
«Ferrovial 2004 Línia 9» 
• Els documents publicats per EL PERIÓDICO desvelen que Millet va 

registrar ingressos per obres adjudicades per CiU i pagaments amb 

aquests diners a proveïdors de Convergència 
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Els Mossos van trobar en el registre del Palau de la Música, el juliol 

passat, uns dietaris de l’exdirectora financera, Gemma Montull, imputada 

juntament amb el seu pare, Jordi Montull, i l’expresident de l’entitat, Fèlix 

Millet, pel saqueig de la institució. Aquestes llibretes i altres documents 

incautats, publicats aquest mes per EL PERIÓDICO, han donat un caire 

polític al cas al desvelar que Millet va registrar ingressos per obres 

públiques adjudicades pel Govern de CiU, així com pagaments amb 

aquests diners a proveïdors de Convergència. 

 

LES ADJUDICACIONS 

Fluxos de diners i obres públiques 

 

Fèlix Millet va anotar en un resum d’ingressos del Palau de la Música 

pendents de cobrament partides que havia de rebre de la constructora 

Ferrovial i els va vincular amb obres de la línia 9 del metro i de la Ciutat 

de la Justícia de Barcelona. Aquestes dues obres públiques van ser 

adjudicades durant els últims governs de CiU, amb els convergents Pere 

Macias i Felip Puig com a consellers d’Obres Públiques, a una unió 

d’empreses en què Ferrovial participava amb el 20%. El Palau va 

traspassar fons rebuts de la constructora a la fundació de Convergència 

Democràtica (CDC), llavors anomenada Trias Fargas i ara Catdem. 

 



Un document trobat al despatx de Millet, datat el 27 de juliol del 2004, 

exposa amb el títol «Resum pendent de cobrament (GPO)» els saldos en 

dues entitats bancàries i a continuació les partides: «Ferrovial 2004 Línia 

9 (pendent), 46.700.000 [pessetes]» i «Ferrovial 2005 a 2008 Ciutat 

Judicial-Línia 9) (43,1x4), 172.400.000 [pessetes]». Al dietari de 

Gemma Montull apareixen anotacions sobre el repartiment de quantitats 

del patrocini de Ferrovial. «Diners rebuts Ferrovial (120.202,42 € 

efectiu)». Tot seguit: «(60.101,21 € FUND. pagar Trias). (¿Es pot pagar 

directam. del cte. ORFEÓ? Contracte O.C.) Sí». 

 

TRIO D’EMPRESES 

Pagaments per treballs desconeguts 

 

«Factura de 30 MM [milions de pessetes] que ens deu Ferrovial: 22 

milions són per pagar f[actu]ra. Hispart (enviada f[actu]ra. a Md.17/11). 

8 milions en efectiu». Aquesta és una altra anotació dels dietaris de 

Gemma Montull. La documentació confiscada pels Mossos indica que el 

Palau de la Música va pagar importants quantitats de diners a les 

empreses Hispart, New Letter i Letter Graphic. Aquestes mateixes firmes 

facturaven també a la fundació de Convergència Democràtica, (Fundació 

Trias Fargas) i a CiU per treballs electorals almenys el 2006. 

 

Letter Graphic i New Letter van facturar al Palau entre el 2007 i el 2009 

un total de 952.583 euros per difusió de promocions i mailings, però 

l’actual direcció no ha trobat rastre que aquests treballs es fessin en 

realitat. Aquestes dues empreses també han estat proveïdores de la 

fundació de CDC. El 2006, any de les últimes eleccions autonòmiques, 

Letter Graphic li va fer a CiU una campanya de mailing. 

 



La firma Hispart va rebre 956.000 euros del Palau entre el 2004 i el 

2008. Aquesta companyia es dedica a la telecomunicació i està 

administrada per Juan Manuel Parra, que amb una altra empresa seva ha 

organitzat actes electorals de CiU. 

 

NOMS PROPIS 

Una firma fundada pel tresorer de CDC 

 

L’equip directiu de Millet esperava ansiós els ingressos milionaris (fins a 

8,5 milions d’euros en 10 anys) procedents del patrocini de Ferrovial. Als 

dietaris de Gemma Montull hi consta també el pagament de 120.202 

euros per dues factures de l’empresa Natur System, de la qual va ser 

accionista fundador i apoderat fins al 2006 el responsable de finances de 

CDC, l’economista Daniel Osàcar Escrig. 

 

Aquest empresari jubilat, també administrador de la fundació de 

Convergència, va assegurar ahir que va abandonar aquesta firma el 2000 

i que va ser l’empresa que no va registrar fins sis anys després la seva 

renúncia com a apoderat. Natur System ha treballat per al Palau i també 

per a l’Administració autonòmica durant el Govern de CiU. Un altre dels 

fundadors de Natur System, José Valcells Montagut, està vinculat a un 

grup empresarial també investigat pel saqueig del Palau. 

 


