de fons del 
Consorci,  com  hem  dit,  d’import  global  879.957,68  €  es  va 
produir  mitjançant  el  pagament  de  162  factures  falses  a  un 
total de 10 proveïdors, segons el següent detall:

Proveïdor  Import nº facts

Triobra SA
    392.175,43 
€ 12

Clos 9 SAU
      24.035,50 
€ 6

Clos Interiors SL
    111.529,64 
€ 10

Manteniments Integrals FM2 
SA

    190.515,37 
€ 41

Eiffage Energia SLU
      38.374,96 
€ 18

Inst. i Mant. Tècnic de 
Catalunya, SLU

      41.112,36 
€ 42

Vigilancia y Sistemas de 
Seguridad, SA

      16.737,90 
€ 21

Inspección y Mantenimiento, 
SA

      34.833,34 
€ 9

Airat, S.A.
      28.091,18 
€ 2

Segura Rodríguez Santamaria 
SCCL

        2.552,00 
€ 1
   879.957,68 € 162

De  totes  aquelles  162  factures  s’ha  constatat  que 
l’import de 615.471,47 € corresponent a 71 d’elles correspon 
a obres fetes  efectivament  a  immobles  pertanyents  a  Fèlix 
Millet, Jordi Montull i Gemma Montull i l’import de 264.486,22 
€ corresponent a 91 factures més no es corresponen a feines 
fetes al Palau, segons en següent detall:
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Proveïdor nº Fact.  Import 

Triobra SA 7
       115.964,6
0 € 

Clos 9 SAU 3
           3.917,0
3 € 

Clos Interiors SL 2
         19.971,6
6 € 

Manteniments Integrals FM2 SA 19
         45.145,6
1 € 

Eiffage Energia SLU 18
         38.374,9
6 € 

Inst. i Mant. Tècnic de 
Catalunya, SLU 42

         41.112,36 
€ 

91        264.486,22 € 

A  part  de  les  factures  falses  pagades  directament  pel 
Consorci  als  proveïdors,  en  data  26  de  febrer  de  2009  els 
acusats Felix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull van emetre 
un factura igualment falsa per part de La Fundació contra el 
Consorci  per  import  de  623.307.63  €  per  justificar  la 
transferència  d’aquell  mateix  import  que  s’havia  ordenat 
sense  causa  del  compte  del  Consorci  al  compte  de  La 
Fundació el dia 3 de desembre de 2008. 

El  concepte d’aquella factura falsa era la transmissió 
de  diferents  béns  o  elements  patrimonials  (annex  14  de 
l’Informe de la Intervenció General  de 12 de novembre de 
2009) en el que s’incloïen diversos conceptes relatius a obres 
i serveis suposadament prestats per diversos proveïdors del 
Palau i que havien estat pagats inicialment per la Fundació, 
quan  en  realitat  algunes  de  les  obres  incloses  en  les 
esmentades factures corresponien a obres realitzades en els 
immobles pertanyents als acusats per import de 294.984,46 €.

De tal manera, la utilització de fons del Consorci per usos aliens a la 
funció  pública consistent  en pagament de factures de proveïdors  que no 
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havien  prestat  serveis  pel  Consorci  va  ser  en  total  de  1.174.942,14  € 
(879.957,68 € + 294.984.46 €).

Pel  que  fa  a  la  disposició  fraudulenta  de  fons  de  La 
Fundació, com hem dit, d’import global  2.559.703,98 € es va 
produir mitjançant el pagament de 113 factures falses a un total 
de 10 proveïdors, segons el següent detall:

A.3 Falsificació i pagament de factures falses per serveis no prestats.

Les societats BONOIMA, S.L. i AYSEN PRODUCCIONES 
46, S.L. controlades i administrades per Marta Vallès Guarro, 
esposa de l’acusat Fèlix Millet, els anys 2008 i 2009 varen 
girar  factures  contra  La  Fundació  i  l’Orfeó  per 
elevadíssimes  sumes  per  conceptes  de  serveis 
d’assessorament  i  estudi  que  no  havien  realitzat,  i  els 
acusats Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull, utilitzant 
la disposició de fons que els conferia llurs càrrec en aquelles 
entitats van ordenar i executar el pagament de les mateixes, 
amb clar perjudici del patrimoni de les dues entitats.

Proveïdor nº facts           Import 
Triobra SA 10        780.129,59 € 
Clos 24        442.403,15 € 
Manteniments Integrals FM2 SA 24        731.961,10 € 
Eiffage Energia SLU 17        267.606,52 € 
Inst. I Mant. Tècnic de 
Catalunya, SLU 29        164.282,37 € 
Servison Dos 4        121.025,67 € 
Ascensors Jordà 2          28.643,88 € 
José Ventosa 1          17.432,60 € 
Airat, S.A. 1            4.219,07 € 
Sony Stile 1            2.000,00 € 

113     2.559.703,95 € 
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La  societat  BONOIMA,  SL  (CIF  B08744047)  fou 
constituïda en 1990, té el seu domicili al carrer Modolell, 42, 
de  Barcelona  i  com  a  activitat  publicada  la  Promoció 
immobiliària.  Marta  Vallès  Guarro  és  l’administradora  i 
sòcia majoritària propietària del 97% del capital social fins a 
2007,  en  que va  passar   tenir  el  52% i  Fèlix  Millet  el  48% 
restant. 

Aquesta  societat  va  girar  i  cobrar  de  la  Fundació les 
següents  3  factures  falses  i  en  va  aconseguir  el  seu 
cobrament íntegre per import en junt de 614.028,04 €:

Data nº factura Concepte Import BI IVA Total Factura

30/10/20081/2008

Planificació de la nova 
temporada per a la 
conservació dels 
Membres de la 
Fundació.

   239.720,00 
€ 

   38.355,20 
€    278.075,20 € 

20/11/20082/2008

Desenvolupament de 
nova estratègia per 
l’ocupació de les sales 
de concerts

     49.894,52 
€      7.983,12 €      57.877,64 € 

22/12/20083/2008
Estudi econòmic de 
mercat  per l’any vinent

   239.720,00 
€ 

   38.355,20 
€    278.075,20 € 

Total   529.334,52 €   84.693,52 €   614.028,04 € 

La  societat AYSEN  PRODUCTIONS  46,  SL  (CIF 
B65018186) va ser constituïda expressament per aquest frau 
de  comú acord  entre  Marta  Vallès Guarro  i  Fèlix  Millet  el 
11/12/2008, essent l’administradora Marta Vallés, es va fixar 
domicili  al  carrer  Balmes,  383 de Barcelona,  amb l’objecte 
social  la preparació i elaboració d’estudis  de mercat,  la relació  i  signatura d’acords o  
convenis amb auditoris mundials, el foment, producció i promoció de formacions musicals,  
l’estudi per a la reestructuració de temes artístics i, de forma especial, els relacionats amb  
l’acústica  i  visibilitat  d’escenaris  musicals.  És  a  dir,  estava  creada  i 

preparada  per  a  poder  facturar  falsament  intangibles 
relacionats  amb  l’activitat  ordinària  de  La  Fundació  i 
l’Orfeó.
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Gràcies  a  la  intervenció  del  Palau,  la  vida  criminal 
d’aquesta  societat  va  ser  curta  i  només  va  poder  girar  i 
cobrar  a  La  Fundació les  següents  dues  factures  per  un 
import global de 172.163,35 €: 

De  cap  de  les  feines  facturades  per  aquelles  dues 
societats  se  n’ha  trobat  el  menor  rastre  al  Palau  essent 
l’import  global  pagat per La Fundació a aquelles societats 
controlades per Marta Vallès de 786.191,39 €. 

En la seva efímera carrera criminal la societat AYSEN 
PRODUCTIONS 46,  SL va tenir  temps de girar  i  cobrar  una 
factura  falsa  a  l’Orfeó de  data  16/6/09,  per  una  base 
imposable  de  80.000  €  (92.800,00  € IVA  inclòs)  per  la 
realització d’un suposat Estudi de totes les obres que s’han fet a la temporada i  
els  recursos  econòmics que s’han generat per poder dur-les  a terme,  i la cooperació de les  
Institucions publiques i que passen a ser propietat de l’Orfeó.

De  forma  anàloga  la societat  AUREA  RUSULA,  S.L. 
controlada i  administrada per Mercedes Mir  Recio,  esposa i 
mare respectivament dels acusats Jordi i Gemma Montull, els 
anys 2008 i  2009 varen girar factures contra La Fundació i 
l’Orfeó per elevadíssimes sumes per conceptes de serveis 
d’assessorament  i  estudi  que  no  havien  realitzat,  i  els 

Data
nº 

factura Concepte Import BI IVA Total Factura

18/03/200
9 1

Estudi de mercat pel 
desenvolupament del 
Cor de Cambra del 
Palau

     56.044,68 
€ 

     8.967,15 
€ 

     65.011,83 
€ 

25/06/200
9 3

Estudi sobre l'impacte 
de la celebració del 
Centenari del Palau 
en les Institucions 
catalanes i 
assessorament en la 
gestió del seu 
tancament

     92.372,00 
€ 

   14.779,52 
€    107.151,52 € 

Total   148.416,68 €   23.746,67 €   172.163,35 € 
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acusats Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull, utilitzant 
la disposició de fons que els conferia llurs càrrec en aquelles 
entitats van ordenar i executar el pagament de les mateixes, 
amb clar perjudici del patrimoni de les dues entitats.

La  societat  AUREA  RUSULA,  SL  (CIF  B64587959) va  ser 
constituïda en el  mes de maig de 2007,  i  té el  seu domicili 
fiscal  al  carrer Balmes, 383, de Barcelona (el  mateix que la 
preordenada al  frau des de la seva constitució AYSEN).  La 
seva activitat  inicial era el  lloguer d’habitatges però l’any 
2008, amb l’aparició del pla criminal de girar i cobrar factures 
falses  a  La  Fundació  i  a  l’Orfeó,  es  va  ampliar  la  seva 
activitat  a  la  tarifa  empresarial  965.4:  Empresas  de  espectáculos, 
moment  en  el  que  passa  a  ser  regida  i  administrada 
únicament per Mercedes Mir Recio.
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Aquesta  societat  va  girar  i  cobrar  de  la  Fundació les 
següents  5  factures  falses  i  en  va  aconseguir  el  seu 

cobrament íntegre per import en junt de 196.547,85 €:

Data Concepte Import BI IVA Total Factura

01/10/2008

Assessorament i 
diligències per a 
l’elaboració del cicle 
P.100

      59.930,00 
€ 

       9.588,80 
€      69.518,80 € 

15/11/2008

Control de la 
finalització de la 
restauració interior 
de la sala de concerts

      12.473,63 
€ 

       1.995,78 
€      14.469,41 € 

20/12/2008

Participació en la 
gestió del projecte de 
La Salle

      59.930,00 
€ 

       9.588,80 
€      69.518,80 € 

16/03/2009

Control de seguiment 
dels diversos cicles de 
Concerts del Palau

      14.011,17 
€ 

       2.241,79 
€      16.252,96 € 

22/06/2009

Assessorament 
tancament exercici 
2008-2009. Cicles de 
concerts

      23.093,00 
€ 

       3.694,88 
€      26.787,88 € 

Total     169.437,80 €     21.173,38 €   196.547,85 € 
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AUREA RUSUSLA, SL també va girar i cobrar a l’Orfeó 

dues factures falses per import total de 116.000,00 € segons el 
següent detall:

Tampoc  de  cap  de  les  feines  facturades  per  aquella 
societat  se  n’ha  trobat  el  menor  rastre  al  Palau  essent 
l’import  global  pagat per La Fundació i  l’Orfeó a aquella 
societat controlada per Mercedes Mir de  312.547,85 €. 

A.4 Pagament de factures per despeses sumptuàries particulars.

A  banda de  l’anterior  procediment  de  pagament  de 
factures prèvia falsificació de les mateixes, els acusats Fèlix 
Millet Jordi Montull i Gemma Montull varen pagar factures de 
despeses personals i  sumptuàries  amb càrrec als  fons del 
Consorci,  donant-los  d’aquesta  manera  un  ús  i  finalitat 
aliens  a  la  seva  funció  pública  assignada.  Concretament 
s’han identificat els següents:

Data Concepte Import BI IVA Total Factura

30/10/200
8

Gestionar la col·laboració 
de  l’Orfeó Català en el 
cicle P-100 i buscar 
l’actuació a diferents punts 
d ela península, 
concretament a la comunitat 
Castilla-La Mancha. Buscar 
col·laboració recíproca de 
l’orquestra simfònica de 
Castella, per un total de 4 
concerts en la temporada 
2009/2010

               80.
000,00 € 

     12.800,00 
€ 

     92.800,00 
€ 

05/06/200
9

Preparació d'estudis 
econòmics de la institució, 
en les seves diverses àrees 
i concretament en el que fa 
referència als Cors i 
l’Escola Coral.

               20.
000,00 € 

       3.200,00 
€ 

     23.200,00 
€ 

Total
             100.000
,00 €     16.000,00 €   116.000,00 € 
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Factures  C/004388/08/09  i  SF/009215/08/09,  de  6  de 
maig de 2008, emeses per Viajes Baixas per import en junt de 
3.434,74  € corresponent  a  vol  i  estada a Madrid  previs  a  un 
viatge familiar a Maldives.

Factura  emesa  per  Tecnopressediciones  SL  de  10  de 
febrer  de  2009  per  import  de  19.026,80  €  en  concepte  de 
confecció  d’un  llibr  amb  Copyright  de  Jordi  Montull 
anomenat “30 anys d’il·lusions”, per a ús, gaudi i pompa 
personal de Jordi Montull.

En  aquest  concepte  és  més  quantiosa  la  utilització 
fraudulenta  dels  fons  de  La  Fundació, de  la  que  en  van 
disposar els seus directius Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma 
Montull,  amb  el  visat  en  molts  casos  de  la  Directora  Rosa 
Garicano.

Així  es  van  destinar  sota  conceptes  falsejats  a  la 
comptabilitat de La Fundació  de 143.271,76 € per a viatges 
luxosos i xarons per a les seves famílies, contractats tots ells 
amb  l’agència  de  viatges  Viajes  Baixas,  que  organitzava 
també  els  modestos  viatges  dels  cantaires,  segons  el 
següent detall:

nº factura destí   import 

19845 Tanzània
   23.600,00 
€ 

19842
Sant Petersburg 
(dipòsit)

     3.090,00 
€ 

25996 Santo Domingo
   15.200,00 
€ 

26603 Santo Domingo Bitllet
   17.600,00 
€ 

26919 Santo Domingo Extres
     4.750,00 
€ 

26916
Sant Petersburg 
(abonament)

-      950,00 
€ 

28335 Sant Petersburg      7.960,00 
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€ 

30541 Sant Petersburg
   24.700,00 
€ 

35501 Dubai
   34.448,00 
€ 

SF/003224/07/09 El Caire
     9.413,76 
€ 

C/004494/09/09 Creuer Dubai
     3.460,00 
€ 

TOTAL  143.271,76 € 

També  es  va  ordenar  el  pagament  per  part  de  La 
Fundació de les despeses ocasionades per la celebració de 
la festa de celebració dels casaments  de les dues filles de 
Fèlix Millet al Palau de la Música, amb el visat de la Directora 
Rosa  Garicano,  que  van  pujar  a  un  total  de  cost  directe 
suportat per La Fundació de 164.269,94 €.

Els  mateixos  acusats i  de  la  mateixa  manera  van 
disposar de fons de l’Orfeó per al pagament de despeses de 
viatges  familiars  a  destins  exòtics  per  import  al  menys  de 
635.148,09 € segons el següent detall:

Data nº factura destí  import 

19/01/200530/40623 Mèxic
      20.220,00 
€ 

27/01/200530/39847 Mèxic
      26.717,40 
€ 

02/02/200
5 30/40214 Mèxic

      10.350,00 
€ 

26/04/200
5 30/44674 Galícia

      15.915,00 
€ 

29/04/200
5 30/44317 Galícia

-       1.782,88 
€ 

26/07/200
5 30/47417 Nàpols

      10.800,00 
€ 

26/07/200
5 30/48812 Nàpols

      25.160,00 
€ 

16/09/200530/48524 Nàpols
        7.008,04 
€ 
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13/10/200530/49461 Nàpols
-       1.126,00 
€ 

13/01/2006C/000177/06/09 Maldives
      25.043,36 
€ 

31/01/2006C/000444/06/09 Maldives
      33.960,00 
€ 

28/02/200
6 C/000984/06/09 Polinèsia

      90.745,00 
€ 

02/03/200
6

SF/004993/06/0
9 Polinèsia

      50.580,97 
€ 

22/08/200
6 C/000984/06/09 Pukhet

        8.000,00 
€ 

12/12/2006C/009354/06/09 Pukhet
      33.632,40 
€ 

12/12/2006SF027641/06/09 Pukhet
      27.566,80 
€ 

23/01/2007SF/01436/07/09 Pukhet
        6.552,00 
€ 

04/10/2007
SF/0205502/07/
09 Kènia

      27.000,00 
€ 

11/10/2007 C/012047/07/09 Kènia
      43.560,00 
€ 

09/11/2007C/011457/07/09 Kènia
        6.355,00 
€ 

09/11/2007C/011456/07/09 Kènia
      17.003,00 
€ 

05/12/2007C/012320/07/09 Kènia
        2.060,00 
€ 

05/12/2007C/012318/07/09 Kènia
      14.520,00 
€ 

05/09/200
7

SF/0180064/07/
09 Maldives

      23.800,00 
€ 

29/11/2007C/012047/07/09 Maldives
      46.400,00 
€ 

15/05/2009C/004494/09/09 Dubai
      48.968,00 
€ 

15/05/2009C/004493/09/09 Dubai
      11.800,00 
€ 

15/05/2009
RG/009636/08/0
9

Creuer 
Dubai

        4.340,00 
€ 

TOTAL
      635.148,09 
€ 
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A.5  Operacions  immobiliàries  a  través  de  societats 
interposades (Crespo Vinyes, S.L. i Belfort Baix, S.L.)

