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Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de 

Corrupció Política 

X legislatura / Sisè període / 2 de març de 2015 

 

 

 

Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de 

Corrupció Política 

 

Presidència de David Fernàndez i Ramos  

 

 

Sessió núm. 13 

SESSIÓ NÚM. 13 

La sessió s’obre a **. Presideix David Fernàndez i Ramos. Assisteix la Mesa el 

lletrat Francesc Pau i Vall. 

Hi són presents els diputats Meritxell Borràs i Solé i Roger Montañola i Busquets, 

pel G. P. de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March i Sergi Sabrià i Benito, pel 

G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; Maurici Lucena i Betriu i Jordi 

Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Josep Enric Millo i Rocher i Santi 

Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Joan Mena Arca i 

Marc Vidal i Pou, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa; Carlos Carrizosa Torres i José María Espejo-Saavedra Conesa, pel G. 

P. de Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez i Isabel Vallet Sànchez, pel G. Mixt. 

Assisteix/-en a aquesta sessió... 
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ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Compareixença de Marta Pujol Ferrusola davant la Comissió d’Investigació 

sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (tram. 357-

00845/10) Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 

de Corrupció Política. Compareixença. 

2. Compareixença d’Oriol Pujol i Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre 

el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (tram. 357-00841/10) 

Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 

Corrupció Política. Compareixença. 

3. Compareixença de Pere Pujol Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre 

el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (tram. 357-00843/10) 

Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 

Corrupció Política. Compareixença. 

 

El president 

Bona tarda a totes i a tots i si els sembla, comencem aquesta nova sessió de la 

Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 

Corrupció Política. 

Compareixença 

de Marta Pujol Ferrusola (tram. 357-00845/10) 

Comencem subsanciant l’ordre del dia, en primera instància amb la 

compareixença, com a testimoni, de la senyora Marta Pujol i Ferrusola, que no fa 

cap introducció prèvia per voluntat pròpia i per tant, obriríem directament amb el 

torn de preguntes als grups parlamentaris i en primera instància, per Esquerra 

Republicana (Sergio Santamaría Santigosa demana per parlar)...sí, senyor 

Santamaría? 

Sergio Santamaría Santigosa 

Sí, una cuestión de orden. Este grupo parlamentario quiere conocer si el criterio de 

la Presidencia va ser el de que las comparecencias de los testigos se adecúen al 

resto de las que se venían haciendo hasta la fecha, es decir, que se trate como 
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reglamentariamente está establecido, de un interrogatorio pregunta-respuesta. Lo 

digo, fundamentalmente, para proporcionar una ecuanimidad de trato a todos los 

comparecientes y yo creo que si esta opinión es compartida por el resto de los 

portavoces, ningún inconveniente, si hubiera algún tipo de discrepancia, le rogaría 

que lo sometiera a votación. 

El president 

Gràcies, senyor Santamaría. Jo crec que no hi ha cap mena de discrepància, sinó 

perquè aquesta presidència mai ha canviat el criteri. L’ha canviat algun 

compareixent, no aquesta presidència, l’ha canviat un compareixent, la setmana 

passada, precisament hem trigat una mica ara a arribar, perquè estàvem parlant, 

precisament d’aquests aspectes. Avui, com l’altre dia, el plantejament és de 

testimoni, per tant, és pregunta-resposta. Ara, si com tots sabem què va passar la 

setmana passada, el compareixent decideix respondre al final, haurà de dir a cada 

pregunta, no?, que és el que..., com pensa actuar, amb la fórmula que estimi 

oportuna. Nosaltres no podem violentar, vull dir, mai s’ha canviat el funcionament 

d’aquesta comissió, l’ha canviat en la via pràctica, òbviament com vostè coneix 

perfectament, el compareixent de la setmana..., un dels compareixents de la 

setmana passada. 

Sergio Santamaría Santigosa 

Precisamente por eso, me gustaría que en este caso la presidencia garantizara el 

correcto funcionamiento de las sesiones, es su obligación. Y por tanto, si hay un 

compareciente que no sigue las instrucciones de la presidencia, en este caso, yo 

creo que debe ser reconvenido para que se ajuste al canon de funcionamiento que 

el resto de comparecientes están llevando a cabo. Me parece que eso es 

fundamental para evitar situaciones incómodas a todos los diputados que 

participamos de esta comisión. 

El president 

Així serà i així, fa un moment li he informat, a la senyora Pujol, Pujol Ferrusola, en 

el benentès que saben vostès perfectament també quin són, no?, els drets 

fonamentals a guardar silenci que aquesta cambra no pot violentar. En aquest cas 

haurà de respondre a cada pregunta que respon al final. Això jo li he demanat que 

s’utilitzi aquesta fórmula perquè no hi hagi dubte, ni ombra de dubte que l’esquema 
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de compareixença no s’ha canviat. Són testimonis i per tant, no?, ho fan amb la 

metodologia pregunta-resposta. 

