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L'Audiència de Barcelona va
confirmar ahir la condemna d'un
any de presó als exresponsables
del Palau de la Música Fèlix Millet
i Jordi Montull per tràfic d'influ-
ències en la tramitació d'un hotel
de luxe al costat de l'entitat cultu-
ral, així com l'absolució de l'anti-
ga cúpula d'Urbanisme de Barce-
lona. En una nova sentència, la sec-
ció cinquena de l'Audiència de
Barcelona va mantenir la con-
demna per a Millet i Montull i
l'absolució per a l'extinent d'alcalde
de Barcelona Ramon García Bra-
gado, l'exgerent Ramon Massa-
gué, el director jurídic d'aquesta
àrea Enric Lambies i l'arquitecte
Carles Díaz. L'Audiència va re-
dactar una altra sentència per les
irregularitats en la tramitació de
l'Hotel del Palau per ordre del Tri-
bunal Suprem, que atenent el re-
curs de la Fiscalia va reprotxar a la
sala que, entre altres aspectes, no
es pronunciés sobre si existia un
acord previ entre els acusats per-
què els convenis per a la tramita-
ció urbanística del projecte esti-
guessin ocults.

En el cas de l'Hotel, el primer
que ha fet seure Millet a la ban-
queta per la seva gestió al capda-
vant de l'entitat cultural, el Fiscal

va acusar l'antiga cúpula d'Urba-
nisme de l'entitat d'haver facilitat
una operació especulativa per a la
construcció de l'hotel de luxe, sa-
bent que beneficiava un promotor
hoteler particular al qual el Palau
va vendre els solars. Això no obs-
tant, el tribunal considera Millet i
Montull únics responsables de
l'operació i els condemna per dur
a terme «actuacions insistents i
persistents» per influir en els res-
ponsables municipals, «ocultant
en tot moment a les autoritats a
què es dirigien (...) el seu pla es-
peculatiu a través de la venda de
les finques propietat de la Funda-
ció».

Els arguments
En aquesta línia, la sala insisteix
que no té cap rellevància penal l'ar-
gument del fiscal que García Bra-
gado, d'acord amb Millet i Montull,
va acordar que no es fes públic el
primer dels dos convenis neces-
saris per impulsar l'hotel, signat en-
tre el Palau i la Generalitat i que es-
tablia les compensacions econò-
miques que tots dos rebrien per l'o-
peració. Per al tribunal, «per part
de les acusacions es dóna massa
rellevància a la no publicació d'a-
quest conveni», ja que, segons la
seva opinió, del mateix no es de-

dueix clarament la intenció de
transmetre després a un tercer la
titularitat de les finques que havien
d'albergar l'hotel. A més, la sala
creu que el conveni signat entre el
Palau i el Departament d'Econo-
mia, llavors dirigit pel socialista An-
toni Castells, tenia caràcter
«mixt» –tant urbanístic com pa-
trimonial–, però la legislació «no-
més  obliga a publicar» els urba-
nístics.

«I el que és més important, atès
el tenor de les acusacions: del
contingut d'aquest conveni mixt i,
com s'ha dit, no resulta prou acre-
ditada la intenció de transmetre la
titularitat de les finques propietat
de la Fundació a aquest tercer
que s'encarregaria de construir i
explotar l'hotel (...)», afegeix la
sala. D’acord amb el «minuciós

examen del documental en què es
funden les acusacions» –prova
que el TS el va obligar a revisar–,
l'Audiència recalca que té «serio-

sos dubtes» que García Bragado i
Massagué coneguessin que en els
convenis «s'estigués ocultant cap
transmissió de les finques de la
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Confirmen la
pena a Millet i
Montull pel 
cas de l’Hotel 
L’Audiència de Barcelona torna a exculpar la

cúpula d’Urbanisme i no modifica la sentència
inicial que el Suprem va ordenar repetir 



Els exresponsables del Palau, Fèlix Millet i Jordi Montull, en una imatge d’arxiu del 2012. 