Els acusats Fèlix Millet i Jordi Montull, oblidant i infringint 
totes les seves obligacions derivades dels seus càrrecs en la 
administració i  direcció de  l’Orfeó,  en  benefici  propi  i  en 
perjudici  econòmic  de  l’Associació,  varen  fer  que aquella 
entitat  adquirís  sengles  immobles  a  dues  societats 
controlades  per  ells  mateixos  per  uns  preus  enormement 
superiors  al  de  mercat,  enriquint-se  amb  les  notables 
plusvàlues obtingudes en perjudici de l’Orfeó.

Les  dues  operacions  a  que  fem  referència  són  les 
següents:

A.5.1   CRESPO VINYES SL (Immoble Sant Pere Mitjà, 6,   
de Barcelona)

L’Orfeó,  representat  per  l’acusat  Fèlix  Millet,  va 
adquirir a la mercantil CRESPO VINYES SL, representada per 
Josep  Ramon  Serrat  Crespo,  el  local  comercial  radicat  al 
carrer Sant Pere Mitjà, 6 de Barcelona el 6 de març de 2004, 
per  un  preu  escripturat  de  162.273’04  €  més  IVA  (total 
173.632’11 €). L’operació va ser decidida i executada pels 
acusats Fèlix  Millet  i  Jordi  Montull,  sense autorització dels 
òrgans  col·legiats,  als  que  tampoc  varen  informar  de  la 
situació de conflicte d’interessos de l’entitat,  per un preu 
notòriament  superior  al  de  mercat,  beneficiant-se  del 
sobrepreu.

El  conflicte  d’interessos  existia  atès  que  la  societat 
venedora, CRESPO VINYES SL, estava en realitat controlada 
pels acusats Fèlix Millet i Jordi Montull, essent J.R. Serrat mer 
testaferro dels mateixos. 
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Als  comptes  anuals  de  CRESPO  VINYES  aquell  local 
figurava amb un preu d’adquisició de 47.960’76 euros. Al 
desembre de 2004, això és 9 mesos després de la venda a 
l’Orfeó,  es  va  fer  una  taxació  independent  d’aquell 
immoble que va oferir una valoració de 53.792 euros, això és 
108.481’04 € menys del que l’Orfeó va pagar, sobrepreu que 
constituïa  precisament  l’il·lícit  benefici  pretès  pels 
acusats, en perjudici del Palau de la Música.

A.5.2 BELFORT BAIX SL (Local de c/ Sant Pere més Alt, 
12, de Barcelona)

L’Orfeó,  representat  per  l’acusat  Fèlix  Millet, va 
adquirir a l’entitat  BELFORT BAIX SL el  22 de juliol de 2009 
un local comercial radicat al carrer Sant Pere més Alt, 12, per 
un preu de 3.005.060 € (3.485.870 € amb IVA). Com en el cas 
anterior, l’adquisició es va disposar intencionadament i amb 
ànim  de  lucre  pels  acusats  Fèlix  Millet  i  Montull  sense  la 
preceptiva autorització dels òrgans col·legiats de l’entitat, 
als  que  tampoc  varen  informar  de  la  situació  de  conflicte 
d’interessos  que  patien, i  es  va  realitzar  per  un  preu 
exageradament  superior  al  de  mercat,  beneficiant-se  els 
acusats amb el sobrepreu.

L’esmentat local havia estat propietat de SET HERMANI 
SL, que l’havia adquirit 4 anys abans per 1.322.226 €. Consta 
a les inscripcions del Registre de la Propietat que el local havia 
estat taxat el 14 d’abril de 2005 en 1.083.000’40 €. De SET 
HERMANI SL eren socis els acusats Fèlix Millet i Jordi Montull 
(en la ja clàssica  proporció 80% - 20%), que eren, a més, 
administradors  mancomunats.  Aquella  societat  mercantil  va 
ser  liquidada  en  el  mes  de  juliol  de  2007,  adjudicant-se 
l’immoble de que era titular als dos acusats en la proporció 
de llur participació en el capital de la mercantil liquidada i es 
van subrogar en el préstec hipotecari que la gravava. En el 
moment  de la  liquidació de SET HERMANI varen atorgar  a 
l’immoble un valor de 1.454.048’60 €.

24



El  21  de  gener  de  2009,  amb  la  clara  intenció  de 
difuminar el seu rastre en la titularitat mediata de l’immoble 
com  a  pas  previ  a  la  seva  venda  a  l’Orfeó  per  evitar  fer 
evident  l’autocontractació,  els  acusats  varen  concórrer  a 
una  ampliació  de  capital  de  BELFOLT  BAIX  SL,  aportant 
l’immoble  en  qüestió  i  constituint-se  així  en  socis 
majoritaris i pràcticament únics (un cop més al 80% - 20%), 
quedant  l’altre  soci  Jordi  Pujadas  amb  una  participació 
simbòlica (0’11%). Als efectes de l’ampliació de capital, al 
local se li va atribuir un valor de 2.800.000 €.

El dia 3 d’abril de 2009 van quedar inscrites al Registre 
de  la  Propietat  tant  la  liquidació  de  SET  HERNANI  i 
l’adjudicació de l’immoble als acusats MILLET y MONTULL 
com  l’aportació  del  mateix  a  l’ampliació  de  capital  de 
BELFORT BAIX. 

L’atorgament  de  l’escriptura  de  compravenda  de 
l’immoble per BELFORT BAIX a l’Orfeó al juliol de 2009, la 
va signar  en representació de la  part  venedora  el  tal  Jordi 
Pujadas  actuant  en  realitat  com  un  simple  testaferro  dels 
acusats.

La  taxació  practicada  pel  Banco  de  Santander  en  el 
moment de concedir el préstec hipotecari a l’Orfeó ofereix 
un resultat de 1.507.100 €, és a dir, la meitat aproximadament 
del preu pagat per l’Orfeó a BELFORT BAIX, enriquint-se els 
acusats Fèlix Millet i Jordi Montull en la diferència, 1.497.960 
€,  que  era  el  pretès   des  del  principi  de  l’operació  en 
perjudici del Palau.
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Com  s’ha  dit,  aquesta  operació  mai  va  ser  ni 
consultada  ni  autoritzada pels  òrgans  col·legiats  de 
l’entitat. No obstant els acusats varen aconseguir convèncer 
a  Enric  Vila  Alvarez,  Secretari  de  l’Orfeó,  de  que  tal 
autorització efectivament  es  produiria després de l’estiu  i 
que  redactés  i  signés  ja  un  certificat  on  constés  una 
inexistent autorització de la Junta Directiva de l’Orfeó que 
pretesament s’hauria adoptat en la seva reunió de 9 de juny 
de 2009 (en la que no es va tractar el tema).

B.-  Conductes  relacionades  amb  la  corrupció  i  el  finançament  de 
CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA.

B.1  Intermediació en les pagaments de FERROVIAL AGROMAN a 
CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA.

Contràriament al que tothom va voler expressar quan va 
esclatar l’escàndol del Palau, el cert és que sí que hi havia 
gent que coneixia de la voracitat de Fèlix Millet i la seva mà 
dreta Jordi Montull, i del total i absolut control sobre la opacitat 
de les finances de l’entramat del Palau, el que va decidir ser 
utilitzat,  al  menys,  per  alguns  directius  de  la  constructora 
FERROVIAL  i  alguns  quadres  del  partit  polític  CDC  per 
utilitzar  la  plataforma  del  Palau  de  la  Música  Catalana  per 
bastir als voltants de l’any 2000 un sistema de finançament al 
partit  polític  CDC  en  el  poder  autonòmic  i  en  alguns 
ajuntaments importants de Catalunya, amb comissions sobre 
l’import  de  les  contractes  d’obra  pública  que  li  fossin 
adjudicades a FERROVIAL.

Aquest  sistema  era  especialment  útil  per  l’empresa 
constructora  que,  en  utilitzar  la  cobertura  formal  dels 
contractes  de  patrocini  per  als  seus  pagaments  irregulars  i 
inconfessables  obtenia  avantatges  fiscals  i,  de  passada, 
encara  que no era el  més essencial  del  seu pla,  un retorn 
publicitari, doncs generava  aparents conceptes deduïbles en 
las  declaracions  tributàries  de  FERROVIAL  en  seu  tant  de 
l’Impost sobre Societats (IS) com de l’Impost sobre el Valor 
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Afegit  (IVA),  conceptes  que  FERROVIAL  va  incloure  a  les 
seves autoliquidacions indegudament.

Per part dels implicats de Convergència, potser també 
resultava  moralment  tranquil·litzador  que  part  de  les 
comissions  il·legals  quedessin,  segons  ells  podien  pensar 
doncs no s’ha pogut  establir  el  contrari,  en el  Palau  de la 
Música  per  subvenir  una  obra  cultural  d’especial  estima, 
tradició i rellevància a Catalunya.

Per a l’efectivitat del sistema ordit va ser necessària la 
participació  de  més  persones  de  les  que  s’han  pogut 
identificar,  però  de  la  instrucció  de  la  causa  ha  quedat 
acreditada la participació per part del Palau de la cúpula amb 
control sobre les fluxos financers (Fèlix Millet, Jordi Montull i, 
a partir  de la seva incorporació com a Directora Financera, 
també de Gemma Montull) i de la Directora encarregada de 
les  relacions  de  patrocini  i  mecenatges,  la  també  acusada 
Rosa Garicano, qui custodiava els convenis amb FERROVIAL 
personalment al seu despatx, de forma segregada a la resta 
que  estaven  al  departament  corresponent,  ocultant-los 
inicialment a la nova direcció del Palau designada després de 
la intervenció policial.

Per part de FERROVIAL s’ha constatat la participació 
de Pedro Buenaventura Cebrián (Director Territorial de zona a 
Catalunya fins l’any 2000, Director de la Delegació a Polònia 
entre  el  2000  i  el  2001  i  Director  General  de  la  Divisió  de 
Construcció  de  la  companyia  del  2002  al  2006)  i  de  Juan 
Elizaga  Corrales,  Director   de  Relacions  Institucionals 
d’aquella companyia.

Per part de Convergència Democràtica de Catalunya, la 
instrucció  de  la  causa  ha  pogut  determinar  la  intervenció 
directa en els fets dels successius tresorers del partir, primer 
Carles Torrent, que va morir l’any 2005, i  el seu successor 
Daniel Osàcar Escrig. 
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Entre els anys 2001 i 2010, FERROVIAL va ingressar als 
comptes  de  La  Fundació  i  l’Orfeó  la  quantitat  de 
11.026.039,92 €, segons el següent detall:

Any Fundació Orfeó Total

2001
     661.113,31 
€ 

       661.113,31 
€ 

2002
  1.757.833,6
7 € 

     120.202,4
2 € 

    1.878.036,0
9 € 

2003
     976.518,0
0 € 

     210.354,2
4 € 

    1.186.872,2
4 € 

2004
     228.253,0
0 € 

  1.262.125,3
6 € 

    1.490.378,3
6 € 

2005
       80.418,0
0 € 

  1.262.125,3
6 € 

    1.342.543,3
6 € 

2006
       83.313,04 
€ 

  1.081.821,73 
€ 

    1.165.134,77 
€ 

2007
     176.224,0
7 € 

  1.248.363,6
4 € 

    1.424.587,7
1 € 

2008
     874.486,0
0 € 

     300.506,0
0 € 

    1.174.992,0
0 € 

2009
     607.908,0
0 € 

       607.908,0
0 € 

2010
       94.474,0
8 € 

         94.474,0
8 € 

TOTAL
  5.540.541,17 
€ 

  5.485.498,75 
€ 

  11.026.039,92 
€ 

Aquesta  xifra  és  molt  superior  a  les  demés xifres  de 
patrocini cultural de FERROVIAL en el mateix període segons 
consta  a  la  Peça  Separada  Documental  nº  7  de  la  Peça 
separada DP 409/2011.

Els successius tresorers de CDC eren els encarregats de 
rebre  els  diners  pel  partit  i  a  canvi  garantir  que  alts 
responsables  del  partit,  que  no  han  pogut  ser  determinats, 
s’unissin al tresorer per exercir l’ascendent que ostentaven 
sobre  els  càrrecs  públics  pertanyents  o  afins  a  la  seva 
formació política,  per  a assegurar  el  flux  d’adjudicacions 
pretès per l’empresa. D’aquesta manera, més enllà de qui 
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podés tenir coneixement o contribuís a reforçar la influència 
sobre els organismes decisors respecte de l’adjudicació de 
grans obres públiques, la persona clau de l’assumpte era el 
tresorer de CDC, qui alhora era estatutàriament administrador 
de la principal fundació vinculada al mateix, la FUNDACIÓN 
TRIAS FARGAS, ara denominada CAT-DEM, la qual va tenir 
un  paper  important  a  la  trama  com  a  receptor  del  fons 
il·lícits.

L’acusat  Fèlix  Millet de  comú  acord  amb  el  també 
acusat Jordi Montull, va facilitar el contacte entre els acusats 
integrats a FERROVIAL i els integrats a CDC, va mediar en el 
càlcul de les il·lícites comissions a satisfer i va proporcionar 
la “discreta” via que els pagaments il·lícits requerien per a 
arribar a la seva destinació sense problemes, prestant a tal fi 
l’estructura jurídica i  financera del  Palau de la Música,  a 
través de quins conductes financers es van vehicular sense 
obstacles,  multitud  de  lliuraments  en  efectiu,  es  van  poder 
construir  operacions  mercantils  aparents  mitjançant  la 
confecció  de  factures  falses  que  emparessin  formalment 
quantiosos  moviments  de  fons,  i  es  van  utilitzar  falsos 
convenis de col·laboració amb altres entitats involucrades. 
Tot  l’anterior  va permetre  emmascarar  la  veritable causa i 
finalitat  dels fluxos financers i  aconseguir així que els fons 
satisfets per FERROVIAL arribessin a CDC de forma opaca. En 
aquest procediment varen precisar i obtenir la col·laboració 
de l’acusada Rosa Garicano, qui  entre les seves funciones 
com  a  Directora  tenia  assignades  les  relacions  amb  els 
patrocinadors, i per tant el tracte directe i gestió econòmica 
amb  els  principals  patrocinadors,  que  va  prestar  la  seva 
aquiescència  i  silenci  a  efecte  de  que  Fèlix  Millet  i  Jordi 
Montull  podessin desviar  aquella part  de fons provinents de 
FERROVIAL  que  en  realitat  no  tenien  res  a  veure  amb  el 
patrocini  del  Palau.  La  intervenció  de  l’acusada  Gemma 
Montull, a partir de la seva incorporació al Palau de la Música, 
va esdevenir igualment crucial en la seva qualitat de Directora 
Financera,  atès  que  controlava  a  la  seva  voluntat  tots  els 
mecanismes utilitzats per al moviment dissimulat dels fons i va 
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contribuir  intencionalment  i  decisiva  a  la  seva  sofisticació. 
D’aquesta  forma  els  fluxos  il·lícits  quedaven  convenientment  disfressats, 
incorporant-se de forma aparentment neta al patrimoni del partit polític o 
ens vinculats al mateix.

L’acord criminal era el següent:  a canvi d’importants 
quantitats de diners que es calculaven per un percentatge del 
volum  de  negoci  que  FERROVIAL  obtingués  de  la 
contractació  d’obra  amb  entitats  públiques  catalanes 
regides per CDC, els responsables de la tresoreria d’aquell 
partit,  per si  mateixos o amb la col·laboració d’altres alts 
responsables del partit no identificats, s’haurien de prevaler 
de la seva posició política per  moure de forma determinant 
l’ànim  dels  responsables  polítics  pertanyents  o  afins  a 
aquell  partit  que  estaven  o  eren  propers  a  la  posició 
administrativa decisòria (a nivell autonòmic o local) respecte 
de l’adjudicació de gran obres públiques. La finalitat era que 
aquests darrers, vulnerant el principi d’imparcialitat que ha de regir les 
seves  decisions  en  detriment  de  la  lliure  concurrència  d’empreses  a  la 
contractació pública que ha de garantir l’elecció de l’oferta més avantatjosa 
pels interessos generals, adjudiquessin cada any a FERROVIAL, per 
sí sola o en unió temporal amb altres empreses, contractes 
públics  per  substanciosos  imports,  a  canvi  o  com 
conseqüència del seu suport econòmic al partit.

Consten reveladores transcripcions de converses fetes 
per  la  secretària  personal  de  Fèlix  Millet,  amb  CDC,  que 
posen  clarament  en  relació  els  pagaments  de  Ferrovial  al 
Palau amb pagaments del Palau a CDC, així com consta que 
als ordinadors de les secretàries de Jordi Montull hi havia el 
quadre  de  distribució de  les  aportacions de  Ferrovial  entre 
“Daniel” i Fundació, quadre que va ser aportat per la nova 
direcció  després  de  la  intervenció  al  Jutjat,  on  apareixen 
xifres  desglossades  dels  convenis,  i  consten  a  la  mateixa 
columna  “Daniel”  les  xifres  que  anaven  a  la  FUNDACIÓ 
TRIAS FARGAS i les que coincidien amb les de les factures de 
NewLetter, Letergràfic, etc.
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Els  directius  acusats  de  FERROVIAL  varen  utilitzar 
l’aparença i cobertura de una relació de patrocini publicitari 
amb  el  Palau  per  aconseguir  que  aquella  empresa 
constructora  disposés  importants  i  continuades 
transferències  de  fons  al  Palau,  part  de  les  quals  es 
corresponien amb les comissions il·lícites ja referides amb 
destinació a CDC, que anaven dissimulades enmig del cabdal 
d’aportacions d’aquella constructora patrocinadora vers al 
Palau.

Ha quedat establert pels rastres documentals trobats que 
la  comissió il·lícita amb la que es comprava la influència 
del partit sobre les autoritats que contractaven consistia, per 
regla general, en el 4% de l’import de les adjudicacions, del 
qual  un  2’5%  s’assignava  a  CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA  DE  CATALUNYA  i  un  1’5%  a  retribuir  els 
interessats  oficis  dels  “intermediaris”  Fèlix  Millet  i  Jordi 
Montull  (que al seu torn s’ho distribuïen en un percentatge 
del 80% i el 20% respectivament). 