Sergio Santamaría Santigosa 

En última instancia, espero que si así no fuera, que usted lógicamente pues dirija 

como debe ser, convenientemente, dichas comparecencias. 

El president 

Gràcies, senyor Santamaría i a més, li agrairé que si veu que no ho faig, m’avisi 

perquè m’hi posaré. I és el torn, ara sí, si no hi ha cap paraula prèvia, de l’il·lustre 

diputat Oriol Amorós, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Oriol Amorós i March 

Bona tarda, gràcies, president. Gràcies, senyora Pujol, per comparèixer davant 

d’aquesta comissió. Vostè sap que aquesta és una comissió d’investigació i per 

tant interessa determinar, en aquesta comissió, com s’ha exercit la responsabilitat 

política en aquest país i en el cas que ens ocupa, dues qüestions: una, que deriva 

de la confessió del seu pare, del 25 de juliol i per tant, de si s’ha comès o com s’ha 

comès, perquè que es va cometre sí que ho va confessar el mateix expresident 

Pujol, un frau fiscal, però també interessa a aquesta comissió, doncs, determinar si 

en la forma de l’exercici de la responsabilitat política, la proximitat al poder familiar, 

doncs, en algun aspecte resultava avantatjosa i, per tant, desavantatjosa per al 

conjunt dels ciutadans. 

Per tant, li faré preguntes a l’entorn de la seva relació amb l’esfera pública i si 

aquesta doncs ha suposat algun avantatge per vostè, el fet de la seva..., de ser filla 

de l’expresident Pujol. 

La primera qüestió que li vull preguntar és referida a la seva relació amb 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Vostè ocupa plaça a Sant Vicenç de 

Montalt, com a arquitecte tècnic o com a enginyera? 

Marta Pujol Ferrusola 

A veure, jo estic contractada per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt des de 

l’any 96, no s’ha convocat la plaça d’arquitecte i és una situació que se’m va tractar 

el 96 com un servei de consultoria externa. Aquesta és una pràctica habitual a 

molts municipis de Catalunya, jo diria que també d’Espanya, per municipis de 
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menys de deu mil habitants, entre deu mil..., de cinc mil a deu mil habitants, o més 

petits i aquesta és la meva relació laboral amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt. Mantinc aquest contracte, vigent, i continuo fent les feines que se’m van 

adjudicar en el seu dia amb el contracte que vam establir. 

Oriol Amorós i March 

Aquest contracte... 

Marta Pujol Ferrusola 

La plaça no s’ha convocat mai. 

Oriol Amorós i March 

Aquest contracte és des de 1996 i va ser, si ho he entès bé, decidit en ple o decidit 

en comissió de Govern, no? 

Marta Pujol Ferrusola 

A veure, aquest contracte és des de l’any 1996, va ser decidit en ple..., esperi..., bé 

sí..., sí en un ple de l’ajuntament es va decidir el contracte. A mi l’Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt clarament em ve a buscar, perquè jo estava treballant a 

l’Ajuntament de Llavaneres, jo tinc aquesta relació laboral ja anteriorment, des de 

l’any 1987, amb l’Ajuntament de Llavaneres tenia un contracte similar. I el 96 

l’arquitecte municipal de Sant Vicenç de Montalt, que està en la mateixa situació 

que jo, contractual que jo, estic com molts ajuntaments d’aquest país i vostès ho 

poden demanar als seus corresponents grups municipals o representants o 

regidors municipals o qui s’encarregui de la política municipal dels seus partits, 

sabrà que és una situació molt habitual. 

Doncs el 96 em van venir a buscar perquè necessitaven un arquitecte i en aquell 

cas un govern..., en el cas de Sant Vicenç de Montalt un govern de coalició entre 

Convergència i Esquerra Republicana em van venir a buscar i em van fer la 

corresponent entrevista de treball i em van contractar. 

Oriol Amorós i March 

Vostè ha mencionat el color polític, creu que el color polític de l’alcalde tenia 

alguna cosa a veure, amb aquest fet? 

Marta Pujol Ferrusola 
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Jo crec que no, perquè a més jo ja li he dit que vaig començar a treballar el 87 i 

l’alcalde de Llavaneres era del PP. Jo vaig treballar més de vuit anys amb un 

alcalde del PP, el senyor Víctor Ros, a l’Ajuntament de Llavaneres, que és qui em 

va contractar per aquesta feina. 