ACN

La Fiscalia i l'acusació popular
exercida per associacions veïnals tor-
naran a recórrer al Tribunal Suprem
(TS) la nova sentència de l'Audiència
de Barcelona que absol l'antiga cú-
pula d'Urbanisme de la ciutat i con-
demna a un any de presó Fèlix Millet
pel cas de l'Hotel del Palau. 
Segons van informar fonts judicials,
el ministeri públic, que amb el seu re-
curs al Suprem va provocar que l'alt
tribunal obligués l'Audiència a repe-
tir la seva sentència, impugnarà el
nou veredicte, per entendre que està
clara la responsabilitat penal dels ex-
responsables d'Urbanisme de l'Ajun-

tament de Barcelona.
El fiscal del cas, Antoni Pelegrín,

discrepa de l'argument de l'Audièn-
cia i sosté que els responsables mu-
nicipals van facilitar les modifica-
cions urbanístiques necessàries per
a la construcció de l'hotel de luxe, sa-
bent que es tractava d'una operació
especulativa que beneficiava un par-
ticular, de manera que van intentar
que els convenis que sustentaven el
projecte estiguessin ocults. De la
mateixa opinió és l'acusació popular
exercida per associacions veïnals de
Barcelona, representades pels advo-
cats Jaume Asens i Alex Solà, així que
també han anunciat que recorreran
el veredicte al Suprem. 
L'alt tribunal haurà de decidir de

nou si accepta els recursos contra la
sentència. EFE/DdG BARCELONA



LES REACCIONS

La Fiscalia i l'acusació
popular tornaran a
recórrer la sentència 

L’Audiència condemna 
a un any de presó els
exresponsables del Palau 
per tràfic d’influències 

El president, Artur Mas, i la seva
vicepresidenta, Joana Ortega, no
van convèncer el cardenal arque-
bisbe de Barcelona, Lluís Martínez
Sistach, perquè el funeral per les
víctimes de l'avió de German-
wings –on hi anaven 10 gironins–
que s'oficiarà dilluns que ve a la Sa-
grada Família, fos interreligiós i no
una missa catòlica. Mas i Ortega
van aprofitar la missa que Sistach

va oficiar amb motiu de la festivi-
tat de Sant Jordi per comentar-li
que tant el Govern central com la
Generalitat eren partidaris d'una
cerimònia interreligiosa, amb par-
ticipació d'altres confessions. Sis-
tach només va accedir que al final
de la missa-funeral catòlica tres re-
presentants –un evangèlic, un jueu
i un tercer musulmà– pronun-
ciessin unes paraules durant uns
minuts.

Fonts de l'Arquebisbat van as-
segurar no entendre el malestar del
Govern, ja que l'elecció del temple
de la Sagrada Família, decisió en la
qual no va ser consultat l'arque-
bisbat, obligava a celebrar una ce-
rimònia catòlica. A més, van avan-

çar que durant l'acte, al final de la
missa, hi hauria tres intervencions
de representants de les tres prin-
cipals religions i que l'Evangeli el
cantaria  una cantant ucraïnesa en
grec, «l'idioma que dóna sentit
universal i donarà sentit ecumènic
a la cerimònia».

Els detalls
La cerimònia catòlica emprarà
cinc idiomes –català, castellà, fran-
cès, alemany i anglès– a més del
grec en el càntic de l'evangeli i hi
participaran cors musicals. Tot i
que encara falten per concretar al-
guns detalls de l'acte, al qual as-
sistiran els Reis d'Espanya i el pre-
sident del Govern, Mariano Rajoy,

fonts de l'arquebisbat van assegu-
rar que no faltarien detalls ecu-
mènics i van confirmar que tam-
bé hi hauria una presència «im-
portant» de l'idioma català. L'ar-
quebisbat va defensar que l'acte
«se celebrarà en un temple catòlic
i la tradició més arrelada a Cata-
lunya és la catòlica, de manera que
el més lògic és fer una litúrgia i una
eucaristia catòliques». Les matei-
xes fonts van destacar que el fu-
neral en record de les víctimes
que es va celebrar a la catedral de
Colònia «va tenir en un 90 % una
estètica luterana perquè aquesta és
la tradició majoritària allà, però
aquí és la catòlica». Malgrat reco-
nèixer que hi va haver víctimes
d'altres confessions, un portaveu
de l'arquebisbat va indicar que
«el que no pot pretendre l'admi-
nistració és fer un funeral laic en un
temple catòlic, això és impossible».
D’aquesta manera van voler tan-
car la polèmica generada. 
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El Govern català no
aconsegueix convèncer 
el cardenal per celebrar 
un acte multireligiós 



Sistach manté el funeral catòlic
per les víctimes de Germanwings

Una investigació científica en
la qual han participat els hospitals
Clínic i Sant Joan de Déu i l'Insti-
tut de Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC) ha permès desenvolupar en
ratolins una nova tècnica genèti-
ca que elimina les mutacions mi-
tocondrials als òvuls i evita la
transmissió de malalties heredi-
tàries. La investigació, liderada
pel científic espanyol, Juan Carlos
Izpisúa, va ser publicada ahir per
la revista Cell. Els investigadors van
recordar que les malalties que
afecten les mitocòndries es trans-
meten de forma exclusiva de mare
a fill.
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Una tècnica evita
que es transmetin
les malalties
hereditàries 
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