El pagament de les comissions il·lícites es fraccionava 
en  el  temps,  per  l’elevat  import  de  las  mateixes  i  com  a 
garantia  d’estabilitat  tant  a  l’hora  de  renovar  les 
adjudicacions  com  a  la  d’obtenir  altres  de  noves,  en 
detriment de la imparcialitat exigible als responsables públics 
així  com  en  perjudici  dels  interessos  generals  de  la 
col·lectivitat  en  eliminar  fraudulentament  a  d’altres 
competidors  igual  o  més  qualificats  tècnicament  i  amb 
ofertes més avantatjoses.

La complexitat tècnica de les adjudicacions,  així com 
l’entitat  i  dimensió  empresarial  requerida  per  assumir  la 
realització  de  les  grans  obres  a  que  es  dedicava  l’acord 
criminal  descrit,  limitava els possibles competidors a l’hora 
de  concórrer  a  aquelles  licitacions,  tractant-se  per  aquest 
motiu de grans empreses constructores, per sí mateixes o en 
diverses formes d’agrupació temporal, el que explicaria, per 
raó  de  l’omertà amb  que  tradicionalment  es  mouen 
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aquestes  companyies,  la  manca  d’impugnació  de  les 
torçades adjudicacions a FERROVIAL.

Per a la mecànica criminal descrita va ser necessària la 
confecció de documents mercantils falsos que emparessin la 
ulterior  transmissió  dels  fons  als  seus  destinataris  finals, 
principalment els responsables de tresoreria del partit CDC i, 
com  a  tals,  també  de  la  FUNDACIÓ  TRIAS  FARGAS, 
vinculada directament a aquella formació política. 

Així  doncs,  a  més  dels  lliuraments  en  efectiu,  els 
acusats varen generar directament o indirecta una facturació 
falsa, expedint factures sense contingut real –que van tenir 
repercussió  fiscal-  i  es  van  signar  falsos  convenis  de 
col·laboració,  amb  la  finalitat  d’emparar  formalment  els 
moviments de fons. 

Dins el flux global de comissions il·lícites, la instrucció 
ha permès identificar pagaments que corresponen a algunes 
comissions  il·lícites  que  es  troben  vinculades  a  obres 
públiques concretes, bé perquè corresponen als inicis de la 
relació  il·lícita  FERROVIAL-PALAU-CDC,  bé  perquè  es 
tracta d’obres de gran envergadura, de les més importants 
escomeses a Catalunya, el que va motivar que fossin objecte 
de  còmput  diferenciat  i  dilatats  ajornaments  de  pagament 
atès el seu elevadíssim import i transcendència qualitativa i 
temporal. Són les següents:

• Obra de revestiment  de la sèquia Bellet  al  marge 
esquerre  del  riu  Ebre,  clau  EV-98011,  adjudicada  el 
23-11-2000  a  FERROVIAL  AGROMAN  SA  per  la 
entitat  Regs de Catalunya SA, empresa pública de la 
Generalitat  (a  la  que  el  Govern  autonòmic  tenia 
encomanada la millora de les infraestructures de reg 
de  l’Ebre  des  de  1996),  per  439.008.854  €. 
L’adjudicació fou notificada a FERROVIAL el dia 27 
de novembre següent, i publicada al DOGC de 17-1-
2001.  A  la  licitació  havien  estat  admeses  altres  6 
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empreses  (ACSA  AGBAR,  ALDESA 
CONSTRUCCIONES,  AGRUPACION  GUINOVART, 
AZVI  SA,  COPISA,  FCC  CONSTRUCCION,  NECSO 
ENTRECANALES  CUBIERTAS,  SORIGUE  SA, 
TRIFERCA  SA).  La  proposta  econòmica  de 
FERROVIAL  no  era  la  més  avantatjosa  per 
l’administració essent  1.815.202,00 € superior  a  la 
de la segona classificada COPISA.

Sobre l’import adjudicat, es va fer arribar a CDC a l’any 
2001 el 2’5% i el 1’5% se’l van quedar com intermediaris 
Fèlix Millet i Jordi Montull.

• Expedient de construcció del nou pavelló municipal 
(PAV 3) de l’Ajuntament de Sant Cugat a la Rambla 
del  Celler,  Expedient  UO78/02/1-X/02/284412,  obra 
principal i complementàries. La forma de adjudicació 
fou la de procediment obert en tramitació ordinària a 
través  de  concurs  públic.  A  la  licitació  varen 
concórrer  les  empreses  FERROVIAL  AGROMAN  y 
BASTIR  CONSTRUCTORA  CATALANA.  La 
adjudicació  fou  resolta  a  favor  de  FERROVIAL 
AGROMAN SA per Acord de la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de 29 de abril de 2002, per un import de 
4.176.019’06  €.  L’adjudicació  fou  notificada  a 
FERROVIAL el dia 3 de maig de 2002. El contracte es 
va signar el dia 5 de juny següent. En el moment de 
l’adjudicació de  l’obra l’alcaldia  i  la  majoria  dels 
regidors era de CDC.

La comissió il·lícita meritada per aquesta operació es 
va calcular conforme a les regles ja apuntades: un 4% (és a 
dir, uns 167.040’76 €,  el 2’5% (104.400’47 €) per CDC i el 
1’5% (62.640’28 €) pels intermediaris.

• Construcció de la línea 9 del metro de Barcelona: 
el  Govern  de  la  Generalitat  va  encomanar  a 
l’empresa  pública  GESTIÓ 
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D’INFRAESTRUCTURES S.A.U. (GISA) la gestió de 
la construcció de la Línea 9 del Metro de Barcelona. 
Atesa la magnitud de la infraestructura, el projecte es 
va dividir en diversos trams, cada un dels quals va ser 
objecte  de  licitació  independent.  La  licitació  per  a 
l’adjudicació de les diverses actuacions de la Línea 
9 del Metro de Barcelona fou encomanada a la pròpia 
GISA,  actuant  com  òrgan  d’adjudicació  i 
contractació  el  Consell  d’Administració  d’aquella entitat.  A 

les diferents licitacions,  a partir  de la inicial  a l’any 
2001,  va concórrer  FERROVIAL  integrada  dins  una 
UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES formada també per 
les  entitats  FCC  CONSTRUCCIÓN  SA,  COPCISA, 
OBRASCON  HUARTE  LAÍN  i  COPISA 
CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A., cada una d’elles 
amb una  participació  del   20%.  Aquella  UTE  va 
resultar  adjudicatària de diversos trams i de les obres 
complementàries aparellades.

La documentació intervinguda apunta a que de part de 
les adjudicacions per la Línea 9 va rebre aquell repartiment 
percentual  aplicat sobre el preu d’adjudicació (el 4%, sobre 
el qual el 2,5% correspon a CDC i el 1’5% a Fèlix Millet i Jordi 
Montull).

• La construcció de la Ciutat Judicial de Barcelona i 
l’Hospitalet: el dia 1 d’abril de 2003 el Govern de la 
Generalitat va encomanar a l’entitat pública GESTIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES  S.A.U.  (GISA)  la  licitació 
per  a  l’adjudicació  del  contracte  de  concessió 
d’obra pública per a la construcció, manteniment i 
explotació  en  règim  de  concessió  administrativa 
corresponent  al  projecte  “Ciutat  de  la  Justícia  de 
Barcelona  i  L’Hospitalet  de  Llobregat”,  clau  JJB-
00510.  La  forma  d’adjudicació  va  ser  la  de 
procediment  restringit  en  tramitació  ordinària  a 
través  de  concurs  públic.  A  la  segona  fase  del 
procediment  restringit  van  ser  convidades  3 

34



agrupacions d’empreses, entre las quals es trobava 
la  integrada  per  FERROVIAL  AGROMAN  SA,  FCC 
CONSTRUCCIÓN  SA,  OBRASCON    HUARTE  LAÍN 
SA,   COPISA  CONSTRUCTORA   PIRENAICA   SA   i 
EMTE   SA.  Va  ser  l’òrgan  d’adjudicació  i 
contractació el propi Govern de la Generalitat, que va 
adjudicar el contracte de concessió per acord de  22 
de juliol  de 2003.  Les empreses de l’agrupació, de 
conformitat  amb  las  previsions  del  concurs,  havien 
constituït  la societat anònima concessionària URBS 
IUDEX ET CAUSIDICUS, S.A., amb la que es va signar 
el contracte de concessió el 25 de setembre de 2003. 

De  la  documentació  intervinguda  resulta  que  de 
l’adjudicació es va derivar un repartiment percentual diferent 
a l’habitual, doncs en aquest concret cas del 4% de il·lícita 
comissió, només el 0’5% va quedar per Fèlix Millet i Jordi 
Montull  i el 3’5% va arribar a CDC.

Tres  mecanismes  han  estat  descoberts  per  la  instrucció  com  a 
utilitzats  per  a  fer  arribar  l’import  de  les  comissions  pagades  per 
FERROVIAL a CDC a través del Palau amb intervenció dels acusats que en 
el període objecte d’investigació en la present causa s’ha pogut determinar 
que va importar 6.676.105,58 €.

B.1.1  Lliuraments en efectiu als successius tresorers de 
CDC

De la instrucció practicada resulta que entre l’any 2000 
i  el  2007,  un  cop  arribava  una  remesa  de  FERROVIAL  als 
comptes  de  La  Fundació o  l’Orfeó  es  discriminava  quina 
part corresponia efectivament a relacions reals de patrocini i 
quina part emparava les comissions il·lícites, part aquesta 
darrera  que  era  immediatament  disposada  dels  comptes 
bancaris  de  La  Fundació  o  l’Orfeó  mitjançant  xecs  al 
portador que eren cobrats en efectiu per finestreta, i una part 
d’aquella  retirada  de  fons  es  lliurava  al  tresorer  del  partit 
segons  la  proporció  convinguda.  Tan  usual  era  aquesta 
mecànica  que  una  de  les  administratives  del  Palau,  en 
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declarar en fase d’instrucció va poder recitar de memòria el 
número  de  telèfon  del  Tresorer  de  CDC.  Mentre  que  les 
relacions  amb  Carles  Torrent  les  portava  principalment 
l’acusat Fèlix Millet (com consta a la seva agenda personal), 
les relacions amb el seu successor, l’acusat Daniel Osàcar, 
les portava principalment l’acusat Jordi Montull (com consta 
a la seva agenda personal).

En  còmput  anyal,  en  aquell  període  els  successius 
tresorers  de  CDC  van  rebre  les  següents  quantitats  en  el 
Palau:

Any
Efectiu a 

CDC
2000-
2001

     375.632,5
6 € 

2002
  1.502.530,2
6 € 

2003
     622.648,0
0 € 
     622.648,0
0 € 

2005
     236.197,0
0 € 

2006
     262.041,0
0 € 

2007
     120.202,0
0 € 

Total
  3.741.898,82 
€ 

B.1.2  Conveni  de  col·laboració  sense  contingut  real 
amb la Fundació Trias Fargas

 Part  dels  Diners  es  van  vehicular  sota  l’aparença  i 
cobertura  de  fins  7  convenis  de  col·laboració,  signats 
alternativament per l’Orfeó o La Fundació, amb la Fundació 
Trias Fargas (avui denominada Cat-Dem, vinculada orgànica i 

36



financerament a CDC, signats entre els anys 1999 i 2008, en 
virtut dels quals i fins el moment de la intervenció del Palau es 
van emparar pagaments per import global de 630.655 € segons 
el següent detall:

Data 
Conveni

 Entitat 
signant Import

15/03/1999  Orfeó 
    60.101,00 
€ 

31/01/2002 Orfeó
    90.151,00 
€ 

29/12/2002 Orfeó
  120.000,00 
€ 

24/01/2005 Orfeó
  120.000,00 
€ 

24/01/2000 Orfeó
    60.101,00 
€ 

25/01/2007 Orfeó
    90.151,00 
€ 

25/01/2008 Fundació
    90.151,00 
€ 

TOTAL   630.655,00 € 

B.1.3  Pagament  de  factures  falses  a  empreses  en 
benefici de CDC

Amb  la  incorporació  de  la  jove  Gemma  Montull  a  la 
direcció financera de l’entramat del Palau es  va variar una 
mica el  sistema i  va irrompre una altra forma de desviar els 
diners de les comissions a favor de CDC.  A partir de l’any 
2004  va  començar  a  disminuir  els  sistema  dels  xecs  al 
portador i el trànsit d’efectiu a mans dels tresorers, iniciant-
se una nova sistemàtica de pagament de factures per serveis 
no prestats a empreses que es prestaven a vehicular després 
elles els diners a CDC.

La instrucció  ha  desvetllat  la  intervenció  en  aquest 
sistema de les empreses MAIL RENT, NEW LETTER, LETTER 
GRAPHIC SL,, ALTRAFORMA, HISPART SA i  PUBLICIUTAT, 

37



que  van  facturar  falsament  i  cobrar  sense  causa  lícita  al 
menys un total de 2.303.552,16 €

Pel que fa a les mercantils MAIL RENT, NEW LETTER, 
LETTER GRAPHIC SL, els responsables i partícips directes 
en  els  fets  relatats  van  ser  els  acusats  Pedro  Luís 
Rodríguez  Silvestre,  Vicente  Muñoz  Garcia  i  Juan  Antonio 
Menchén Alaracón.

Així l’any 2005, MAIL RENT va facturar i  cobrar a la 
Fundació per feines no fetes la quantitat de 68.500 €.

Durant  els  anys 2007 a 2009,  NEW LETTER i  LETTER 
GRAPHIC van facturar i  cobrar a La Fundació per feines no 
fetes la quantitat de 982.583,80 €

Aquelles societats van entrar  en situació concursal i  a 
través de la informació del seu administrador concursal s’ha 
pogut  saber  que,  per  una  part,  las  tres  societats  havien 
realitzat  quantioses  donacions (injustificades  i 
desproporcionades  a  la  vista  de  la  dimensió  i  situació 
econòmica  que  patien)  al  partit  polític  CDC.  Les  xifres 
globals de donacions a CDC per part d’aquelles 3 empreses 
entre  2007  i  2009,  segons  l’informe  de  l’administrador 
concursal, resulta reveladora:

EMPRESA IMPORT

MAIL RENT SL 255.000’00 €

NEW LETTER SL 295.000’00 €

LETTER  GRAPHIC 
SL

225.000’00 €

Total 775.000’00 €

Per  altra  banda,  s’ha  constatat  que  durant  els  anys 
indicats  es  van  produir  en  MAIL  RENT i  LETTER GRAPHIC 
quantioses  retirades  d’efectiu  quin  destí  final  en  part  al 
menys  va  ser  la  òrbita  de  CDC  d’aquelles  quantitats 
procedents  de la  facturació falsa  al  PALAU.  Durant  aquells 
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anys  es  van  efectuar  retirades  en  efectiu  amb  destí 
comptablement no justificat per un total  de 1.369.729 € (els 
pagaments figuren comptabilitzats en un compte de “deutors” 

en cada una de las societats, sense identificació del perceptor 
–ni nom, ni NIF-, ni existència de cap document que empari 
la sortida d’aquells fons en efectiu).

La  mercantil  HISPART,  S.A.,  que  segons  la  seva 
comptabilitat  té  com  a  client  habitual  a  CDC, va  facturar  i 
cobrar per serveis no prestats a la Fundació per serveis no 
prestats  un total  824.299’87  €  en els  anys 2004 a 2008,  per 
decisió  de  l’acusat  Juan  Manuel  Parra  González, 
administrador  de  la  societat  de  comú  acord  amb  els 
responsables del Palau. No es té constància de com es van 
fer arribar aquells fons a CDC.

Es tracta de 13 factures emeses entre 26/7/04 i 30/9/08 
totes elles de concepte similar a “Serveis per l’adequació de diferents sales i  
espais  al  Palau  de  la  Música  i  Petit  Palau  i  assistència  tècnica.  Transport  muntatge  i  
desmuntatge”, d’un import mig proper als 75.000 €, sense que 

cap  treballador  ni  responsable  del  Palau,  que  no  sigui  els 
acusats, en tingui cap constància ni coneixement de cap feina 
prestada per aquella empresa.

La  mercantil  ALTRAFORMA  per  decisió  de  l’acusat 
Miguel  Giménez  Salinas,  administrador  de  la  societat  que 
actuava de comú acord amb els responsables del Palau, va 
facturar i cobrar per feines no fetes a l’Orfeó la quantitat de 
190.778,40  €  entre  els  anys  2006  i  2007  a  través  de  tres 
factures  (60.000  €  el  15/7/2006,  69.298,40  €  el  16/2/2007  I 
61.480,00  €  el  20-5-2007),  sense  que  consti  com  va  fer 
arribar  els  fons  a  CDC però sense que cap  treballador  del 
Palau tingui la més mínima constància de la realització de 
cap dels treballs facturats I cobrats. 

La  mercantil  PUBLICIUTAT, que  treballava  també 
habitualment per CDC, va facturar i cobrar per feines no fetes 
a La Fundació la quantitat de 102.988’45 € durant l’any en 
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2006 (a través de dues factures, una de juny per 19.975’20 € 
i  una altra  de desembre per  81.735’65 €)  i  la  quantitat  de 
134.401’64 € durant l’any 2007(a través de dues factures 
més, una al maig per 84.925’92 € i una altra al setembre per 
49.127’72 €), és a dir  un total de 237.309,09 €, per decisió de 
l’acusat  Ramon  Marc  Marti,  administrador  de  la  societat 
concertat amb els responsables del Palau. No consta com es 
van fer arribar aquells fons a la òrbita de CDC.