I després, he estat treballant..., es dóna el cas que he treballat amb tots els colors, 

perquè des del 97 que..., ai, perdonin, des del 87 fins a dia d’avui i cada quatre 

anys, doncs he estat amb alcaldes del PP, després en el cas de Llavaneres, amb 

alcaldes..., vaig començar amb un alcalde de Convergència en coalició amb 

Esquerra Republicana i que no van tenir cap queixa, després una majoria absoluta 

de Convergència, després vaig governar amb un tripartit..., ai, governar, perdonin, 

governar, vaig treballar amb un tripartit, amb alcalde socialista i regidor 

d’urbanisme d’Iniciativa, sense cap problema. Bé, sense cap problema..., i 

després... 

Oriol Amorós i March 

Bé? Sense cap problema, què vol dir això? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, vull dir que em van mantenir en el càrrec. En un primer moment, en aquest cas 

es va posar en dubte, van sortir temes polítics, vaig entendre... 

Oriol Amorós i March 

Això era entre 2003 i 2007, no? alcalde socialista? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, concretament amb el regidor d’Iniciativa, va posar els seus dubtes, però va 

considerar que per la labor tècnica que estàvem fent i els serveis tècnics 

funcionaven, tenia molt bona referència dels serveis tècnics de l’Ajuntament i van 

mantenir la situació laboral. I ara, posteriorment, doncs estem a Sant Vicenç de 

Montalt hi ha un alcalde de Convergència i col·labora en el Govern el Partit 

Socialista. En tots aquests anys, ningú ha posat en dubte la meva labor 

professional, ni des del Govern ni des de l’oposició. Altra cosa és que ara se’m faci 

una campanya per uns altres motius. Professionalment mai no se m’ha posat en 

dubte, la meva capacitat per fer aquesta feina. 

Oriol Amorós i March 
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Però sí que s’ha posat en dubte la forma de contractació? 

Marta Pujol Ferrusola 

La forma de contractació és la mateixa que s’ha fet a molts ajuntaments d’aquest 

país. Si resulta que se’m posa en dubte pels meus cognoms..., però és que no és 

el cas que li estic dient. 

Oriol Amorós i March 

Vostè diu que va signar un contracte el 1996, quina vigència tenia aquest 

contracte? 

Marta Pujol Ferrusola 

Inicialment tenia una vigència de quatre anys, que s’ha anat prorrogant. 

Oriol Amorós i March 

S’ha prorrogat una sola vegada, per quatre anys, segons la informació que tinc... 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, això és una situació contractual que està en mans del secretari de l’Ajuntament 

i de la Intervenció de l’Ajuntament. I ningú l’ha revocat. 

Oriol Amorós i March 

Fixi’s que el 1996, quatre anys de contracte, més quatre de pròrroga, vol dir que 

s’acaba el 2004. Del 2004 cap aquí, l’alcalde actual ha declarat en ple que ell no ha 

signat cap contracte. 

Marta Pujol Ferrussola 

No, el van signar els posteriors, els equips de Govern posteriors a la meva 

contractació. Ja li he dit, i els he passat de tots colors. 

Oriol Amorós i March 

Per tant, vostè ha tingut contracte fins al 2000, pròrroga de quatre anys més i des 

d’aleshores, cap contracte. 

Marta Pujol Ferrusola 

No, però estic contractada, jo cada mes minuto el mateix... 

Oriol Amorós i March 
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Però s’ha acabat la vigència, si era un contracte de quatre anys, que tenia una 

pròrroga de quatre... 

Marta Pujol Ferrusola 

Això ho resoldrà qui ho hagi de resoldre, a nivell municipal..., no..., eh? 

Oriol Amorós i March 

D’acord, però no li sembla una mica estrany, a vostè no li hagués agradat tenir una 

situació més estable, més reconeguda jurídicament, que no oferís aquest dubte, 

no? perquè un contracte que té una durada, quan s’acaba, s’acaba i, en canvi, a 

vostè no se li acaba. 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, a veure, no se m’acaba a mi i no se m’acaba a tres persones més de 

l’Ajuntament que estem en la mateixa situació, això és un problema que té 

l’Ajuntament, eh? 

Oriol Amorós i March 

Tres persones..., sí, sí. El que passa és que des del 2007, amb la EBEP, amb la 

Llei Bàsica de l’Empleat Públic, doncs sembla que s’hauria de formalitzar aquesta 

situació, ja es permet tenir càrrecs com el seu a mitja jornada, entenc que l’origen 

de la seva contractació com a molts ajuntaments petits, és perquè tot i que la llei 

els obligava a tenir aquesta figura a temps complert, doncs molts ajuntaments no 

s’ho podien permetre. A partir de 2007 s’estableix, a través de la EBEP que això 

poden fer-ho a mitja jornada i que, per tant, podrien formalitzar aquesta plaça, no? 

En canvi, no s’ha fet, com és que no s’ha fet, això? 

