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10.-Moció d’urgència que presenten CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA per exigir 

explicacions sobre els nous casos de corrupció de CDC, amb l’obra pública 

de Sant Cugat 

 

1. Atès que el 29 d'abril del 2002, l'Ajuntament de Sant Cugat va adjudicar a Ferrovial-Agroman la 

construcció del PAV3 per un import de poc més de 4,1 milions d'euros. L'adjudicació es va fer 

en un concurs públic al qual també es va presentar l'empresa Bastir Constructora Catalana.  

2. Atès que l’any 2010, van sortir les primeres informacions que apuntaven a un possible 

desviament de diners del Palau a CDC per finançar el partit de forma irregular, diners que 

provindrien de la constructora Ferrovial, un dels principals patrocinadors del Palau.  

3. Atès que davant la demanda de l'oposició d'aclarir les informacions, l'alcalde Recoder i Mercè 

Conesa, aleshores tinenta d'alcalde d'Urbanisme, van negar rotundament en reiterades 

ocasions que l'Ajuntament tingués cap coneixement de la negociació d'una suposada comissió 

entre Fèlix Millet i Ferrovial per l'adjudicació de les obres i van defensar la transparència de 

l'adjudicació.  

4. Atès que la sentència del “cas Palau” conclou que Convergència Democràtica de Catalunya 

(CDC) va rebre diners de l'adjudicació del PAV3 de Sant Cugat. Segons el text, Ferrovial va 

abonar una comissió del 4% dels 4,1 milions d'euros de l'import de l'obra, prop de 167.000 €, 

dels quals va entregar el 2,5 % a CDC (104.400) i l'1,5% (62.640) a Fèlix Millet i Jordi Montull 

per la seva intermediació.  

5. Atès que el 28 d'agost del 2015, la Guàrdia Civil es va presentar a l'ajuntament per reclamar 

informació sobre l'adjudicació el 2009 d'una promoció d'habitatge públic de l'empresa municipal 

Promusa a Teyco, en el marc d'una investigació d'Anticorrupció sobre el pagament de 

comissions d'aquesta constructora a canvi d'obra pública.  

6. Atès que els grups de l’oposició van proposar al Ple municipal la creació d'una comissió 

informativa especial per esclarir l'actuació de PROMUSA. El novembre de 2016, i després de 9 

sessions de treball, es van presentar públicament les conclusions d’aquesta comissió i es va 

trametre tota la informació a la fiscalia del Vendrell, que estava investigant el cas. 

7. Atès que el mes de març de l'any passat, els grups d’esquerres de l’Ajuntament van proposar al 

Ple que es fes una auditoria externa per revisar l'adjudicació del PAV3 a Ferrovial, altres treballs 

públics de la mateixa constructora a la ciutat i l'adjudicació d'obres amb explotació de serveis a 

l'empresa Cintra, també vinculada a aquesta companyia. Actualment s’està treballant, amb la 

participació dels grups de l’oposició amb la licitació per trobar l’empresa que faci aquesta 

auditoria. 

8. Atès que el diumenge 4 de febrer el diari El Pais va fer una àmplia noticia titulada “Sant Cugat, 

la capital del 3%” i una altra noticia detallant 7 adjudicacions d’obra pública de Sant Cugat amb 

els corresponents cobraments del 3% a empreses adjudicatàries. Aquestes 7 adjudicacions, 

amb els corresponents pagaments a Convergència Democràtica de Catalunya serien: 

 La Bòbila-La Serreta. Les obres d'urbanització d’aquest sector de la ciutat van ser 

adjudicades per 2,47 milions al març de 2008 a una UTE formada per Grup Mecanotubo i 

Api Mobilitat. 2 mesos després, les adjudicatàries van fer 4 donacions a les 2 fundacions de 

Convergència (CatDem i Fòrum Barcelona) per un total de 69.000 €. La xifra ascendeix al 

2,8% de l'import de l'obra. 

 Complex Esportiu Mira-sol. El poliesportiu va sortir a concurs el maig de 2007 i s’hi van 

presentar 2 aspirants. Al febrer de 2008, amb el procés encara obert, l’adjudicatari va donar 

25.000 € a CatDem. L'adjudicació es va produir a l'abril i, després de la signatura del 
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contracte, la UTE contractista —creada solament per a aquest projecte i formada per 

Construccions Pai i Lleure Esportiu— va fer 2 donacions a CatDem i Fòrum Barcelona per 

134.000 €. Els pagaments ascendeixen en total a 159.000 €, un 3,2% del valor del contracte. 