Per  últim  cal  fer  esment  aquí  que  en  el  despatx  de 
l’acusada  Gemma  Montull  es  va  trobar  una  relació  de 
factures aparentment rebudes de CBM 10 SL sota l’expressiu 
títol de “FACTURES CONVERGENTS”:

Data 
factura Import

28/10/2003
       74.608,8
2 € 

20/10/2003
       84.539,14 
€ 

16/06/2003
       11.283,43 
€ 

30/06/200
3

         5.733,64 
€ 

04/07/200
3

       87.182,94 
€ 

04/07/200
3

       64.800,2
5 € 

15/10/2003
       21.235,01 
€ 

30/04/200
3

       39.041,86 
€ 

TOTAL
     388.425,09 
€ 

CBM 10 SL no era declarant en l’Impost de Societats, ni 
declarava  les  operacions que suposadament  documentaven 
les  seves  factures  a  efectes  de  IVA.  Actualment 
desapareguda, el seu domicili social radicava en un centre de 
negocis, figurant com administradora una persona nascuda el 
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1925,  Adelina  Rodríguez  Rodríguez,  que  va  morir  el  25 
d’abril  de  2003,  i  com  apoderada  Juana  Faro  Vitria,  qui 
prestava el seu nom per indicació de Robert Cortadas Arbat, 
economista en quin despatx professional treballava aquella i 
una  de  quines  activitats  és  la  de  constitució  i  venda  de 
societats. A través d’un ex-treballador de CBM s’ha pogut 
determinar la relació d’aquesta entitat amb altres, ERENTAL 
SL,  PINTORS  A MIDA  SL,  COLOR  DE PIPSA SL,  PINTURA 
ALTERNATIVA SL, totes elles constituïdes amb la intervenció 
de Robert Cortadas Arbat i formalment administrades per Luis 
Carrera Claramunt, persona nascuda el 1923 i que va prestar 
el seu nom com administrador formal. En definitiva, un bluf, per 
justificar les sortides en efectiu.

B.2 Pagaments a persones vinculades a CDC.

Consta  a  les  actuacions,  i  ha  estat  reconegut  pel 
perceptor, que Fèlix Millet, amb fons de La Fundació va lliurar 
la  quantitat  de  75.126,51  € a  Àngel  Colom  Colom  contra  la 
signatura  d’un  rebut  el  15  de  setembre  de  2000,  que  feia 
referència a un conveni inexistent conveni de pedagogia amb 
una Fundació també inexistent anomenada Fundació Espai 
Catalunya, per a subvenir els deutes que aquest darrer havia 
assumit en la seva no reeixida aventura política del Partit per 
la Independència, abans d’integrar-se a l’òrbita de CDC. 
Colom, angoixat per aquells deutes va demanar ajuda a Millet 
per  indicació de  dirigents  de  CDC  dels  que  fins  ara  no  ha 
revelat la identitat. 

Aquell  conveni  fou  elaborat  més tard,  l’any  2004,  en 
ocasió d’unes diligències tributàries, en quina elaboració hi 
va  intervenir  l’acusat  Raimon  Bergós,  que  llavors  era 
l’assessor jurídic de l’entramat del Palau.

Consta també a les actuacions que el  27 de febrer de 
2007, Esteve Escuer Deu, destacat militant de CDC va rebre 
de Fèlix Millet la quantitat de  13.000 € provinents de fons del 
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Palau amb la finalitat de que fossin aplicats  a la campanya 
electoral de CiU de l’Ametlla del Vallès a les eleccions locals 
d’aquell any. L’acusat Fèlix Millet té importants interessos 
immobiliaris i urbanístics en aquell municipi.

Existeixen  informacions  que  apunten  a  que  l’acusat 
Fleix Millet, podria haver desviat a l’entorn de 2.000.000,00 € 
a  la  FAES,  fundació  del  PP,  com  a  contraprestació  per 
l’aportació del Ministerio de Cultura a les obres de reforma 
del  Palau,  sense  que  l’escassa  instrucció  practicada  al 
respecte  hagi  pogut  aportar  indicis  suficients  als  efectes 
d’imputació a cap responsable d’aquella fundació.

C. Confecció i utilització de documents falsos.

C.1 En ocasió de la inspecció tributària.

L’any 2007 com a conseqüència de l’inusual tràfic de 
bitllets de 500 € que havia produït  l’operativa dels acusats 
Fèlix Millet i  Jordi Montull  durant l’any 2003, es van iniciar 
actuacions  de  comprovació tributàries  tant  a  La Fundació 
com a l’Orfeó.

Els inspectors de tributs de seguida van observar que les 
retirades de fons, a més de produir-se en “bitllets grans”, 
presentaven en moltes ocasions la sospitosa particularitat de 
produir-se  immediatament  després  d’haver  ingressat  en 
aquell compte un xec bancari contra una altre compte bancari 
distint  però del  mateix  titular.  Addicionalment,  es  va  poder 
observar  també  que  aquelles  operacions  no  figuraven 
consignades  a  la  comptabilitat  oficial  de  las  respectives 
entitats, bé perquè els comptes de les que finalment en sortia 
l’efectiu  no  figuraven  comptabilitzades  oficialment,  bé 
perquè encara que estiguessin registrades comptablement. el 
que no es consignava era la concreta operació efectuada. En 
definitiva, els inspectors van detectar les operacions que hem 
descrit anteriorment.

42



Davant del requeriment que la inspecció de tributs va fer 
a La Fundació i a l’Orfeó per a que es justifiqués el destí 
donat als fons, els acusats Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma 
Montull,  conscients  de  que  si  els  inspectors  tributaris 
profunditzaven en les seves indagacions descobririen tota la 
trama,  van demanar ajuda per a  buscar la forma de justificar 
davant  la  AEAT  aquells  moviments,  a  l’assessor  fiscal  del 
Palau, l’acusat Raimon Bergós i als seus empleats, també 
acusats,  Santiago  Llopart  i  Edmundo  Quintana,  coneixedors 
per  raó  de  la  seva  professió  de  la  forma  d’actuar  de  la 
Inspecció de Tributs.

Aquests  darrers  efectivament  els  van  prestar  l’ajuda 
requerida,  ideant i  ajudant a confeccionar  diferents tipus de 
documentació falsa per a presentar a la Inspecció de Tributs.

Els  documents  confeccionats  i  presentats  davant  la 
AEAT finalment van ser de diversos espècies:

•  Rebuts  irreals  de  l’Orfeó  per  fons  suposadament 
rebuts de la Fundació.

•  Factures  d’empreses  constructores  (CBM  10  SL, 
HORENCAT SL, TRIOBRA SA, FM2 INSTAL·LACIONS SA i 
MANTENIMENTS  INTEGRALS  FM2  SA)  per  serveis 
suposadament pagades en efectiu tant per la Fundació com 
per  l’Orfeó,  però  que  no  responien  a  obres  efectivament 
fetes al Palau.

• Rebuts manuscrits, completament irreals, de suposats 
responsables  d’orquestres  que  haurien  rebut  quantiosos 
pagaments en efectiu.

Addicionalment,  i  amb la finalitat  de donar recolzament 
suplementari als documents falsos relacionats amb l’Orfeó, 
es  van  realitzar  també  modificacions  a  la  comptabilitat  de 
l’entitat  corresponent  a  l’exercici  inspeccionat,  2003, 
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practicant a tal fi assentaments contables amb posterioritat a 
la  data  de  tancament  de  la  comptabilitat, amb  la  finalitat 
d’aparentar  que  els  diners  desviats  de  la  Fundació  van 
arribar a l’Orfeó, quant realment no havia estat així.

L’empresa  va  resultar  dificultosa per  la  importància  i 
quantitat dels moviments que calia justificar, el que va produir 
que s’arribessin a presentar per La Fundació i per l’Orfeó 
les  mateixes  factures  de  les  mateixes  empreses  per  a 
justificar  retirades  de  fons  diverses,  presentant-les  en  les 
dues actuacions inspectores.

Posat de manifest al contribuent per part de la inspecció 
aquesta  circumstància,  els  acusats,  sense immutar-se van 
procedir a confeccionar i aportar un nou tipus de justificació 
aparent dels moviments en efectiu, canviant la seva versió, 
expressant llavors a la AEAT, també falsament, que aquelles 
disposicions  de  diners  s’havien  destinat  al  pagament 
d’actuacions  d’artistes  individuals  i/o  orquestres 
contractades  pel  Palau,  aportant  un  llistat  de  persones  i 
entitats. A fi d’intentar donar solidesa a la nova explicació, 
els  acusats  varen  confeccionar  una  sèrie  de  rebuts, 
absolutament  irreals,  comprensius  de  les  quantitats  en 
qüestió.

Cal també fer constar que als documents intervinguts al 
Palau de la Música s’observen indicis de que, per a intentar 
justificar les sortides de fons en els exercicis 2004 i 2005, els 
acusats es  disposaven a fer  operacions  similars,  servint-se 
del descobert sistema de factures de societats inactives.

C.2  En relació a la suposada justificació del cobrament 
de bonus pels directius.

Per a justificar les sortides il·lícites de fons en efectiu, 
origen de la investigació tributària, els acusats Fèlix Millet i 
Jordi  Montull  han  intentar  donar  la  carta  de  naturalesa  de 
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retribucions extraordinàries com a premis de gestió, intentant 
que  la  quantitat  que  es  podés  considerar  defraudada  es 
reduís substancialment. 

Han manifestat  que, a banda de les seves retribucions 
ordinàries  rebudes  i  declarades  pels  canals  oficials  i 
reglamentaris, haurien rebut del Consorci i, a partir de 2006, 
també  de  La  Fundació,  un  suposat  “bonus”  anual  de 

1.000.000 €, repartit en la proporció de 80% (800.000 €) per 
Fèlix Millet i 20% (200.000 €) per Jordi Montull, amb càrrec 
als  recursos  de  La  Fundació,  això  sí,  en  efectiu,  sense 
lliurament de rebut, sense retenció i sense repercussió en les 
seves declaracions de IRPF (el que de ser cert constituiria una 
defraudació que podria ser tributària d’incoació de noves 
diligències per delicte fiscal). 

Per  l’exercici  2008,  ambdós  acusats  afirmen  haver 
percebut una quantitat  “d’incentius” similar,  inclosa a les 
seves respectives nòmines.

Respecte de l’exercici  2009 afirmen que la percepció 
dels “bonus” s’hauria materialitzat en els pagaments a les 
societats  de  les  seves  esposes,  reconeixent  d’aquesta 
manera la falsedat de les factures a que hem fet referència 
l’epígraf A.3

Com sigui que donar naturalesa de retribució a aquelles 
sortides  en  efectiu,  a  banda  de  ser  un  reconeixement  del 
destí  d’aquells  fons,  no  els  desvesteix  de  la  seva 
irregularitat  rellevant  típicament  si  no  eren  legítimament 
autoritzats i  com sigui  que a la documentació del  Palau no 
consten  reconeguts  ni  aprovats  per  cap  òrgan  social,  van 
intentar  justificar documentalment les il·lícites retirades de 
fondos  que havien fet durant anys, espoliant com hem dit en 
benefici merament particular les institucions que dirigien, els 
acusats van generar una  aparent cobertura formal  a efectes 
interns  disposant  la  desaparició  de  l’original  del  Llibre 
d’Actes  de  La  Fundació,  com  a  conseqüència  de  la 
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inspecció  tributària que els va prevenir de la possibilitat de 
complicacions,  creant  una  suposada  fotocòpia  del  Llibre 
d’Actes, en la que es va incorporar una inexistent addenda a 
l’article  35  de  los  Estatuts.  Resulta  a  aquests  efectes 
significatiu  que l’article  35  dels  Estatuts  (que no contenen 
cap  altra   previsió  retributiva  llevat  de  la  que  ara  es 
qüestiona) és l’últim article dels mateixos, i està dedicat a 
l’extinció  de  l’entitat,  matèria  que  poca  relació  té  amb 
política retributiva i incentius. 

El que sembla haver motivat aquesta matussera tria de 
l’article 35 per a falsificar-li el contingut amb aquella addició, 
és  que  físicament  la  ubicació  d’aquell  darrer  article  és 
l’únic que tenia espai material suficient per fer-hi un afegit 
com el que necessitaven. 

La falsedat d’aquest afegit de l’article 35 dels Estatuts 
ve confirmada, a més, pel fet que les transcripcions posteriors 
del Llibre d’Actes dels dos únics acords de modificació de 
l’article  35  (de  1996  i  2007),  posen  de  manifest  el  seu 
contingut  real  que  regula  exclusivament  la  modificació  i 
l’extinció  de  La  Fundació,  sense  cap  referència  a 
qüestions retributives, no constant lògicament aquella falsa 
addenda en els Estatuts inscrits en el Registre de Fundacions 
de  la  Direcció  General  de  Dret  i  Entitats  Jurídiques  de  la 
Generalitat de Catalunya.

Per  “autoritzar”  i  donar  d’aparença  de  legitimat  a 
aquella falsedat, varen recórrer a l’acusat  Raimon Bergós, 
Secretari de La Fundació i assessor jurídic del Palau, qui va 
emetre  a  instància  del  acusat  Fèlix  Millet,  Jordi  Montull  i 
Gemma  Montull,  una  certificació  falsa  pel  seu  contingut 
datada el 5 de març de 2009. 

Aquella certificació inclou el següent fragment:

Que la paga rebuda per el personal directiu de la Fundació Orfeó Català al mes de  
juliol de 2008 per import de 1.074.762,82 € correspon a la totalitat de l’import  
referit  com a cobrament d’incentius,  al  article  35é del Capítol  VII dels  Estatuts  
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inclusos a la Carta Fundacional i recollits en l llibre d’actes de la Fundació on diu  
“Els  alts  directius  de l’entitat percebran una remuneració com incentius  (bonus)  
equivalent al superàvit de gestió que superi els 25 milions de pessetes més l’ipc, cada  
anys i mai superior al 10% del pressupost anual”.

D. Delicte contra la hisenda pública.

L’acusat Fèlix Millet, com a màxim responsable executiu de 
La  Fundació,  Jordi  Montull,  en  qualitat  de  director  general 
administratiu,  i  Gemma  Montull,  com  directora  financera  i 
responsable  de  l’àrea  comptable,  es  van  concertar  per  a 
sostraure  a  la  Hisenda  Pública  quotes  tributàries  que  li 
corresponien  en  virtut  de  la  normativa  del  Impost  sobre  el 
Valor Afegit (IVA) que la Fundació havia d’ingressar. Varen 
comptar  amb  l’auxili  de  l’acusat  Edmundo  Quintana 
Jiménez, qui prestava els serveis d’assessorament fiscal per 
la seva designació en el Bufet Bergós en el que treballava.

Ens  referim  aquí  a  conductes  relatives  a  l’exercici 
fiscal  de  2007,  no  prescrit  i  en  el  que  la  defraudació  va 
superar la barrera típica, en dos conceptes tributaris:

1.-  Van  fer que  La  Fundació  es  deduís  importants 
sumes  d’IVA  suportat  com  si  el  mateix  correspongués  a 
serveis prestats per a aquella, quan en realitat es tractava de 
l’IVA repercutit  en  aquelles  prestacions  de  serveis  que en 
realitat  es  van  realitzar  per  als  acusats  Fèlix  Millet  i  Jordi 
Montull,  en  el  seu  benefici  particular,  a  les  que  s’ha  fet 
referència a l’epígraf A.2. (Pagament de factures falses de 
proveïdors  d’obres  i  instal·lacions).  La  suma  de  IVA 
indegudament suportat i deduït com tal corresponent a l’exercici 2007 puja 
a 128.155’26 €.

2.-  Per  altra  banda,  a  l’autoliquidació  per  IVA  de 
l’últim trimestre de 2007, els mateixos acusats, valent-se de 
llurs  càrrecs  a  La  Fundació,  van  procedir  a  computar  i 
després  deduir  improcedentment  i  en  excés  quotes  a 
compensar  o  crèdits  d’impost  reconeguts  per 

47



l’Administració en previs Acords estimatoris de sol·licituds 
de rectificació d’autoliquidacions. És a dir, els acusats van 
fer  que  La  Fundació  sol·licités  i  obtingués  devolucions 
improcedents  de  la  Hisenda  Pública,  en compensar 
doblement quotes d’IVA de períodes anteriors que ja havien 
estat  compensades  i  obtinguda  la  devolució  anteriorment. 
L’import en junt de la defraudació en aquest exercici de 2007 amb aquest 
mecanisme va ser  de 677.904,57 €

L’acusat  Edmundo  Quintana,  amb  ple  coneixement  i 
voluntat i d’acord amb les indicacions dels altres acusats, va 
ser  l’autor  material  de l’artifici  fraudulent  en confeccionar 
les corresponents declaracions tributàries oficials.

2on. Tipificació

Els fets relatats són constitutius del següent delictes:

1.- Els fets relatats en l’apartat A d’aquest escrit són 
constitutius de :

1.1.- Pel que fa a les operacions en perjudici de l’entitat 
pública CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA, per tractar-
se de fons públics,  un  delicte  continuat  de  malversació  de  cabdals 
públics, dels  articles  74  i  433  del  Codi  Penal  en  relació  a 
l’article  432.2  (i  subsidiàriament  de  l’article  432.2),  per 
aplicació  de  l’article  24.2  (i  subsidiàriament  de  l’article 
435.1) del Codi Penal  i un  delicte continuat de falsedat en document 
mercantil dels articles 24.2, 74 i 390.1.1º i 2º (per funcionari) del 
Codi Penal (i subsidiàriament de l’art. 392.1 en relació amb 
l’article  390.1.1º  i  2º),  trobant-se  tots  dos  en  relació  de 
concurs medial de l’article 77 del Codi Penal.

 1.2.-  Pel  que  fa  a  les  operacions  en  perjudici  de  La 
Fundació,  un  delicte  societari  continuat  de  disposició  fraudulenta  de 
béns, dels articles 74 i 295  del Codi Penal (i subsidiàriament 
d’apropiació indeguda  dels  articles  252 en relació amb el 
249 i 250.1.4 i 5), per aplicació de l’article 297 del Codi Penal 
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i un delicte continuat de falsedat en document mercantil dels articles 74 
y 392.1 en relació a l’article 390.1.1º i  2º (per particular) del 
Codi Penal, trobant-se tots dos en relació de concurs medial 
de l’article 77 del Codi Penal.