Marta Pujol Ferrusola 

No s’ha fet, si li rellegeixo el mateix que ha escrit el mateix ajuntament, per context 

de crisi econòmica i limitacions que imposa la legislació estatal per la incorporació 

de nou personal a les administracions públiques, això és el comunicat de 

l’ajuntament. Jo no hi interfereixo... 

Oriol Amorós i March 
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Però en canvi, el mateix ajuntament fa un comunicat dient que ara sí, que ara, a 

partir de gener de 2015, ara sí que iniciaran el..., però això ho havien fer des de 

2007 i no ho han fet fins a 2015? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, però això és una qüestió de l’ajuntament. 

Oriol Amorós i March 

Ja, però l’afectada és vostè. 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo en aquest cas sóc l’afectada, vostè ho ha dit, sóc l’afectada. 

Oriol Amorós i March 

Sí, sí, el que passa és que clar, vostè ha estat «disfrutant» d’un contracte d’obra i 

serveis finançat amb capítol 2, per tant no amb capítol 1 de personal, per tant, 

d’obra i serveis, un contracte que suma més de divuit mil euros anuals, entenc, 

perquè si hi ha una remuneració mensual a l’entorn dels dos mil euros, suma més 

de divuit mil anuals. Això no es pot fer amb contracte menor, hauria d’haver-hi un 

concurs de pública concurrència, no? si és un contracte de serveis? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, però que vol que li digui, és la situació laboral que l’ajuntament ha anat 

prorrogant... 

Oriol Amorós i March 

Clar, però aquí sembla que hi ha una cosa que no està del tot ben coberta, no 

correspon a aquesta comissió determinar-la, però sí que vostè és beneficiària d’un 

contracte que hauria de ser de pública concurrència... 

Marta Pujol Ferrusola 

Beneficiària o víctima d’un contracte? 

Oriol Amorós i March 

Bé, vostè cobra cada mes, diguéssim, això deu ser bo per vostè. 

Marta Pujol Ferrusola 

Però faig la meva feina, eh? 
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Oriol Amorós i March 

Segur, això no ho poso en dubte. 

Marta Pujol Ferrusola 

Faig la feina per la que se’m va contractar, ningú m’ha dit el contrari. Clar, jo faig la 

meva feina, eh? 

Oriol Amorós i March 

Admeti que és una situació una mica irregular. 

Marta Pujol Ferrusola 

No..., miri, irregular..., jo proposo que facin un estudi de tots els ajuntaments que 

estan en aquesta situació, però de tots els ajuntaments, eh?, hi ha més del 90 per 

cent d’ajuntaments que estan en aquesta situació, d’aquestes mides. I no només, 

perdonin, i no només amb contractes de tècnics, perquè aquí, al nostre..., a 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt hi ha tres casos, que corresponen a 

tècnics, però també hi ha assessors legals que fan aquesta feina i que contracten 

com a minutes externes i fan la mateixa situació. Pot ser que ho replantegi el món 

municipal, aquesta problemàtica, si haig de servir d’exemple o d’escarni o de no sé 

com li vulguem dir..., no em sembla just. 

Oriol Amorós i March 

En tot cas, si és un contracte superior als divuit mil euros no és un contracte 

menor, no pot ser per adjudicació directa i hauria de ser de pública concurrència... 

 

Fitxer 2 

... i en aquest cas... 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, la Llei de contractes... 

Oriol Amorós i March 

...i en aquest cas no ho ha estat, així. I vostè n’ha sortit beneficiària. 
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Hi ha una altra qüestió que li volia preguntar, no sé si tindrem gaire temps, que són 

els contractes que vostè va tenir amb el Govern de la Generalitat. Ens els podria 

explicar, si us plau? 

Marta Pujol Ferrusola 

Perdó? –perdó? Els contractes... 

Oriol Amorós i March 

Contractes per realitzar projectes amb el Govern de la Generalitat. A banda que 

també en va tenir un per fer un centre cívic amb Sant Vicenç de Montalt; no sé si 

això..., diria que no és incompatible amb el fet de prestar els serveis que presta. 

Però m’agradaria saber quins contractes ha fet vostè amb el Govern de la 

Generalitat i com els ha obtingut. 

Marta Pujol Ferrusola 

A veure, començo amb la dels centres cívics. Si vol li ho aclareixo: sí, he fet el 

projecte del centre cívic per un concurs per a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montant. No és incompatible amb la feina de quan se’m va contractar perquè 

quedava específicament explícit que em podia presentar a ofertes per fer treballs 

per a l’ajuntament. 

Oriol Amorós i March  

Al plec de condicions hi havia explícitament que vostè es podia presentar...? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Oriol Amorós i March  

Quin plec de condicions més estrany, no?  

Marta Pujol Ferrusola 

Perdoni, és el plec que hi ha. Repassin-se els ajuntaments...  