Posteriorment, la UTE va ser incapaç d'acabar el projecte i va trencar unilateralment el 

contracte. Malgrat això, Sant Cugat li va retornar els 240.000 € dipositats com a fiança.  

 Edifici Rabassaires (I). Promusa va adjudicar al setembre de 2006 un edifici de 72 pisos 

socials a Construccions Bruesa. L'empresa va entrar aviat en greus problemes financers i, a 

l'abril de 2008, l'Ajuntament va acceptar que deixés l'obra a mig fer i li va pagar 2,6 milions 

pels treballs fets, encara que li va imposar una indemnització de 300.000 €. Aquesta quantitat 

era inferior a la despesa que l'aturada suposava per a les arques municipals, però Sant 

Cugat ho va acceptar per salvar altres dues obres que Bruesa tenia en marxa a la ciutat. La 

constructora va donar poc després 60.000 € al partit. 

 Edifici Rabassaires (II).  Promusa va adjudicar el 30 de març de 2009 la continuació de les 

obres a Teyco per 4,65 milions d'euros. En els mesos següents, l'empresa va donar 100.000 

€ a CatDem i 43.800 a Fòrum Barcelona. La quantitat total puja a 143.800€, un 3,09% de 

l'import del contracte. Aquesta obra està sent investigada per la Fiscalia Anticorrupció. El 

sumari del cas revela com l'oferta de Teyco va ser considerada com a baixa temerària durant 

la tramitació del concurs. El Consistori i Teyco defensen que l'empresa va justificar 

adequadament les raons que li permetien oferir un preu tan baix, per la qual cosa va poder 

ser repescada. Un informe jurídic encarregat pel jutge del cas  sosté que “no està justificada 

la no exclusió de Teyco per baixa temerària”.  

 Edifici Francesc Macià.  Promusa va treure a concurs un altre edifici d'habitatges socials el 

22 de març de 2010. Una setmana abans, Tau Icesa, l'empresa guanyadora, havia donat 

25.000 € a CatDem. El concurs es va adjudicar el 30 de juliol, només 3 dies després que 

l'empresa hagués fet una altra donació de 34.000 euros. Tau Icesa va fer dues noves 

donacions per 50.000 euros poc després. Els pagaments ascendeixen en total a 109.000 €, 

el 2,91% del valor del contracte. 

 Fàbrica de Sharp. La multinacional del joc Cirsa va donar entre 2011 i 2015 un total de 

900.000 € a Convergència a través d'un conveni. Els pagaments van començar al juny de 

2011, només 4 dies després que l'empresa guanyés 30 milions d'euros en una operació 

impulsada per la Generalitat —en aquest cas l'Ajuntament no va participar en ella— en la 

qual va aconseguir per solament un euro la fàbrica de Sharp. Els pagaments ascendeixen al 

3% dels beneficis obtinguts per Cirsa. 

 Mercat Mira-sol. Sant Cugat va adjudicar la reforma del mercat l'1 de març de 2012 per 

804.000 €. Només 12 dies després, el Grup Soler va donar 25.000 € a CatDem, el 3,11% 

del valor del contracte.  

 

Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUiA, ERC-MES i CUP-PC proposen al ple l’adopció dels 

següents ACORDS: 

PRIMER.- Que en el termini d’un mes, l’equip de govern trameti a l’oposició tota la documentació 

que li ha enviat a la fiscalia i també la que li ha estat requerida judicialment en investigacions sobre 

adjudicacions d’obra pública municipal. 

SEGON.- En el termini d’un mes, trametre a la fiscalia anticorrupació tota la documentació de les 

adjudicacions d’obra pública de Sant Cugat referides a l’atès número 8, així com també qualsevol 

altre expedient o adjudicació en la que s’observin indicis d’il·legalitat. 
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TERCER.- En el termini d’un mes, enviar la documentació referida a l’acord segon a l’Oficina 

Antifrau de Catalunya per què iniciï els tràmits que consideri oportuns per actuar en cas de que 

s’observin irregularitats. 

QUART.- Encarregar una nova auditoria externa per revisar les adjudicacions de la urbanització de 

Bòbila-La Serreta, del Complex Esportiu Mira-sol, l’edifici d'habitatges socials de Francesc Macià i 

el mercat de Mira-sol i altres adjudicacions que puguin estar sota ombra de sospita d’aquí a què es 

faci la licitació. 

CINQUÈ.- En cas de que s’observin indicis de finançament irregular, traslladar la documentació a 

la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas.  

 

Sant Cugat del Vallès, 12 de febrer de 2018. 