1.3.- Pel que fa a les operacions en perjudici de l’Orfeó, 
un  delicte continuat  d’apropiació indeguda, dels articles 74 i 252 en 
relació amb el  249 i  250.1.4 i  5   del  Codi  Penal,  i  un  delicte 
continuat de falsedat en document mercantil dels articles 74 i 392.1 en 
relació  amb  l’article  390.1.1º  i  2º  (per  particular)  del  Codi 
Penal, trobant-se tots dos en relació de  concurs medial de 
l’article 77 del Codi Penal.

2.- Els fets relatats en l’apartat B d’aquest escrit són 
constitutius de:

2.1.- Un delicte continuat de tràfic d’influències dels articles 74 i 
429 del Codi Penal, i subsidiàriament de l’article 430.

2.2.- Un delicte continuat d’administració deslleial amb afectació als 
interessos generals dels articles 74, 295 i 296 del Codi Penal.

2.3 Un delicte continuat de blanqueig de capitals dels articles 74 i 
301 del Codi Penal.

2.4 Un  delicte  continuat  de  falsedat en document mercantil  dels 
articles 74, 392.1 i 390.1.1º i 2º del Codi Penal.

Els dos darrers delictes estarien en  concurs medial de 
l’article  77  del  Codi  Penal,  en  aquells  acusats  de  que  es 
predicarà que van cometre ambdues infraccions.

3.- Els fets relatats en l’apartat C d’aquest escrit són 
constitutius d’un delicte  continuat  de  falsedat en document mercantil 
del articles 74, 392.1 i 390.1.1º i 2º del Codi Penal.
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4.- Els fets relatats en l’apartat D d’aquest escrit són 
constitutius d’un  delicte de frau fiscal  de l’article 305 del Codi 
Penal, en la redacció vigent en el moment dels fets.

3er.-  Grau de participació

A les infraccions penals identificades a l’apartat anterior 
es poden atribuir les següents participacions:

En relació amb els fets de l’apartat A:

3.1.1 Els acusats  Fèlix Millet,  Jordi Montull  i Gemma Montull 
són co-autors (art 28 CP) i  Rosa Garicano  és còmplice (art 29 en 
relació a  l’article  11  CP)  del  delicte  continuat  de  malversació  de 
cabdals públics i del delicte continuat de falsedat en document mercantil.

3.1.2 Els acusats  Fèlix Millet, Jordi Montull  i Gemma Montull 
són co-autors (art 28 CP) i  Rosa Garicano  és còmplice (art 29 en 
relació a l’article 11 CP) del delicte societari continuat de disposició 
fraudulenta  de  béns i  del  delicte  continuat  de  falsedat  en  document 
mercantil.

3.1.3 Els acusats  Fèlix Millet, Jordi Montull  i Gemma Montull 
són co-autors (art 28 CP) i  Rosa Garicano  és còmplice (art 29 en 
relació a l’article 11 CP) del delicte continuat d’apropiació indeguda i 
del delicte continuat de falsedat en document mercantil.

En relació amb els fets de l’apartat B:

3.2.1 L’acusat  Daniel Osàcar n’és autor  (art 28 CP),  Fèlix 
Millet, Jordi Montull  i Gemma Montull  són cooperadors necessaris  (art 
28 CP), Pedro Buenaventura i Juan Elizaga són inductors (art 28 CP) i 
Rosa Garicano és  còmplice (art 29 en relació a l’article 11 CP) 
del delicte continuat de tràfic d’influències.

3.2.2  Els acusats  Pedro Buenaventura i  Juan Elizaga  són  co-
autors  (art  28 CP) del delicte  continuat  d’administració  deslleial  amb 
afectació als interessos generals.
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3.2.3 Els acusats Daniel Osàcar, Fèlix Millet i Jordi Montull són 
co-autors  (art  28  CP)  i  Rosa  Garicano és  còmplice (art  29  en 
relació  a  l’article  11  CP) del  delicte  continuat  de  blanqueig  de 
capitals  i  del  delicte  continuat  de  falsedat  en  document  mercantil 
trobant-se tots dos en relació de concurs medial de l’article 
77 del Codi Penal.

3.2.4  Són  autors  (art  28  CP),  cadascú  d’un delicte 
continuat de falsedat en document mercantil els acusats Miguel Giménez 
Salinas Lerín, Juan Manuel Parra González, Pedro Luís Rodríguez Silvestre, 
Vicente  Muñoz García,  Juan Antonio  Menchén Alarcón  i Ramon Marc 
Martí.

En relació amb els fets de l’apartat C:

3.3  Els  acusats  Fèlix  Millet,  Jordi  Montull,  Gemma  Montull, 
Raimon Bergós,  Santiago  Llopart  i Edmundo Quintana són  co-autors 
(art 28 CP) del delicte continuat de falsedat en documento mercantil.

En relació amb els fets de l’apartat D:

3.4  Els  acusats  Fèlix  Millet,  Jordi  Montull  i Gemma Montull 
són co-autors (art 28 CP) i Edmundo Quintana) és còmplice (art 
29 CP) del delicte de frau fiscal.

4rt. Concurrència de circumstàncies.

Concorre  en  els  delictes  1.1,  1.2  i  1.3  atribuïts  a  Fèlix 
Millet, les següents circumstàncies agreujants:

4.1.- Obrar amb abús de confiança (art 22 6ª CP)
4.2.-  Prevaler-se  del  caràcter  públic  que  tingui  el 

culpable (art 22 7ª CP)

5è. Càlcul penològic
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Procedeix imposar als acusats les penes següents:

A Fèlix Millet Tusell:

1.1 Per un  delicte continuat  de  malversació de cabdals públics  en 
concurs  medial  amb un  delicte  continuat  de  falsedat  en  document 
mercantil (per  funcionari),  amb  la  concurrència  de  dues 
agreujants, en concepte d’autor, la pena de:

• 10 anys i 8 mesos de presó
• 20 anys d’inhabilitació absoluta
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

 
1.2  Per un  delicte societari continuat  de disposició fraudulenta de 

béns en  concurs  medial  amb un  delicte  continuat  de  falsedat  en 
document mercantil (per particular), amb la concurrència de dues 
agreujants, en concepte d’autor, la pena de:

• 5 anys i 3 mesos de presó
• 20.445.613,80 € de multa
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

1.3 Per un  delicte continuat  d’apropiació  indeguda  en concurs 
medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil (per 
particular),  amb  la  concurrència  de  dues  agreujants,  en 
concepte d’autor, la pena de:

• 7 anys i 6 mesos de presó
• 24 mesos de  multa amb quota diària de 
400 € 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.
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2.1  Per un delicte continuat  de tràfic d’influències, en concepte 
de cooperador necessari, la pena de:

• 2 anys i 3 mesos de presó
• 13.352.211,16 €  de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

2.3 Per un delicte continuat de blanqueig de capitals en concurs 
medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil, en 
concepte d’autor, la pena de:

• 6 anys de presó
• 20.028.316,74 €   de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

3 Per un delicte continuat de falsedat en document mercantil (per 
particular), en concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys de presó
• 12 mesos de multa amb quota diària de 
400 € 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

4 Per un delicte de frau fiscal, en concepte d’autor, la pena 
de:

• 2 anys i 6 mesos de presó
• 2.821.209,41 € de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.
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A Jordi Montull Bagur:

1.1 Per un  delicte continuat  de  malversació de cabdals públics  en 
concurs  medial  amb un  delicte  continuat  de  falsedat  en  document 
mercantil (per funcionari), en concepte d’autor, la pena de:

• 7 anys de presó
• 20 anys d’inhabilitació absoluta
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

1.2  Per un  delicte societari continuat  de disposició fraudulenta de 
béns en  concurs  medial  amb un  delicte  continuat  de  falsedat  en 
document  mercantil (per  particular),  en  concepte  d’autor,  la 
pena de:

• 3 anys  de presó
• 13.630.409,18 € de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

1.3  Per  un  delicte  continuat  d’apropiació  indeguda  i un  delicte 
continuat  de  falsedat  en  document  mercantil (per  particular),  en 
concepte d’autor, la pena de:

• 4 anys i 3 mesos de presó
• 12 mesos de multa amb quota diària de 
300 € 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

2.1  Per un delicte continuat  de tràfic d’influències, en concepte 
de cooperador necessari, la pena de:

• 1 any i 6 mesos de presó
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• 6.676.105,58 €  de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

2.3 Per un delicte continuat de blanqueig de capitals en concurs 
medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil, en 
concepte d’autor, la pena de:

• 5 anys de presó
• 10.014.158,37 € de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

3 Per un delicte continuat de falsedat en document mercantil (per 
particular), en concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys de presó
• 12 mesos de multa amb quota diària de 
300 € 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

4 Per un delicte de frau fiscal, en concepte d’autor, la pena 
de:

• 2 anys i 6 mesos de presó
• 2.821.209,41 € de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

A Gemma Montull Mir:
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1.1 Per un  delicte continuat  de  malversació de cabdals públics  en 
concurs  medial  amb un  delicte  continuat  de  falsedat  en  document 
mercantil (per funcionari), en concepte d’autora, la pena de:

• 7 anys de presó
• 20 anys d’inhabilitació absoluta
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

1.2  Per un  delicte societari continuat  de disposició fraudulenta de 
béns en  concurs  medial  amb un  delicte  continuat  de  falsedat  en 
document  mercantil (per  particular),  en  concepte  d’autora,  la 
pena de:

• 3 anys  de presó
• 13.630.409,18 € de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

1.3  Per  un  delicte  continuat  d’apropiació  indeguda  i un  delicte 
continuat  de  falsedat  en  document  mercantil (per  particular),  en 
concepte d’autora, la pena de:

• 4 anys i 3 mesos de presó
• 12 mesos de multa amb quota diària de 
100 € 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

2.1  Per un delicte continuat  de tràfic d’influències, en concepte 
de cooperadora necessària, la pena de:

• 1 any i 6 mesos de presó
• 6.676.105,58 €  de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
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• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

2.3 Per un delicte continuat de blanqueig de capitals en concurs 
medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil, en 
concepte d’autor, la pena de:

• 5 anys de presó
• 10.014.158,37 € de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

3 Per un delicte continuat de falsedat en document mercantil (per 
particular), en concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys de presó
• 12 mesos de multa amb quota diària de 
100 € 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

4 Per un delicte de frau fiscal, en concepte d’autor, la pena 
de:

• 2 anys i 6 mesos de presó
• 2.821.209,41 € de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

A Rosa Garicano Rojas:

1.1 Per un  delicte continuat  de  malversació de cabdals públics  en 
concurs  medial  amb un  delicte  continuat  de  falsedat  en  document 
mercantil (per funcionari), en concepte de còmplice, la pena de:
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• 3 anys de presó
• 9 anys d’inhabilitació absoluta
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

1.2  Per un  delicte societari continuat  de disposició fraudulenta de 
béns en  concurs  medial  amb un  delicte  continuat  de  falsedat  en 
document mercantil (per particular), en concepte de còmplice, la 
pena de:

• 9 mesos de presó
• 6.815.204,59 €  de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

1.3  Per  un  delicte  continuat  d’apropiació  indeguda  i un  delicte 
continuat  de  falsedat  en  document  mercantil (per  particular),  en 
concepte de còmplice, la pena de:

• 1 any de presó
• 9 mesos de  multa  amb  quota  diària  de 
200 € 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

2.1  Per un delicte continuat  de tràfic d’influències, en concepte 
de còmplice, la pena de:

• 6 mesos de presó
• 1.000.000,00 €  de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.
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2.3 Per un delicte continuat de blanqueig de capitals en concurs 
medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil, en 
concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys i 8 mesos de presó
• 3.338.052,79 € de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

A Daniel Osácar Escrig:

2.1  Per un delicte continuat  de tràfic d’influències, en concepte 
d’autor, la pena de:

• 2 anys i 3 mesos de presó
• 13.352.211,16 €  de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

A Pedro Buenaventura Cebrián:

2.1  Per un delicte continuat  de tràfic d’influències, en concepte 
d’inductor, la pena de:

• 1 any i 6 mesos de presó
• 6.676.105,58 €  de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

2.2 Per un delicte societari continuat d’administració deslleial amb 
afectació als interessos generals, en concepte d’autor, la pena de:

• 2 any i 6 mesos de presó
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
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• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

A Juan Elizaga Corrales:

2.1  Per un delicte continuat  de tràfic d’influències, en concepte 
d’inductor, la pena de:

• 1 any i 6 mesos de presó
• 6.676.105,58 €  de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

2.2 Per un delicte societari continuat d’administració deslleial amb 
afectació als interessos generals, en concepte d’autor, la pena de:

• 2 any i 6 mesos de presó
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

A Miguel Giménez Salinas Lerín:

2.4 Per un delicte continuat de falsedat en document mercantil, en 
concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys de presó
• 12 mesos de multa  amb quota diària de 
60 €
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

A Juan Manuel Parra González:
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2.4 Per un delicte continuat de falsedat en document mercantil, en 
concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys de presó
• 12 mesos de multa  amb quota diària de 
60 €
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

A Pedro Luís Rodríguez Silvestre:

2.4 Per un delicte continuat de falsedat en document mercantil, en 
concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys de presó
• 12 mesos de multa  amb quota diària de 
60 €
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

A Vicente Muñoz García:

2.4 Per un delicte continuat de falsedat en document mercantil, en 
concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys de presó
• 12 mesos de multa  amb quota diària de 
60 €
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.
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A Juan Antonio Menchén Alarcón:

2.4 Per un delicte continuat de falsedat en document mercantil, en 
concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys de presó
• 12 mesos de multa  amb quota diària de 
60 €
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

A Ramon Marc Martí:

2.4 Per un delicte continuat de falsedat en document mercantil, en 
concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys de presó
• 12 mesos de multa  amb quota diària de 
60 €
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

A Raimon Bergós Civit:

3 Per un delicte continuat de falsedat en document mercantil (per 
particular), en concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys de presó
• 12 mesos de multa amb quota diària de 
100 € 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.
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A Santiago Llopart Romero:

3 Per un delicte continuat de falsedat en document mercantil (per 
particular), en concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys de presó
• 12 mesos de multa amb quota diària de 
60 € 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

A Edmundo Quintana Giménez:

3 Per un delicte continuat de falsedat en document mercantil (per 
particular), en concepte d’autor, la pena de:

• 2 anys de presó
• 12 mesos de multa amb quota diària de 
60 € 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

4 Per un delicte de frau fiscal, en concepte de còmplice, la 
pena de:

• 1 any de presó
•  403.029,92 € de multa 
• Inhabilitació  especial  per  l’exercici  del 
sufragi passiu pel temps de la condemna
• El  pagament  de  les  costes  incloses  les 
d’aquesta acusació popular.

Conseqüències  accessòries  del  delicte  de  tràfic  d’influències: De 
conformitat amb els articles 127 i 431 del Codi Penal, procedeix 
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el  DECOMÍS  de  les  següents  quantitats,  que  constitueixen 
efectes del delicte: 

1.  A CONVERGÈNCIA  DEMOCRÀTICA  DE  CATALUNYA 
6.676.105’58 €
2. A Fèlix Millet Tusell 3.204.530,68 € 
3. A Jordi Montull Bagur 801.132,67 € 

Per l’exposat,

SOL·LICITO  AL  JUTJAT que  tingui  per  presentat  aquest 
escrit amb les seves còpies i per evacuat en temps i forma el 
tràmit  conferit  i  tingui  per  formulades  les  Conclusions 
Provisionals d’aquesta part, i per sol·licitada l’obertura de 
judici oral davant en part el Tribunal del Jurat i en part davant 
el Jutjat del Penal contra les persones relacionades a l’inici 
d’aquest  document,  llevat  que  es  considerés  que  per 
connexitat  i  per  no dividir  la  continència de la  causa,  seria 
procedent no dividir la causa i obrir judici oral per tota sencera 
davant  el  Tribunal  del  Jurat,  quina petició realitzem a nivell 
subsidiari, donant compliment, si escaus als tràmits establerts 
als articles 24 i següents de la Llei Orgànica 5/1995 de 22 d 
maig.

ALTRESSÍ DIC que per al Judici Oral aquesta part pretén 
valer-se dels següents mitjans de prova, que proposa per a 
que siguin admesos i sigui ordenant el conduent per a la seva 
pràctica:

1) Interrogatori dels acusats i del legal representant de la formació 
política CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

2) Testifical, consistent en l’examen dels següents 
testimonis, dels que s’interessa la citació a través de 
l’oficina judicial:

1.  Sotsinspector  del  CME  TIP  5032,  que  podrà  ser  citat  a 
través del seu superior jeràrquic.
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2. Caporal del CME TIP 9304,  que podrà ser citat a través 
del seu superior jeràrquic.

3. Mariona Carulla, Presidenta de Fundació i de l’Orfeó, 
que  pot  ser  citada  a  través  de  la  seva  representació 
processal.

4. Jordi Vivancos Farras  actual Gerent de l’Orfeó, que pot 
ser citat a través de la seva representació processal.

5.  Enric  Álvarez  Vila,  amb  domicili  al  C/  Fontanilla  39,  El 
Masnou.

6. Pau Duran Basté, amb domicili al C/ Doctor Roux32, baixos 
1a, de Barcelona.

7.  Manuel  Bertrand  Vergés,  amb  domicili  al  c/  Josep 
Tarradellas 19, 10º
2ª, de Barcelona.

8. Joan Segura Pons, amb domicili a Rambla de Catalunya 54, 
de Barcelona.

9. Josep Vila Casañas, membre de l’Orfeó, a citar a través 
de la representació de la Fundació i l’Orfeó.

10. Joan Antoni Llinares Gómez, amb domicili al C/ Jesús 59, 
Pta 17, de 46007 - Valencia.

11. Joan Antoni Torrado Viera, amb domicili al C/ Nadal, 69 – 
Bjs, de 08204 - Sabadell.

12. Marta Bas Sintes, amb domicili al c/ Josep Pla 19, 2º 3ª, de 
Barcelona.

13.  Cristina  Garcia-Junceda  Serrano  que  pot  ser  citada  a 
través de la representació de La Fundació i l’Orfeó.
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14. David Regalado Texidó, que pot ser citat a través de La 
Fundació i l’Orfeó.