Oriol Amorós i March  

No he vist cap plec de condicions... 

Marta Pujol Ferrusola 

...ja veuran les sorpreses que s’emporten. 
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Oriol Amorós i March  

...que digui un arquitecte concret es pugui presentar... 

Marta Pujol Ferrusola 

Bé, doncs, el del 96 sí que ho deia, que podia fer projectes per a l’Administració, 

per a l’ajuntament, sempre que es tarifés d’acord amb els paràmetres del col·legi 

d’arquitectes, i aplicant-hi un descompte. 

A veure, respecte als projectes que he fet per a la Generalitat. Jo durant..., de l’any 

88 al 97 he rebut uns dotze encàrrecs per fer projectes per a la Generalitat de 

diferents departaments i sobre diferents temes. Els que són previs a la Llei 13/95, 

de contractes amb l’Administració..., bé, en tots els casos tots aquests contractes 

s’han fet d’acord amb la legislació vigent. Llavors, n’hi han uns que són anteriors a 

la llei del 95 i l’últim és del 97, que està fet d’acord amb la llei del 95. 

(Pausa.) 

Oriol Amorós i March  

No, li havia demanat quins projectes eren... 

Marta Pujol Ferrusola 

Quins projectes? 

Oriol Amorós i March  

...i com els havia obtingut. Sí. 

Marta Pujol Ferrusola 

A veure, jo vaig acabar la carrera..., el 84 vaig entregar el projecte final de carrera i 

vaig treure’m el títol el 87. Prèviament, durant aquest temps vaig treballar en 

diferents despatxos professionals. També vaig treballar a l’Institut de Tecnològic de 

la Construcció fent tot el tema de la base de dades; com a becària, vaig treballar-hi, 

fent base de dades, i per establir els plecs de condicions i fer pressupostos. 

I, posteriorment, el 87, doncs, inicio la meva carrera fent un despatx amb altres 

persones, i em dedico a buscar feina. I vaig pertot arreu repartint targetes: 

empreses privades, públiques, i pertot arreu. A partir d’aquí, a vegades m’obren 

portes i a vegades em tanquen portes. I en alguns departaments aconsegueixo 

tenir algun contracte per fer diferents coses. 
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A veure, he treballat per al Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

fent un estudi sobre el replantejament..., les modificacions de les normes 

subsidiàries de la Cerdanya; això va ser el 88.  

Els els vaig dient tots o...? Vostès no en tenen la referència? (Pausa.) Bé. 

He treballat per a l’Institut Català del Sòl, el 94, fent un projecte de construcció d’un 

bloc de cent dos habitatges amb quatre locals comercials a Calella, al Maresme. El 

95, per fer setanta-dos habitatges al Parc de Calella, també, amb la promoció del 

costat d’aquesta de Calella; era una continuació de la mateixa promoció.  

El 97 vaig tenir un projecte, també, d’habitatges a Blanes; aquest és del 97. Va ser 

mitjançant un concurs amb procediment restringit de 30 d’abril del 1997. 

He fet obres per a l’Institut Català de la Salut: un CAP a Sant Cugat, conjuntament 

amb un altre arquitecte. També un casal d’avis..., bé, una reforma i ampliació d’un 

casal d’avis a Vilafranca del Penedès, per a l’ICASS, el 90. Un altre centre de 

residència assistida el 91, aquí a Barcelona, al carrer Montnegre. Després vaig fer 

un centre de..., un CAP –un altre CAP–, quan treballava a Llavaneres, però per a 

l’Institut Català de la Salut.  

I he fet altres coses per al... Ah, i un projecte per a un arxiu a Manresa. I, després, 

per al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, una escola a Lliçà d’Amunt, 

que el contracte va ser del 92, però van haver-hi problemes burocràtics, i de gestió 

del sòl, i d’arribar acords amb l’ajuntament i això que varen portar que l’obra no es 

fes fins al 97, moment en què totes les obres depenien de GISA, i GISA va acordar 

que em contractava per fer-ne la direcció d’obra. 

A veure, tot això jo pensava que potser ho tenien perquè el 99 en aquesta cambra 

ja es van debatre tots els meus projectes, eh?, i van sortir aquí totes les obres que 

havia fet i els contractes que tenia van ser motiu de debat. O sigui, que jo pensava 

que ja hauria quedat prou debatut, però... 

Oriol Amorós i March  

Sí, de fet hem repassat les respostes a les preguntes escrites dels grups 

parlamentaris de l’any 99 i no s’esmentaven els projectes d’un a un. 

Dues preguntes finals, si em permet, president. La primera és: és veritat que..., 

com vostè ha dit, jo també he llegit que el contracte del 97 l’obté per concurs 
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públic; no sabia que era concurs públic restringit. Però tots els altres –i corregeixi’m 

si en algun no és així, els obté per adjudicació directa. Vostè diu que anava 

buscant feina repartint targetes. Als consellers de la Generalitat, quan li donaven 

adjudicació directa...  

