
 

 

 

 

 

Palau del Parlament, 21 de maig de 2010 

 

 

Il.ltre. Sra. Dolors Camats 

Portaveu 

Grup parlamentari d’ICV-EUiA 

 

 

 

Benvolguda Dolors, 

 

He rebut el teu escrit de data 18 de maig en el que em manifestes la voluntat del 

teu grup parlamentari d’impulsar la constitució d’una Comissió d’investigació sobre 

les irregularitats detectades en la gestió del Palau de la Música Catalana i, de forma 

especial, per esclarir les notícies sobre una eventual utilització d’aquesta institució 

com a intermediària pel pagament de comissions d’una important empresa 

constructora a Convergència Democràtica de Catalunya a través de la seva 

Fundació a canvi de la concessió d’obra pública. 

 

No cal dir que compartim la voluntat del total esclariment de les irregularitats en la 

gestió del Palau de la Música, que ha patit un veritable espoli que, segons les 

informacions publicades, pot arribar a la xifra de 36 milions d’euros. I també, 

lògicament, les responsabilitats de tota mena que se’n derivin. Compartim també la 

necessitat de defensar l’honorabilitat de la política, les institucions i els partits, i 

millorar l’eficàcia dels mecanismes de transparència i control. En aquest sentit, és 

imprescindible aclarir també quina ha estat la relació entre el Palau de la Música 

Catalana i la Fundació de Convergència Democràtica de Catalunya. 

 

Fins ara sabíem que diners del Palau de la Música Catalana havien anat a parar a la 

Fundació de CDC, uns diners que, després de la seva negativa inicial, CDC s’ha 

compromès a retornar. Sabíem també que diners del Palau de la Música havien 

servit per pagar deutes del Partit per la Independència assumits personalment pel 

Sr. Àngel Colom, avui destacat dirigent de CDC, uns diners que, segons sembla,  



 

 

 

 

 

també seran retornats. Informacions més recents apunten la possibilitat que els 

diners del Palau de la Música que van arribar a la Fundació de CDC tinguessin una 

relació directa amb donatius d’empreses adjudicatàries d’obra pública els anys 2001 

i 2003, la possibilitat que el Palau de la Música pagués importants factures per 

serveis inexistents o insuficientment documentats a empreses que han treballat 

també per a les campanyes electorals de Convergència Democràtica de Catalunya, i 

també un presumpte pagament de comissions per una requalificació urbanística a 

L’Ametlla del Vallès. 

 

Hem demanat als màxims dirigents de CDC que desmenteixin aquestes 

informacions, que diguin que les dades proporcionades pels mitjans de comunicació 

són falses, que no hi ha cap relació entre l’espoli del Palau de la Música i CDC, que 

els diners del Palau de la Música Catalana rebuts per la Fundació de CDC no tenen 

res a veure amb les donacions d’una important empresa constructora, i per ara 

hem de lamentar que les declaracions fetes per Artur Mas no hagin servit per esvair 

els dubtes raonables que susciten les informacions periodístiques extretes de les 

investigacions judicials en curs. 

 

El nostre grup parlamentari ha estat tradicionalment molt reticent a la creació de 

Comissions d’Investigació sobre temes que estan en mans de la Justícia i, abans de 

procedir a la creació d’una Comissió d’Investigació, volem assegurar-nos que el seu 

treball pugui ser realment útil per esclarir l’objecte de la investigació i no 

esdevingui un espai més de picabaralla partidista. Convençuts que vosaltres 

compartiu també aquest plantejament, abans de fer-vos costat en la petició de 

crear aquesta Comissió, voldríem saber com creieu que hauria d’actuar. Voldríem 

conèixer el vostre criteri sobre la composició de la Comissió, sobre l’objectiu i abast 

precís dels seus treballs, sobre com evitar una indeguda interferència sobre el 

procediment judicial en curs, voldríem saber també quina documentació creieu que 

caldria sol·licitar, quines compareixences preveieu, si heu pensat en comptar amb 

el suport d’alguns experts en aquestes qüestions i, finalment, ens preocupa la 

durada dels seus treballs ja que, sense descartar que es puguin celebrar plens del 

Parlament el mes de setembre, considerem que no seria raonable que les 

conclusions d’aquesta Comissió no fossin debatudes pel darrer Ple del Parlament de  



 

 

 

 

 

Catalunya abans del mes d’agost i això proporciona un termini molt breu per a la 

seva tasca investigadora. 

 

La direcció del nostre grup parlamentari es reuneix el proper dimarts al matí i 

m’agradaria poder traslladar-hi no només la vostra sol·licitud sinó també alguna 

precisió sobre els aspectes abans esmentats per tal de poder decidir sobre 

l’eventual creació d’aquesta Comissió d’Investigació. 

 

Cordialment, 

 

 

 