15.  Isabel  Rodríguez  Soler pot  ser  citada  a  través  de  La 
Fundació i l’Orfeó.

16. Rosalia Inglés Gual, amb domicili al C/ Girona 95, 4º 2ª, de 
Barcelona.

17.  Antoni  Gracia  Martínez,  Soci  auditor  del  GABINET 
TÈCNIC  AUDITORIA,  amb  domicili  al  C/  Rocafort  núm.  98, 
3er, 2ª, de Barcelona.

18.  Roger  Margarit  Carreras,  auditor  del  GABINET TÈCNIC 
AUDITORIA,
amb  domicilio  al C/  Infant  Martí  núm.  177,  C,  5è  3ª,  de 
Terrassa.

19. Álvaro Palao Llopis, amb domicili al C/ Aragó 390, 5ª, de 
Barcelona.

20.  Emilio Vidal Puig, amb domicili  al c/ Aragó 390, 5ª, de 
Barcelona.

21.  Javier  Gregorio  Lacambra  Villacampa,  amb  domicili  a 
l’Avda. Verge de Montserrat 136, 3º 3ª de Barberà del Vallès.

22.  Jaime  Lendínez  Gutiérrez,  amb  domicili  al  C/  Masia  les 
Heures s/n, de
Caldes de Montbui.

23.  Francisco Mañaricua Campins, amb domicili  al C/Jorba 5, 
Sobreàtic, de Barcelona.

24.  Claudia  Valcells  Aguila,  amb  domicili  a  l’Avda.  Can 
Vilallonga 5, cd 08173 - Sant Cugat del Vallès.

25.  Aleix Pareja Pujol, amb domicili al c/ Sol 75-83, 2º 1ª, de 
Sabadell.
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26.  Sotsinspector  del  CME TIP  3458,  que podrà ser  citat  a 
través del seu superior jeràrquic.

27.  Manuel  Moraleda  Avalos,  amb  domicili  al  c/  Amadeu 
Vives, 1, de Castellar del Vallès.

28. Rafael Rosa Peris, amb domicili al c/ Cristóbal de Moura, 
96, bxs, 1, de Barcelona.

29. Martín Baeza Sabater, amb domicili al c/ Sant Agustí, 40, 
bxs, de Premià de Mar.

30. Josep María Ambrós Ramon, que pot ser citat a través de 
la representació del Consorci.

31. Francisco Miquel Ruiz, amb domicili al c/ Paraguay, 33, 7, 
de Barcelona.

32. Enrique Ruiz Royo, amb domicili al c/ Mayor, 133, 1, 2, de 
Cervelló.

33.  Xavier Español Cornet,  que pot ser citat a través de la 
representació del Consorci.

34. Juan Ramon Bages Blasco, amb domicili al c/ Enric Bargues 
19, 3º 2ª, de Barcelona.

35. Manuel Monroig Ramirez, amb domicili al c/ Calvet 59, 2º 
1ª, de Barcelona.

36.  Juan Carlos Pérez Martínez,  amb domicili  al C/ Cinca 59, 
àtic 2ª, de Barcelona.

37. Elisabeth Barbera Blasco,  amb domicili al C/ Cartellà, 68-
72 - 4art 1a, de Barcelona.
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38. Anna Morante Espech, amb domicili al c/ Dos de Maig 238, 
2º 4ª, de Barcelona.

39.  Adriana Mata Rana,  que pot ser citada a través de la 
representació del Consorci.

40.  Mª  Eugenia  Morante  Espech,  amb  domicili  a  l’Avda. 
Gaudí, 2 - 2on 3a, de Barcelona.

41. Rosa Maria Roca Romero, que pot ser citada a través de 
la representació del Consorci.

42. Cristina Torruella Cuello, que pot ser citada a través de la 
representació del Consorci.

43. Maria Pilar Casanovas Llaneras, que pot ser citada a través 
de la representació del Consorci.

44. Maria Isabel Martínez Sánchez, que pot ser citada a través 
de la representació del Consorci.

45.  Juan  Cabello  Pavón,  amb  domicili  a  la  Travessera  de 
Collblanc 81, 3º,  2ª, de l’Hospitalet de Llobregat.

46. Regí Dieguez Arisso, amb domicili al C/ Lepant 389 esc. 1, 
6º 2ª, de Barcelona.

47. David Moles Peyró, amb domicili al c/ Diputació 10, 2º 4ª, 
de Barcelona.

48. Salvador Oller Quilez, amb domicili a la Travessera de les 
Corts 286, 6º 1ª, de Barcelona.

49.  Gemma  Martínez  Gómez,  amb  domicili  al  c/  Joan 
d’Àustria 33, 1º 2ª, de Badalona.

50. Miguel Díaz Gutiérrez, amb domicili al c/ Joan d’Àustria, 
33, 1, 2, de Badalona.
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51.  Maria José Díaz Gutiérrez, amb domicili al c/ Molí de la 
Torre, 55, 3, 2, de Badalona.

52.  Esteve  Escuer  Deu,  amb domicili  al  c/  Bertí,  31,  A,  de 
L’Ametlla del Vallès, de Barcelona.

53.  Angel Colom Colom,  amb domicili  al  c/  Diputació, 165, 
entl. 2ª, de Barcelona.

54.  Marta  Vallés  Guarro,  amb el  domicili  que consta a les 
actuacions.

55.  Mercedes  Mir  Recio,  amb el  domicili  que  consta  a  les 
actuacions. 

56.  Clara  Millet  Vallés,  amb  el  domicili  que  consta  a  les 
actuacions.

57.  Laila  Millet  Vallés,  amb  el  domicili  que  consta  a  les 
actuacions.

58.  Oscar Tusquets Blanca, amb domicili  al carrer Abadessa 
Olzet,  7,
de Barcelona.

59.  Carles  Diaz  Gómez,  amb  domicili  al  carrer  Estrella  9, 
baixos, d’El Vendrell.

60. Andreu Viloca i Serrano, que pot ser citat a la seu central 
de  Convergència  Democràtica  de  Catalunya,  al  carrer 
Còrsega, 331-333, de Barcelona.

I en qualitat de testimonis-perits:

61.  Sergio  W.  Sabini  Celio,  administrador  concursal  de  les 
mercantils  NEW  LETTER  SL,  LETTER  GRAPHIC  SL,  MAIL 
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RENT SL i autor de l’informe obrant als folis 2876 a 2911 del 
volum 58 de la causa (volum12 de l’antiga peça
separada), amb domicili al c/ València, 231, 5, 4, de Barcelona.

62.  Inspector  en Cap del  Grup 24 de la  Brigada de Blanqueig  de 
Capitals  depenent  de  la  Unidad  Central  de  Delincuencia 
Económica  y  Fiscal  (UDEF)  de  la  Comisaría  General  de 
Policía  Judicial,  Cuerpo  Nacional  de  Policía  amb  nº  de  carnet 
professional  89.140,  que pot ser citat a través del seu superior 
jeràrquic.

3) PERICIAL, consistent amb la ratificació, aclariment i, en 
el seu cas, ampliació dels respectius dictàmens emesos i per 
a ser interrogats sobre els mateixos:

1.-  Manuel  Cisneros  i  Elena  Lasheras,  Inspectors  de  Finances  de 
l’Estat,  perits  judicialment  designats  i autors  dels  dictàmens  de 
avançament i definitius obrants a les actuacions (folis 6687 i ss 
–informe d’avançament núm.1-, folis 10461 i ss –informes 
d’avançament núms. 2, 3, i 4-, ratificats als f. 11365 i ss de la 
peça principal i en f. 429-432 de l’antiga peça separada, folis 
16278 i  ss-informe definitiu sobre obres-, folis 16300 i  ss –
informe sobre xecs del  Consorci,  folis  17730 i  ss – informe 
definitiu sobre retirades en efectiu-, folis 17398 i ss –informe 
de quantificació final-, folis 17440 i ss, informe final Ferrovial), 
que  podrán  cer  citats  judicialment  a  través  dels  seus 
superiors jeràrquics a la Dependència Regional d’Inspecció 
de la Delegació Especial a Catalunya de la AEAT.

2.- Perits de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Economia i Finances, srs. Josep Maria Portabella i Mireia 
Vidal,  autors  dels  informes  sobre  irregularitats  financeres  al 
CONSORCI obrants als folis 1526 a 2146, 4863 a 5273 i 19120 a 
19144,  que  podran  ser  citats  a  través  dels  seus  superiors 
jeràrquics a aquella Conselleria.
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3.-  Perits  integrats  a  la  companyia  DELOITTE,  srs.  Jorge 
Lledias i Sergio Aranda, autors dels informes obrants als folis 2147 
a 4199, 6043 a 6413, 6489
a 6498, 10230 a 10307 de les actuacions, que podran ser citats 
a través de la
representació a la causa de la Fundació.

4.- Perit facultatiu del CME amb TIP 6823 i perit especialista amb 
TIP 7776, adscrits a la Unitat Central d’Informàtica Forense, 
en  relació  amb  l’acte  de  clonació  dels  ordinadors 
intervinguts i el seu informe pericial al respecte (folis 12.516 a 
12519,13173 a 13178, i acte de clonació en f. 13697 a 13698, f. 
14158 a 14162).

5.- Perit facultatiu del CME amb TIP 6823 i perit facultatiu amb TIP 
112,  adscrits  a  la  Unitat  Central  d’Informàtica Forense,  en 
relació amb l’acte de clonació dels ordinadors intervinguts i 
el seu informe pericial al respecto (folis 13282 a 13289, acte de 
clonació en f. 13697 a 13698).

6.- Antonio Bergillos Lerma, Inspector de Tributs  actuari i autor 
de l’informe per delito  contra l’Hisenda Pública de 17-9-
2010,  de  l’obligat  tributari  FUNDACIÓ  ORFEÓ  CATALÀ, 
obrant als folis 14582 i ss. del volum 41 de la causa, que pot ser 
citat  a  través  del  seu  superior  jeràrquic  a  la  Delegació 
Especial de la AEAT a Cataluña.

4) DOCUMENTAL anticipada consistent en que:

4.1 S’oficiï a REGS DE CATALUNYA, S.AU. (REGSA) a fi 
i  efecte  de  que  aporti  còpia  certificada  dels  documents  on 
constin els càlculs de puntuació de les ofertes econòmiques 
dels  licitadors  continguts  en  el  foli  43  de  la  Peça  separada 
documental 6 de les Diligències Prèvies 409/2011, identificant 
el seu autor o autors, així com el contingut complet dels tres 
sobres  de  la  proposta  de  licitació  del  segon  classificat 
COPISA.
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4.2 S’oficiï  a  GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.AU 
(GISA) a fi i efecte de que aporti còpia certificada íntegra de 
l’expedient de contractació de les obres de la Línia 9 del 
Metro  de  Barcelona,  en  aquells  trams  en  que  va  resultar 
adjudicatària FERROVIAL, ja sigui com a adjudicatària única 
o  com  integrant  d’una  Unió  Temporal  d’Empreses  o 
qualsevol altra forma associativa.

4.3 S’oficiï  a  la  GENERALITAT DE CATALUNYA a fi  i 
efecte de que aporti còpia certificada íntegra de l’expedient 
de contractació de les obres de construcció, manteniment i 
explotació de La Ciutat de la Justícia de Barcelona en que va 
resultar  adjudicatària  FERROVIAL,  ja  sigui  com  a 
adjudicatària  única  o  com integrant  d’una  Unio  Temporal 
d’Empreses o qualsevol altra forma associativa.

4.4  S’oficiï  al  Ministerio  de  Cultura  per  a  que  emeti 
còpia certificada de tot l’expedient de subvenció, inclosa la 
fase de justificació i  tramesa de fons, atorgada per a obres 
d’ampliació  i/o  reforma  del  Palau  de  la  Música  Catalana 
entre els anys 2002 i 2008.

4.5 S’oficiï a la Fundación para el Anàlisis i los Estudios 
Sociales a fi i efecte de que lliuri certificació de la identitat de 
les persones o entitats que van aportar els 6.900.082 € que 
consten  a  la  partida  d’ingressos  de  l’entitat  per  activitat 
pròpia durant l’any 2003, i els 6.381.110 € que consten a la 
partida d’ingressos de l’entitat  per activitat  pròpia durant 
l’any 2004, 

5) DOCUMENTAL consistent en la lectura dels folis que a 
continuació  es  relacionaran,  llevat  que  les  defenses  dels 
acusats en renunciïn expressament i en constància a l’acta , 
sens  perjudici  de  l’establert  a  l’article  726  de  la  Llei 
d’Enjudiciament Criminal.
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VOLUM I
• f. 3 A 49, QUERELLA del Ministeri Públic.
• f.  60 a 99: ANNEXOS A LA QUERELLA: Diligències 

d’Investigació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Servei 
de Delictes Econòmics, núm. 39/2008 

• f. 125 A 129: ACTA de la diligència d’entrada i registre 
al Palau.

• f. 156 resguard d’ingrés del milió i mig d’euros de la 
caixa de seguretat de Fèlix Millet a Catalunya Caixa.

• f. 157 acta d’obertura de la caixa de seguretat.
•  f.  230  a  253:  INFO  CME  sobre  resultat  de  les 

intervencions telefòniques i de l’entrada i registre. Incloent 
els  DVDs  amb  l’enregistrament  de  les  converses 
intervingudes.

• f. 260 a 276: documentació relativa a la titularitat de la 
caixa de seguretat de Fèlix Millet a Catalunya Caixa, incloent 
llistat d’accessos a la mateixa.

VOLUM II
• f. 310 a 321: carta del sr. Joan Llinares (CONSORCI) 

remetent documentació trobada al Palau.
• f. 310 a 456: documentació tramesa pel Consorci.
• f. 527 i ss: acta de la diligència d’entrada i registre en 

el Pis del carrer Verdaguer i Callis.
•  f.  548  i  ss  atestat  CME  per  registre  en  el  pis  de 

Verdaguer i Callís.
VOLUM III
• f. 623 I ss, la representació de L’Orfeó informa del 

volcat  davant  notari  de  l’ordinador  utilitzat  per  Elisabeth 
Barberà, i  acompanyant  els  fotogrames de les  retirades de 
documents.

• f. 693 a 761 la representació de l’ORFEÓ informa de 
la extinció de l’operació immobiliària de Sant Pere Més Alt 
12, acompanyant escriptures.

• f.  946,  947.  declaració com imputat  de Fèlix  Millet, 
s’enregistra en DVD en f. 947 bis.

• f. 948 a 950. IDEM JORDI MONTULL. Cd en f. 950 bis
VOLUM IV
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• f. 987 a 1040: declaracions complementàries per IRPF 
de F. Millet, aportades per la seva representació.

•  en  f.  1041  a  1075  escriptures  de  cessament  de  les 
esposes de Millet i Montull com administradores de societats.

•  f.  1076  a  1080  la  representació  del  Consorci,  etc. 
aporta  diversa  documentació  encontrada  al  Palau.  Els 
documents consten als folis 1081 a 1143

•  f.  1156  A  1280  expte.  de  la  Generalitat  amb  les 
subvencions que s’han anat concedint al Palau.

VOLUM V
• f.  1398 i  1399,  El  Consorci  aporta  els  ordinadors  de 

Clara Millet i Gema Montull per a que siguin clonat.
• f. 1475, diligència de lliurament dels ordinadors a CME 

per al seu clonat.
VOLUM VI
• f. F. 1526 a 1549, informe realitzat al NOV-2009 per la 

Intervenció General  de la  Generalitat  sobre determinat  fets 
constatat pel Control Financer del Consorci l’any 2008.

• Annexos documentals a l’informe als F. 1550 A 2146. 
•  Informe  Pericial  de  Deloitte  aportat  per  la 

representació del Consorci, de 23 d’octubre de 2009, en CD 
al f. 2148 bis i en paper al f. 2149 a 2236.

• ANNEXOS DOCUMENTALS a l’informe Deloitte als f. 
2237 a 2706, que segueixen als Volums VIII a X.

VOLUM XI
• Documents aportats per la representació de l’imputat 

Raimon Bergós als f. 4217 a 4220
• Documents aportats per la Fiscalia, f. 4227 a 4266
• F. 4414 A 4421: Estatuts del Consorci.
• F. 4422, 4423: Informació rebuda de la Intervenció de 

la Generalitat  de Catalunya sobre la naturalesa jurídica del 
Consorci.

• f. 4427 a 4429, carta de Bergós a Montull trobada al 
despatx del darrer per la Direcció de l’Orfeó.

• F. 4438 a 4544: Atestat ampliatori CME continuant les 
investigacions,  aborda les factures falses per a encobrir  els 
fets, algunes d’obres particulars i de la compra de locals a 
CRESO  VINYES  i  BELFORT  BAIX  amb  els  annexos 
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documentals  en  arxivadors  que  formen  la  Peça  Separada 
Documental nº 3.

•  F.  4591  i  ss  declaració  com  imputada  de  Gemma 
Montull.

• F. 4594 i  ss, declaració com imputat de Pau Durán 
Basté.

• F. 4596 i ss documents aportats per Pau Durán.
•  F.  4598  bis  1  i  bis  2,  CDs  amb  les  anteriors 

declaracions d’imputats.
• F. 4599 i ss, declaració com imputat d’Enric Alvarez 

Vila.
• F. 4601 a 4603, documents aportats per Alvarez.
•  F.  4631  i  ss  declaració  com  imputat  de  Raimón 

Bergós.
• F. 4633, CD amb la declaració dels imputats.
•  F.  4634  i  ss,  declaració  com  imputat  de  Santiago 

Llopart. no declara i aporta escrit.
• F. 4636 a 4640 : escrit aportat per Llopart.
•  F.  4642  i  ss  declaració  com  imputat  d’Edmon 

Quintana.
• F. 4645, CD amb les declaracions dels imputats.
VOLUM XII
• F. 4727 a 4729: s’aporten declaracions que obraven 

en el control financer de la intervenció i que en el seu dia no 
es van fotocopiar correctament.