Marta Pujol Ferrusola 

No, no: als consellers de la Generalitat no. 

Oriol Amorós i March  

...no calia que els donés targeta?, o ja la coneixien o...? 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo no m’he entrevistat amb els consellers de la Generalitat. 

Oriol Amorós i March  

Com va obtenir, vostè, tants contractes? Perquè hem llegit –corregeixi’m si no és 

així– que tots els contractes que feien van representar fins al 40 per cent del treball 

del seu despatx la dècada dels noranta. 

Marta Pujol Ferrusola 

Això és el que ha llegit vostè al diari, sí. 

Oriol Amorós i March 

Per això li ho pregunto. 

Marta Pujol Ferrusola 

I a més a més aquesta informació la va treure un periodista que a més a més va 

saltar i vulnerar tots els meus drets com a arquitecta, perquè va anar al col·legi 

d’arquitectes i es va filtrar dintre de les..., de temes secrets, de relació confidencial 

entre client i arquitecte –jo vaig denunciar-ho al seu dia en el col·legi d’arquitectes–

, i va establir que era el 40 per cent del volum de la meva feina. 

Jo no ho valoro amb el 40 per cent del volum de la meva feina. Era un 20 per cent 

del volum de la meva feina i dels meus clients. 

Oriol Amorós i March 

Però era un volum important, igualment. 

Marta Pujol Ferrusola 
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El 20 per cent del volum de la meva feina? 

Oriol Amorós i March 

No en volum: l’absolut. 

Marta Pujol Ferrusola 

Això de l’«important»... 

Oriol Amorós i March 

Els honoraris percebuts... 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo, al llarg de la meva carrera, he tingut molts més clients privats que públics. I 

gràcies a Déu per això tinc el despatx obert, encara; perquè si m’hagués dedicat a 

treballar només per a l’Administració pública, segurament –com molts arquitectes 

que només han treballat per a l’administració pública– no tindríem el despatx obert. 

Oriol Amorós i March 

Va fer molta més feina per al sector públic els anys noranta que els anys 2000? 

Marta Pujol Ferrusola 

Després no... Sí –sí, sí–, perquè no m’hi vaig presentar.  

Oriol Amorós i March 

No en va fer més, ja... 

Marta Pujol Ferrusola 

No. 

Oriol Amorós i March 

...després del 2000? (Pausa.) D’acord. 

Marta Pujol Ferrusola 

Vaig optar per treballar per a clients particulars. Si algú torna a remenar i a ficar-se 

al meu arxiu de dades del col·legi d’arquitectes de forma il·legal com ho van fer el 

seu dia, ho pot constatar. A aquestes alçades, no representa ni el 12 per cent, el 

volum de l’Administració. 

Oriol Amorós i March 
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Però els anys noranta sí que va ser important. 

Marta Pujol Ferrusola 

Bé, sí. 

Oriol Amorós i March 

D’acord. 

Marta Pujol Ferrusola 

Com va ser important per a molts arquitectes que van treballar en el seu dia. Es 

feia molta obra pública, aquells anys, no ens hem de..., és una realitat. 

I arran de tot el tema aquest –perquè jo sí que guardo, també, els retalls de diari– 

ja va sortir una explicació respecte a aquest tema del gerent de l’Institut Català del 

Sòl, en el cas de..., constatar que s’havien encarregat més de 526 treballs, eh?, 

per fer habitatges, dos dels quals els vaig fer jo. També s’havien encarregat més 

de 261 CAP, el 99, i en aquell cas un el vaig fer jo, perquè l’altre és més tard. 

Tots aquests arquitectes van anar a buscar la feina igual que jo. 

Oriol Amorós i March 

Molt bé. 

Marta Pujol Ferrusola 

Va ser un moment en què es va fer molta obra pública, i qui es va quedar només 

treballant en obra pública, doncs, ara és... 

Oriol Amorós i March 

Després del 2000 també se’n va fer molta, senyora Pujol. 

Marta Pujol Ferrusola 

Mana? 

Oriol Amorós i March 

Després del 2000 també se’n va fer molta, la dècada dels... 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, sí. 

Oriol Amorós i March 
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Vostè va tenir... 

Marta Pujol Ferrusola 

Però ja li he explicat... 

Oriol Amorós i March 

...moltes adjudicacions directes, en aquell moment, i després no n’ha tingut. 

Marta Pujol Ferrusola 

No, és que ja li he explicat el meu... 

Oriol Amorós i March 

I sobretot canvia quan entra en vigor la Llei de contractes... 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, sí. 

Oriol Amorós i March 

...aleshores li canvia molt. 

Marta Pujol Ferrusola 

Canvia, però tinc el despatx obert, eh? 

Oriol Amorós i March 

Sí, sí, però li canvia molt. 

Marta Pujol Ferrusola 

Bé, però jo li dic que va ser una opció... 

Oriol Amorós i March 

Abans tenia adjudicacions directes, i després ja no. 

Marta Pujol Ferrusola 

...de treball..., 

El president  

Senyor Amorós... 

Marta Pujol Ferrusola 
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...i gràcies a Déu, que he tingut clients. 

El president  

Gràcies, senyor Amorós, senyora Pujol Ferrusola. És el torn del Grup Parlamentari 

Socialista, en veu de l’il·lustre diputat Jordi Terrades. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Gràcies, president. Bona tarda, senyora Marta Pujol. Jo ja no li preguntaré per la 

seva trajectòria laboral, professional, perquè, com vostè ha dit, aquí ja es va 

debatre, en aquesta cambra, i els diputats hem tingut accés, també, als debats 

d’aquell moment, i, per tant, no li faré aquesta pregunta. 

El seu germà Jordi, la setmana passada en aquesta mateixa comissió, ens va dir 

que ell i vostè, o vostè i ell, coneixien l’existència de la deixa del seu avi, que el seu 

pare i la seva mare els ho havien explicat. Em pot explicar vostè si el seu pare i la 

seva mare els van explicar on estaven dipositats i qui faria el control d’aquesta 

deixa?  

Marta Pujol Ferrusola 

A veure, quan jo vaig conèixer la deixa del meu avi? Quan es va morir el meu avi, 

el 1980. I, com va dir el meu germà aquí, i jo ho he dit en el jutjat –i vostès en 

deuen haver vist la còpia del vídeo, o la gravació del jutjat, perquè ha sortit–, 

doncs, també vaig dir-ho en allà: el 1980 els meus pares ens van dir, als majors 

d’edat de casa, que érem el Jordi i jo, que hi havia l’existència d’aquesta deixa. 

A més, deia que estava en mans, la gestió, d’un amic del meu avi, el senyor Delfí 

Mateu, i poca cosa més: no vam voler saber ni res més... Vam establir que la deixa 

estava per al que havia de servir: per si algun dia es necessitava, per fer front a 

situacions de poca estabilitat i que en sortíssim malparats. 

I així està. No sé ni on estava ni res més. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Vostè sap d’on provenien aquests diners del seu avi? 

Marta Pujol Ferrusola 

No. Ho he sabut més tard. 

Jordi Terrades i Santacreu 
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Ens ho pot explicar? 

Marta Pujol Ferrusola 

Ho he sabut, també, arran del comunicat del meu pare. 

Jordi Terrades i Santacreu 

No, dic si ens pot explicar d’on prevenien aquests diners, si..., vostè deu saber-ho. 

Marta Pujol Ferrusola 

Bé, doncs ja s’ha dit repetides vegades aquí: de fer..., de divises a l’estranger. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Sí, però el que no sabem és d’on provenien, de quina..., de quines activitats del 

seu avi. 

Marta Pujol Ferrusola 

Això el meu pare ho ha explicat diverses vegades aquí, i em remeto al que ha 

explicat ell. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Bé, en tot cas el seu pare, allò, explicar explicar, no ho ha fet, eh? 

Marta Pujol Ferrusola 

Bé... 

Jordi Terrades i Santacreu 

Es pot demostrar l’origen dels diners?, el minut zero d’on van estar dipositats? 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo no ho conec. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Home, vostè que ha gaudit d’aquests diners no sap quan es van obrir ni el dia que 

es van obrir? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, no ho sé. 

Jordi Terrades i Santacreu 
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Vostè m’està..., ens està explicant... 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo tinc... 

Jordi Terrades i Santacreu 

Vostè ens està explicant que no ha controlat el destí d’aquests diners ni com s’han 

mogut? 

Marta Pujol Ferrusola 

Vostè m’ha preguntat si sé l’origen i el moment que es van obrir aquests diners. I jo 

li dic que no ho sé. Jo li dic que, a partir del 1980 jo m’assabento que aquell llegat 

existeix i que és per..., per a la família, per als meus germans i per a la meva mare. 

I abans no sé on estava ni res. Jo sé..., jo alguna vegada, parlant amb el meu 

avi..., a veure, amb relació a l’avi tant el meu germà Jordi com jo som els més 

grans i hem tingut més relació amb l’avi; doncs, sí que alguna vegada m’havia 

parlat que ell tenia diners i que ens tindria en compte i ens ajudaria. ...  

 

Fitxer 3 

...si alguna vegada eren necessaris. 