• F. 4744: Diligència del Secretari  extraient els discos 
durs de PCs.

• F. 4805: Ratificació del seu informe per part dels perits 
de Deloitte. S’enregistra en CD al F. 4806.

• F.  4863 a 4879:  Segundo Informe de la  Intervenció 
General de la Generalitat. Analitza el període 1998-2001.

VOLUM XIII
• Annexos a l’informe de la Intervenció als f.  4883 a 

5273
• Escrit GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA, auditores 

del Palau, i documents aportats, f. 5352 a 5552.
VOLUM XIV
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• f. 5358 a 5552: segueix documentació aportada pels 
auditors del Palau a requeriment del Jutjat.

VOLUM XV
• FACTURES de les empreses administrades per Marta 

Vallès i Mercedes Mir, i documentació registral aportades per 
l’Orfeó als f. 5657 a 5702.

•  f.  5848.  Ratificació  informes  d’Intervenció  de  la 
Generalitat. S’enregistra en CD al f. 5849.

• f. 5906 a 5936: minutació i factures del Bufet Bergós 
al Palau, aportades per la representació de Bergós.

VOLUM XVI
• f.  5598:  CME informa del  contingut dels discos durs 

volcats.
•  F.  6043  a  6299,  Dictamen  Pericial  de  Deloitte 

específicament  referit  a  Gemma  Montull,  aportat  per  la 
representació de l’Orfeó.

VOLUM XVII
•  f.  6300  a  6413,  documentació  annexa  al  dictamen 

Deloitte.
• f. 6430 la Generalitat aporta CD amb la comptabilitat 

del Consorci, per a que sigui lliurat als perits de la AEAT. CD al 
f. 6430 bis.

• f. 6489 a 6499. Dictamen Deloitte en relació a l’IVA 
del Palau. Feb 2010.

VOLUM XVIII
•  F.  6614,  constància  del  lliurament  del  CD  amb  la 

comptabilitat del Consorci als perits de la AEAT.
• f.  6686 a 6777:  Informe d’avançament Núm. 1 dels 

perits de la AEAT. 
VOLUM XXI
• F. 7.707 a 8.152, segueixen més factures de la casa 

de Millet.
VOLUM XXII
• F. f. 8.153 a 8.516,  segueixen més factures de la casa 

de Millet.
VOLUM XXIII
• F. 8.517 A 8.847, segueixen més factures de la casa 

de Millet.
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VOLUM XXIV
• F. 8.848 A 8.987, segueixen més factures de la casa 

de Millet.
VOLUM XXV
• F. 9.088, CD declaració testifical de Manuel Bertrand 

Vegés.
•  F.  9.089,  CD  declaració  testifical  de  Juan  Ramón 

Bages Blasco.
• F.  9.090,  CD declaració testifical  de  Xavier  Español 

Cornet.
• F. 9.091, CD declaració testifical de Rosalía Inglés 

Gual.
• F. 9.092, CD declaració testifical de Cristina García 

Junceda Serrano.
• F. 9.093, CD declaració testifical de David Regalado 

Teixidó.
• F. 9.094, CD declaració testifical d’Isabel Rodríguez 

Soler.
• F. 9.095 a 9.097 bis, 4CD declaració testifical de Marta 

Bas Sintas.
• F. 9.090 a 9.097, escrit aportat per la testimoni Marta 

Bas detallant factures.
•  F.  9.100  a  9.101,  informació  Mossos  d’Esquadra 

clonat de discs durs.
•  F.  9.127  a  9.129,  transcripció  conversa  telefònica 

entre Raimon Bergós i Gemma Montull.
•  F.  9.146,  CD  declaració  testifical  d’Anna  Morante 

Espech.
•  F.  9.147,  CD  declaració  testifical  de  Josep  María 

Ambros Ramon.
•  F.  9.148,  CD  declaració  testifical  d’Adriana  Mata 

Rana.
•  F.  9.149  a  9.149  bis,  2  CD  declaració  testifical  de 

María Isabel Martínez Sánchez.
•  F.  9.173,  escrit  AEAT  adjuntant  Pen-drive  amb 

documentació intervinguda.
•  F.  9.191  a  9.204,  denúncia  d’un  parquetista  que 

suposadament va fer obres a la casa de Millet.
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•  F.  9.206,  CD  declaració  testifical  de  Francisco 
Mañaricua Campins.

• F. 9.207, CD declaració testifical de Jaime Lendinez 
Guitérrez.

• F. 9.208, CD declaració testifical  de Javier Gregorio 
Lacambra Villacampa.

•  F.  9.209  a  9.209  bis,  CD  declaració  de  Pedro  Luis 
Rodríguez Silvestre.

•  F.  9.298  a  9.299,  declaració  com  imputat  de  Juan 
Segura Pons.

• F. 9.300 a 9.301, declaració com imputada de Marta 
Vallès Guarro.

•  F.  9.302  a  9.303,  declaració  com  imputada  de 
Mercedes Mir Recio.

• F. 9.304, CD amb les referides declaracions.
VOLUM XXVI
• F. 9.358 a 9.374, CME, per indicació del Jutjat, va al 

Palau  a  recollir  caixes  de  documentació  que  li  lliuren  els 
actuals  responsables  de  l’institució  i  que aporta  al  Jutjat. 
Van a la Peça Documental 4.

•  F.  9.382,  declaració  testifical  de  Claudia  Valcells 
Aguila.

• F. 9.383, declaració testifical d’ Aleix Pareja Pujo.
• F. 9.384, CD amb les referides declaracions.
•  F.  9.416,  declaració  testifical  d’Elisabeth  Barbera 

Blasco.
• F.  9.417,  declaració testifical  de Juan Manuel  Parra 

González.
• F. 9.418, CD amb les referides declaracions.
VOLUM XXVII
• F. 9.755, declaració testifical de David Moles Peyro.
• F. 9.756, declaració testifical de Regi Dieguez Arisso.
• F. 9.757, declaració testifical de Juan Cabello Pavon.
• F. 9.758, declaració testifical de Salvador Ollé Quilez.
• F. 9.759, CD amb les referides declaracions.
•  F.  9.778  a  9.786,  compareix  Salvador  Ollé  Quilez  i 

aporta les factures esmentades a la seva declaració. 
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• F.  9.855  a  9.856,  el  Consorci  aporta  documentació 
trobada al Palau, en relació a les adjudicacions. 

• Documents aportats en F. 9857 a 9930.
• F.  9.961,  declaració  testifical  de  Miguel  Díaz 

Gutiérrez.
• F.  9.962,  declaració testifical  de  Gemma  Martínez 

Gómez.
• F. 9.963, declaració testifical de María José Díaz 

Gutiérrez.

• F. 9.964,  CD amb les referides declaracions.
• F. 10.063 a 10.086, el Consorci aporta al Jutjat  dues 

carpetes  trobades  i  sol·licita  que  es  lliurin  als  perits  de 
l’AEAT.

•  F.  10.134,  el  Consorci  aporta  al  Jutjat  aporta  les 
agendes  personals  de  Millet  dels  anys  1999  a  2004  per  si 
fossin  rellevants.  Acabaran  formant  les  peces  separades 
documentals números 3 i 4.  

VOLUM XXVIII
• F. 10.233 i ss., informe pericial de DELOITTE de juliol 

de 2010 aportat pel Consorci.
•  F.  10.306  a  10.307,  2  CD’s  amb  els  annexes 

documentals.
• F. 10.461 a 10.559, dictamen pericial nº 2 de l’AEAT. 
•  F.  10.560,  CD  amb  l’  informe  2  i  els  annexes 

documentals.
• f. 10.561, CD’s amb els  informes 3 i 4 i els annexes 

documentals.
VOLUM XXIX
• F. 10.679 a 10.773, el Parlament de Catalunya remet 

l’informe de la seva comissió d’investigació. La major part 
consisteix en l’informe de l’Oficina Antifrau.

VOLUM XXX
• F.  11.101  a  11.103,  els  perits  de  l’AEAT  retornen  la 

documentació intervinguda i aporten escanejos de la mateixa.
• F. 11.104 a 11.106, DVD’s.
•  F.  11.152,  11.153,  el  Secretari  obra  les  caixes 

retornades pels perits i comprova la digitalització.
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• F. 11.215, ratificació perits Deloitte.
• F. 11.216, DVD amb la ratificació.
•  F.  11.244  a  11.252,  la  representació  del  Consorci 

aporta documentació addicional.
• F. 11.244 a 11.312, documents aportats pel Consorci.
• F. 11.363, 11.364, ratificació perits de l’AEAT.

• f. 11. 365, 11.366, DVD’s amb la ratificació. 
VOLUM XXXI
• F. 11577 a 11.580, certificacions del Banc de Sabadell 

aportades per GPO Ingenieria.
• F. 11.580 a 11.598, documents aportats per l’Orfeó.
• F. 11.650 a 11.714, documents aportats per l’Ordeó, 

trobats  en  el  servidor  compartit  de  les  secretaries  de 
presidència.

•  F.  11.715  i  ss,  el  Consorci  aporta  12  llibretes  amb 
l’agenda  de  Millet.  S’incorporen  a  la  peça  documental 
número 11.

VOLUM XXXII
•  F.  12.035,  declaració  com  imputada  de  Gemma 

Montull.
• F. 12.038, declaració com imputat de Jordi Montull.
• F.12.039, declaració com imputat de Fèlix Millet.
• F.  12.040  a  12.041,  CD’s  amb  les  referides 

declaracions.
• F. 12.099, declaració testifical de Javier Nart Peñalver.
• F. 12.100 i revers,  document aportat per Javier Nart.
•  F.  12.101  declaració  testifical  de  Roger  Margarit 

Carreras.
•  F.  12.102,  declaració  testifical  d’Antoni  Gracia 

Martínez.
•  F.  12.102  a  12.013,  CD’s  amb  les  referides 

declaracions.
•  F.  12.114  a  12.115,  certificacions  TGSS  sobre 

treballadors de les societats de les esposes. 
VOLUM XXXIII
•  F.  12.206:  declaració  com  imputada  de  Elisabeth 

Barberà Blasco.
• F. 12.207, CD amb la referida declaració.
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•  F.  12.211  a  12.329,   l’AEAT  dóna  compte  de  que 
Ferrovial ha presentat declaracions complementàries per IVA 
dels exercicis de 2005 a 2009 i per IS dels exercicis de 2005 i 
2006 i les acompanya. Aporten també un informe de l’Equip 
Nacional d’Inspecció i fan consideracions sobre delicte fiscal 
i regularització.

•  F.  12.348  a 12.357,  escrit  exculpatori  d’Elisabeth 
Barberá Blasco.

• F.  12.358  a  12.376,  sentència  social  que  declara 
improcedent el seu acomiadament. 

• F. 12.455 a 12.460, l’AEAT certifica informació obrant 
a BDC sobre les societat de les esposes.

• F. 12.515,  Acta de còpia d’informació en el  CD de 
l’Ordinador de la secretària de Millet, infrucutos, danyat.  

• F. 12.516 a 12.520,  informe Unitat  d’Informàtica de 
CME sobre l’estat del CD i de què han fet al respecte, amb 
CD annex incloent el fitxer ISO creat.

VOLUM XXXV
• F. 12.876 a 12.882, Diligència en el Palau per bolcats i 

clonats, en presència de la Secretària.
• F. 12.882.
• F. 12.883 a 12.915, requeriment amb notari de Llinares 

a Elisabeth Barberá i extracció de documents, que s’aporta 
durant la diligència.

• F. 12.916 a 12.917, acta de la Diligència de bolcat de 
l’ordinador  dels  perits  de  l’AEAT  on  també  hi  havia 
l’informació del CD.

• F.  12.940,  el  Jutjat  demana  al  CME  que  retornin  al 
Jutjat l’informació bolcada, sense analitzar.

• F. 12.942, el CME lliura els suports.
• F.  12.944,  diligencia  de  constància  telefònica  amb 

registre d’entitats i fundacions.
• F. 13.036, el Jutjat acorda donar trasllat als perits de 

l’AEAT els informes que els faltaven.
• F. 13.107,  el  Jutjat  defineix com s’ha de procedir  a 

extreure qué informació de los suports obtinguts pel CME en 
la diligencia practicada al Palau.
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• F. 13.130, el Jutjat demana a la Unitat d’Informàtica 
del  CME  que  a  més  informi  sobre  determinats  extrems 
tècnics.

•  f.  13.135  a  13.147,  informe  del  CME  i  documents 
adjunts relatius a la Fundació Espai Catalunya de Colom.

•  F.  13.173  a  13.177,  informe  del  CME  d’extracció 
d’informació de suports informàtics.

• F. 13.178, CD amb la informació recuperada.
• F. 13.179, diligència de constància sobre quins arxius 

de l’anterior CD són llegibles. 
• F. 13.180 a 13.181 Acta d’extracció d’informació de 

suports informàtics. 
VOLUM XXXVI
• F. 13.282 a 13.289 informe de l’Unitat d’Informàtica 

Forense  del  CME  sobre  el  CD  de  Presidència  que  estava 
danyat i no es podia obrir.

• F. 13.336 a 13.381, certificació de la sentència de la 
Sala del Social del TSJC sobre l’acomiadament  de Garicano.

• F. 13.386, la representant de la Fundació i Associació 
certifica que no troben l’original  del  rebut d’Àngel  Colom, 
pel que només hi ha la còpia que es va aportar a la causa.

• F.  13.441  a  13.464,  certificació de  la  sentència  del 
Jutjat Social  sobre l’acomiadament de Garicano.

•  F.  13.516  a  13.519,  l’Orfeó  i  el  Consorci  aporten 
documentació comptable, va a la peça documental  número 
12.

VOLUM XXXVII
• F. 13.549 a 13.556, l’atestat del  CME sobre PISCINAS 

AIGUABLAVA i altres.
• F. 13.557 a 13. 689, annexes documentals.
• F. 13.699 a 13.670,  Caja Madrid diu que ignora qui va 

cobrar un xec per finestreta.  
• F.  13.744  a  13.748,  la  Fundació  certifica  que  en 

relació  amb  el  conveni  amb  Colom,  només  es  troba  una 
còpia, no l’original i aporten la còpia.

• F. 13.766 a 13.786, certificació de la secretaria del TS 
sobre documents que obren a la  causa social  de Garicano, 
còpia testimoniada dels documents.
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• F. 13.864 BIS, Declaració testifical de Manuel Monroig 
Ramírez, que va ser director CAIXACAT 500. 

• F. 13. 944, CD de la referida declaració.
• F. 13.866 a 13.867, Original Acta clonat del CME d’un 

disc dur.
VOLUM XXXVIII
• F.  13.888,  la  Fundació  aporta  documents  que  ha 

trobat. 
• F.  13.889 a 13.910,  documents trobats  al  Palau pels 

nous responsables, aportats per l’ Orfeó.
•  F.  13.911  a  13.912,  el  Consorci   certifica  usuaris 

informàtics. 
• F. 13.935, Bankia certifica sobre el xec de Caja Madrid.
• F. 13.961 a 13.966, Bancaja remet els documents sobre 

els xecs.  
• F. 14.041 a 14.062, Endesa remet escrit i documents.
• F. 14.092, declaració com a imputada Rosa Garicano.
• F. 14.105, CD de la referida declaració.
• F. 14.093, declaració testifical de Juan Carlos Pérez 

Martínez, director sucursal Caja Madrid.
• F. 14.105 BIS, CD de la referida declaració. 
• F. 14.158 a 14.162, informe Unitat Informàtica Forense 

del CME. 
• F. 14.178., la Caixa explica xecs fets efectius per Millet.
• F. 14.169, el CNP informa sobre la titularitat d’un DNI 

de María Teresa Ibarz.
• F. 14.183, declaració amb garanties d’imputat del RC 

Àngel Colom. 
• F. 14.184, CD de la referida declaració. 
VOLUM XXXIX
• F. 14.219 a 14.226, resposta de BANKIA sobre xecs.
• F.  14.227 a  14.308,  resposta  de  CATALUNYACAIXA 

sobre xecs de  CAIXACAT i CAIXA MANRESA
•  F.  14.406,  Diligència  de  bolcat  d’un  disc  dur 

intervingut en el registre del Palau.
• F.  14.447,  CATALUNYA  CAIXA  dóna  explicacions 

sobre els xecs.
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• F. 14.466 a 14.474, resposta de BANKIA sobre més 
xecs.

VOLUM XLI
• F. 14.565 a 14.711, querella  MF per un delicte fiscal IVA 

exercici 2007.
• F 14.712  a  14.858,  informe del  CNP sobre el  delicte 

fiscal, amb declaracions dels implicats.
• F.  14.871 a  14.874: HHP dels imputats Millet,  Jordi  i 

Gemma Montull  i Quintana.  
VOLUM XLII
• F. 15.079, declaració imputat Millet per delicte fiscal 

IVA 2007.
• F. 15.080, declaració imputat Jordi Montull per delicte 

fiscal  IVA 2007.
•  F.  15.081,   declaració  imputat  Quintana  per  delicte 

fiscal  IVA 2007.
• F. 15.082, CD amb les referides declaracions.
•  F.  15.169,  declaració  imputada  Gemma  Montull  per 

delicte fiscal  IVA 2007.
• F. 15170, CD de la referida declaració. 
•  F.  15.174  a  15.212,  correus  electrònics  aportats 

juntament amb  escrit de la defensa de Gemma Montull.
VOLUM XLIII
• F. 15.466 a 15.520 i ss,  la UDEF va donar compte de 

respostes incompletes dels diferents bancs requerits. 
VOLUM XLIV
• F. 15.568 a 15.575, la UDEF va donar compte de les 

respostes als requeriments a los bancs.
• F. 15.578 a 15.580, contestació requeriment Claudia 

Valsells.
• F. 15.715 a 15.717, la UDEF aporta resposta BBVA.
• F. 15.736, resposta de La Caixa
• F. 15.737 i ss, Interlocutòria acordant la intervenció i 

obertura d’una nova caixa de seguretat de Millet a la Caixa.
• F.  15.741,  15.742,  la  Caixa  diu  que  la  caixa  es  co 

titularitat de Millet.
• F. 15.794 i ss, documents aportats per Marta Vallès.
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• F.  15.801  a  15.828,  informe de  l’UDEF  sobre  xecs. 
Inspector en Cap del Grup 24, número 89.140.

• F. 15.829 a 15.920: annexos documentals a l’informe 
de l’UDEF.

VOLUM XLV
• F. 15.922 a 16.090 , el CME  informa de les converses 

intervingudes quan el registre del Palau, totes sense interès, 
segons diuen.
• F. 19.092, 16.093, Acta d’obertura de la caixa de seguretat 
de Millet a la Caixa, f • F. 16.143 a 16.153 reportatge fotogràfic 
fet pel CME.

VOLUM XLVI
•  F.  16.247  a  16.267,  Acta  d’audició  pel  Jutge  i  el 

Secretari de les converses intervingudes quan el registre del 
Palau. Deixen constància de les que poden ser d’interès per 
la investigació.  .

• F.  16.268,  ordre  al   CME de la  transcripció de  les 
seleccionades com rellevants.

• F. 16.276, el CNP identifica a dues de les persones que 
sembla que van fer efectius xecs del Palau.

• F. 16.278 a 16.299, informe de l’AEAT defintiu sobre 
les obres de reforma. Peça documental número  20.

• F. 16.300 a 16.322: informe de l’AEAT sobre xecs del 
Consorci.

• F. 16434 a 16451, l’UDEF dóna compte de la resposta 
de vàries entitats bancàries sobre xecs.

• F. 16453, acumulació de la peça separada a la causa 
principal..

VOLUM XLVII (VOLUM I antiga peça separada)
•  F.  3  i  ss,  testimoni  de  la  Interlocutòria  acordant  la 

formació de la peça separada.
• F. 9 a 92,  testimoni de l’informe de AVANCE 2.
• F. 141 a 264, còpies de documents.
VOLUM XLVIII (VOLUM II antiga peça separada)
• F.  429  i  ss,  Acta  de  la  ratificació dels  perits  de  l’ 

AEAT.
• F. 432, CD amb la referida ratificació 
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• F. 433, Acta de la declaració de  l’imputat Millet, no 
declara.

• F. 434, CD de la referida declaració.
•  F.  435,  Acta  de  la  declaració  de   l’imputat  Jordi 

Montull, no declara
• F. 436, CD de la referida declaració.
• F.  439  CD de  la  declaració de  l’imputada Gemma 

Montull.
• F. 443, certificació de Banc de Sabadell aportada per 

GPO Inegenieria  conforme no ha tingut  cap compte conjunt 
amb el PALAU.

•  F.  454,  CD  de  la  declaració  de  l’imputat  Pedro 
Buenaventura.

• F. 456, CD de la declaració de Daniel Osacar.
• F. 458, CD de la declaració d’Àlvaro Palao
• F. 495, CD de la declaració testifical de Juan Elizaga
•  F  497,  CD  de  la  declaració  testifical  d’Eugenia 

Morante.
• F 499, CD de la declaració de Rosa Maria Roca.
• F. 501 CD de la declaració testifical de Rosa Garicano.
•  F.  531  a  532,  el  Govern  de  la  Generalitat   certifica 

òrgans adjudicadors d’obres a la Ciutat de la Justícia i  a la 
L-9.

VOLUM XLIX (VOLUM III antiga peça separada)
• F. 615 a 616, certificació emesa per la Fundació sobre 

la inexistència d’autorització per signatura de convenis amb 
la Fundació Trias Fargas. :

• F. 617 a 623 , documentació remesa per GISA sobre 
adjudicacions de L-9 i la Ciutat Judicial.

• F. 624, la Fundació CAT DEM identifica el compte on 
es reben els diners del PALAU derivat dels convenis.

• F. 713, inscripció defunció Mª Carmen Mateu Balboa.
• F. 837,  declaració de l’imputat Juan Manuel Parra 

González.
• F.  840,  declaració  de  l’imputat  Pedro  Luis 

Rodríguez Silvestre. 
• F. 841, CD de les referides declaracions.
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• F.  844,  declaració  de  l’imputat  Vicente  Muñoz 
García.

• F.  848,  declaració  de  l’imputat  Miguel  Giménez 
Salinas Lerin.

• F.  851,  declaració  de  l’imputada   Josefa  María 
Gregori Valls.

• F. 853, CD de les referides declaracions.
•  F.  854,  declaració  testifical  de  Cristina  Torruella 

Cuello.
• F. 855, CD de la referida declaració.
• F. 856, declaració testifical de María Pilar Casanovas 

Llaneras.
• F. 857, CD de la referida declaració.
VOLUM L (VOLUM IV antiga peça separada)
•  F.  889  i  ss,  denúncia  d’un  antic  treballador  de 

Ferrovial sobre les comissions il·legals.
• F. 1.069 i ss, documents aportats per la representació 

de  Buenaventura  en  relació  amb  la  denúncia  de  l’ex-
treballador.

VOLUM LI (VOLUM V antiga peça separada)
•  F.  1.215  a  1.286,  documentació  aportada  per  la 

representació de Giménez Salinas –ALTRAFORMA-.
VOLUM LII (VOLUM VI antiga peça separada)
• F. 1.287 a 1.365, segueix documentació aportada per 

la representació de Giménez Salinas –ALTRAFORMA-.
• F. 1.375, carta de Ferrovial al Palau.
VOLUM LIII (VOLUM VII antiga peça separada)
•  F.  1.469  a1.755,  tres  pericials  aportades  per  la 

representació de Pedro Buenaventura. 
VOLUM LIV (VOLUM VIII antiga peça separada)
• En tot el volum segueixen les pericials.  
VOLUM LV (VOLUM IX antiga peça separada)
• En tot el volum segueixen les pericials.  
VOLUM LVI (VOLUM X antiga peça separada)
• F.  2.364  i  ss,   testimoni  de  la  proposta  de  l’UDEF 

sobre xecs, incloent respostes rebudes dels bancs.
• F. 2.591 a 2.593, Claudia Balsells nega tota relació.
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• F. 2.607 a 2.608., compareixença de l’administrador 
concursal de New Letter, Letter Graphic i Mail Rent.

• F. 2.639, Interlocutòria d’entrada i registre a les naus 
de les referides societats. VOLUM LVII (VOLUM XI antiga 
peça separada)

• F. 2.657 a 2.661, l’UDEF dóna compte del registre a 
les naus de les referides societats.

• F. 2.671 a 2.676, Acta d’entrada i registre.
• F. 2.677 a 2.726 documents confiscats.
• F. 2.805 a 2.806, CD amb norma 43 del compte bancari 

de la Fundació Trias Fargas en el Banco de Santander.
• F.  2.818 a 2.819,  l’administrador  concursal  de New 

Letter i Letter Graphic aporta la comptabilitat de les referides 
empreses també en un CD.

• F. 2.831 a 2.834 més documentació comptable de les 
referides empreses,

•  F.  2.858,   s’aporta  de  nou,  doncs  l’anterior  tenia 
problemes de lectura.

• F. 2.876 a 2.911, informe de l’administrador concursal.
• F. 2.912 a 3.039,  annexos documentals. 
VOLUM LVIII (VOLUM XII antiga peça separada)
•  F.  3.040  a  3.149,  segueixen  els  anteriors  annexos 

documentals a l’ informe de l’administrador concursal.
• F. 3.150 i ss testimoni de l’informe de l’UDEF sobre 

xecs on sol·licita noves diligències.
• F. 3.274,  l’administrador concursal es ratifica en el 

seu informe.
• F. 3.320, escrit de Mariona Carulla. 
VOLUM LIX (VOLUM XIII antiga peça separada)
•  F.  3.392,  l’UDEF  remet  informe  sobre  finançament 

il·legal.
• F. 3.393 a 3.435, annexos documentals. (s’incorporen 

a peces separades documentals números 11 a 15 de la peça 
separada)

• F. 3.438 a 3.439, declaració de l’imputat Juan Carlos 
Menchén Alarcón.

• F. 3.440, DVD de la referida declaració.
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• F. 3.479 i ss, el  MF sol·licita remissió al Tribunal de 
Comptes  el  relatiu  a  altres  donacions  il·legals   a  CDC, 
diferents d’aquesta causa.

• F. 3.487 i ss, anònims en relació amb New Letter.
• F. 3.588 i ss, Interlocutòria d’acumulació de la peça 

separada a la peça principal. 
VOLUM LX
•  F.  16.454,  es  reprèn  el  foliat  d’abans  de  l’ 

acumulació.
• F. 16.455 i ss,  Interlocutòria d’ entrada i registre  a 

casa de Millet.
• F. 16.462 i  ss  Interlocutòria d’ entrada i  registre  a 

casa de Jordi Montull.
• F. 16.227 a 16.635, Acta de registre a casa de Millet.
• F. 16.640 a 16.651, informe del CME.
• F. 16.637 a 16.648, Acta de registre a casa de Montull i 

informe del CME.
•  F.  16.711  i  ss,  Interlocutòria  autoritzant  la  clonació 

dels discs durs dels ordinadors intervinguts en els registres.  
VOLUM LXI
• F. 17.006 i ss, original de l’acta d’ entrada i registre 

a casa de Jordi Montull.
• F. 17.103, el Palau desisteix de les accions civils contra 

Colom.  Acompanya  l’acord  assolit  per  la  devolució  dels 
diners.  

• F. 17.116 i ss, Acta de la clonació dels discs durs dels 
ordinadors intervinguts en els registres.

• F. 17.123, diligència de constància.
• F. 17.132, compareixença dels perits informàtics de les 

defenses.
VOLUM LXII
• F. 17.730 a 17.396, informe definitiu de l’AEAT sobre 

les retirades en efectiu.
• F. 17.397, CD amb els annexos.
• F. 17.398 a 17.399 revers, informe quantificació global 

final AEAT.
• F. 17.400 a 17.442 revers, informe final Ferrovial AEAT.
• F. 17.443, CD amb els annexos.
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• F. 17.466 i ss, atestat i reportatge fotogràfic registre 
casa de Jordi Montull.

•  F.  17.549  a  17612,  informe  perit  informàtic  defensa 
sobre arxius informàtics que han de s er exclosos.

VOLUM LXIII
• F. 17.530 a 17.538, consulta Registre sobre Emocional 

Base i Publiciutat.
• F.  17.547 a 17612,  informe perit  Sergio  Menéndez  i 

Abraham Pasamar.
VOLUM LXIV
•  F.  17.842,  declaració  com  a  imputat  de  Marc  Puig 

Guardia. 
• F. 17.843 a 17.927, documents aportats per l’imputat 

Marc Puig.
• F. 17.928, declaració com a imputat de Marc Martí 

Ramon.
• F. 17.929, DVD amb les referides declaracions.
• F.  18.024 a 18.055, el   CME transcriu les converses 

rellevant de les intervencions telefòniques.
VOLUM LXV
• F. 18.171, 18.172, carta anònima sobre cobrament de 

comissions.
•  F.  18.353  i  ss  pericial  de  part  sobre  documents 

confiscats en els registres, en relació amb les comunicacions 
advocat-client.

VOLUM LXVI
• F. 18.887, Cd amb arxius dels ordinadors dels registres 

domiciliaris.
• F. 18.432 i ss,  el  SUP aporta l  “informe” atribuït  a 

l’UDEF.
• F. 18.613, el cap de l’UDEF informa que l’esmentat 

“informe” no ha estat elaborat per l’UDEF.
• F. 18.615, un anònim.
•  F.  18.  638,  declaració  del  partícip  a  títol  lucratiu 

Esteve Escuer. 
• F. 18. 639, DVD de la referida declaració.
VOLUM LXVII
• F. 18.890, Esteve Escuer ingressa els diners rebuts.
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• F. 18.916 i ss, documents aportats per Raimon Bergós.
VOLUM LXVIII
• F. 19.017 i ss, informe del CME d’extracció d’arxius 

informàtics dels  ordenadors dels domicilis.
• F. 19.120 a 19.144, dictamen final de l’intervenció de 

la Generalitat sobre el Consorci. 
VOLUM LXIX
• F. 19.327 i ss, Interlocutòria  declarant l’exclusió de 

fitxers informàtics per pertànyer a la relació advocat-client.
• F. 19.457, declaració com a imputat de Jaume Camps.
• F. 19.458, DVD amb la referida declaració.
• F. 19.618 a 19628, poder a Millet en BONOIMA.
VOLUM LXX
• F. 19.632 i ss, informe tècnic del CME d’extracció de 

dades  informàtiques  dels  ordinadors  intervinguts  en  els 
registres domiciliaris.

• F. 19.692 a 19.868, documentació aportada per Jaume 
Camps.

VOLUM LXXI
•  F.  20.157  a  20.168,  escrit  de  JAUME  CAMPS  amb 

arguments exculpatoris.
• F. 20.169, el Jutge acorda demanar al  CME que retorni 

el CD amb el bolcat del material informàtic dels registres de 
casa de Millet i Montull pel seu expurgament  judicial previ a la 
seva anàlisi.

VOLUM LXXII
• F. 20.338, el CME retorna el CD que en el seu se’ls va 

lliurar per  Es el CD on es van bolcar els  materials informàtics 
intervinguts en els  registres domiciliaris de Millet i Montull.

• F. 20.342, l’esmentat CD.
• F. 20.359, HHP d’Enrique Álvarez Vila.
• F.20.360, HHP d’Elisabeth Barberá.
• F. 20.361, HHP de Bergos.
• F. 20.362, HHP de Buenaventura.
• F. 20.363, HHP de Camps.
• F. 20.364, HHP de Colom.
• F. 20.366, HHP d’Escuer.
• F. 20.367, HHP de Giménez Salinas.
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• F. 20.368, HHP de Garicano.
• F. 20.369, HHP de Josefa Gregori.
• F. 20.370, HHP de Llopart.
• F.  20.371,  HHP de  Marc  Martí,  una  condemna  per 

alcoholèmia.
• F. 20.373, HHP de Menchén.
• F. 20.374, HHP de Millet.
• F. 20.375, HHP de Mercedes Mir.
• F. 20.376, HHP de Montull.
• F. 20.377, HHP de Gemma Montull.
• F. 20.378, HHP de Vicente Muñoz.
• F. 20.379, HHP de Osácar.
• F. 20.380, HHP de Alvaro Palao.
• F. 20.381, HHP de Juan Manuel Parra, una condemna 

per alcoholèmia.
• F. 20.383, HHP de Marc Puig.
• F. 20.384, HHP de Quintana.
• F. 20.385, HHP de Rodríguez Silvestre.
• F. 20.386, HHP de Segura.
• F. 20.387, HHP de Marta Vallés.
• F. 20.388, HHP de Emilio Vidal.
VOLUM LXXIV
• F. 20.847 a 20.848, declaració de l’imputat  Elizaga.
• F. 20.849, DVD de la referida declaració. 
•  F.  20.850  a  20.894,  liquidació  de  la  Sindicatura  de 

Comptes respecte del Consorci.
• F. 20.895 a 20.908 revers, epricial a petició de Millet i 

Montull aportada per  la Sindicatura de Comptes.
• F. 21.044 a 21.050, compareixença dels perits firmants 

de  l’anterior  dictamen,  ratificació  quant  als  perceptors  de 
“col·laboracions”.

VOLUM LXXV
• F. 21.166 a 21.211, Ferrovial aporta pericial complementària 
KPMG.
• F. 21.212 a 21.248, annexos a la pericial. 

• F. 21.251, els anteriors perits es ratifiquen.
 • F. 21.252, DVD de la ratificació.
• F. 21.253, declaració de l’imputat Emilio Vidal.
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• F. 21.254, DVD de la referida declaració.
• F. 21.290 a 21.292, el CME identifica als perceptores de 

“col·laboracions”.
•  F.  21.295,  el  Jutge  dóna  compte  en  provisió  del 

resultat  de  l’expurgament  del  material  informàtic  dels 
registres de casa de Millet i Montull.  

• F.  21.306  a  21.320,  el  representant  de  Millet  aporta 
documents per oposar-se  a la RC de les seves filles.

• F. 21.434 i ss, documents aportats per Emilio Vidal.
• F. 21.439, diligència de constància conforme s’han 

exclòs els documents respecte dels que així es va acordar a 
la interlocutòria anteriorment esmentada.  

VOLUM LXXVI
•  F.  21.475,  diligència  de  lliurament  dels  documents 

exclosos.
•  F.  21.584  a  21.594,  informe  de  l’AEAT  de  béns  a 

l’estranger  de  Millet  i  Montull,  esposes,  i  Gema  Montull,  i 
societats instrumentals.

•  F.  21.631  a  F.  21.638,  dictamen  pericial  informàtic 
presentat per la representació de. Gemma Montull 

• F. 21,640,  HHP Elizaga.
• F.  21.789 a 21.802,  documents  aportats  per  Raimon 

Bergós.
VOLUM LXXVIII
• F. 22.326 a 22.334, documents aportats per Raimon 

Bergós

El  contingut  íntegre  de  les  21  peces  separades 
documentals a la causa principal.

Els continguts de les 15 peces separades documentals a 
la  peça separada que en el  seu dia es va registrar  com DP 
409/2011, acumulada posteriorment de nou a la peça principal.

Les  peces  de  convicció  intervingudes,  que  inclouen 
suports informàtics i documents en suport paper.
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L’Agenda personal  de Jordi  Montull  aportada al  Jutjat 
per la nova direcció del Palau després de la intervenció.

Barcelona 15 de juny de 2015

Àlex Solà Paños Jaume  Moya 
Matas

Col·legiat 18.929 ICAB Procurador dels 
Tribunals
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