Jordi Terrades i Santacreu 

O sigui, vostè no ens pot dir amb exactitud la data d’obertura d’aquest compte. 

Marta Pujol Ferrusola 

De quin compte? 

Jordi Terrades i Santacreu 

Del de la deixa. 

Marta Pujol Ferrusola 

No. No ho sé –no ho sé. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Vostè que va regularitzar el mes de juliol de l’any passat 532.000 euros –em deixo 

el «pico»–, vostè no tenia curiositat per saber d’on venien aquests diners? És que 
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m’és difícil comprendre que vostè no sabés..., no tingués la curiositat d’on venien 

aquests diners. 

Marta Pujol Ferrusola 

És un llegat del meu avi, que ens el va deixar i eren diners seus. I ja està –ja està. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Aquí hi han dues teories: que aquests diners poguessin venir d’alguna operació de 

Banca Catalana, o de la venda de Laboratorios Fides o Martín Quatrecases. Vostè 

ens pot dir quina pot ser la teoria bona o si n’hi ha alguna altra? El seu oncle ja ens 

va dir que del moviment de divises no podia ser. 

Marta Pujol Ferrusola 

El meu oncle li va dir que no podia ser del moviment de divises de Banca Catalana. 

Jordi Terrades i Santacreu 

A veure, escolti... 

Jordi Terrades i Santacreu 

De l’any 59, quan el van enganxar al seu avi, també, fent tràfic de divises. 

Marta Pujol Ferrusola 

Respecte a la deixa, a l’origen i al..., jo no li puc dir res més del que ja s’ha dit en 

aquesta sala. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Una altra pregunta. La deixa va ser a parts iguals entre la mare i els germans? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Durant tot aquest període, vostè va retirar fons de la part que li corresponia a 

vostè? Els va regularitzar o en va fer algun altre ús? 

Marta Pujol Ferrusola 

Quan parla d’aquest període a què es refereix? 

Jordi Terrades i Santacreu 
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Des de quan diuen que van obrir el compte fins a la regularització del juliol del 

2014. Perquè aquí cada membre de la família ha regularitzat quantitats diferents i, 

per tant, m’interessa saber si hi ha hagut moviment de capitals en aquest període 

llarg de quasi vint, trenta anys. 

Marta Pujol Ferrusola 

Tal com vaig dir en el jutjat –i m’hi remeto–, nosaltres obrim –cada germà i la 

mare– un compte el 92, i a partir d’aquest moment cadascú fa del llegat el que..., el 

llegat passar a ser gestionat pel propietari de cada compte. 

Jordi Terrades i Santacreu 

M’està dient que a partir del 92 cada germà gestiona el llegat pel seu compte i no 

és el Jordi Pujol Ferrusola qui s’encarrega de la gestió? 

Marta Pujol Ferrusola 

No. Li dic que gestiona els seus comptes. El llegat general el gestiona el Jordi. A 

veure... 

Jordi Terrades i Santacreu 

Sí, si ens ho pot explicar millor, perquè... Com que aquí s’han explicats coses 

diferents... 

Marta Pujol Ferrusola 

No, no tan diferents. L’any 92 obrim un compte. El llegat des del 90 el gestiona el 

meu germà Jordi. I a partir del 92, que obrim cadascú el seu compte, se’ns aniran 

dipositant en aquest compte les quantitats fins arribar a la quantitat total del llegat, 

que venien a ser, en aquell moment inicial, d’uns 62 milions de pessetes. El llegat 

del 90 a 92 i posterior, fins que es fa el repartiment de tot ell, el gestiona el Jordi, 

però cada compte el gestiona el mateix titular de cada compte. I qui inverteix en el 

compte o fa els moviments pertinents... A veure, el meu compte. Jo dono resposta 

pel meu compte, perquè no puc donar resposta pel compte dels meus germans 

perquè cadascú ha fet del seu compte el que li ha semblat. Jo he tingut una actitud 

molt conservadora d’inversió, i feia les inversions que m’aconsellava el banc i res 

més. No hi he aportat mai capital extra, tot ha sigut el mateix fons de la deixa. En 

alguns moments he fet extraccions per a despeses. 

Jordi Terrades i Santacreu 
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I els ha regularitzats a Espanya? 

Marta Pujol Ferrusola 

I els he regularitzat. 

Jordi Terrades i Santacreu 

A través d’alguna de les..., que el Ministeri d’Hisenda ha facilitat a gent que tenia 

comptes a l’estranger, o els portava directament d’Andorra cap aquí sense 

regularitzar? 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo no tinc comptes a l’estranger. 

Jordi Terrades i Santacreu 

En tenia un fins al juliol de l’any passat. 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, però vostè m’està parlant de comptes a l’estranger. Jo tenia un compte a 

Andorra que està regularitzat. 

Jordi Terrades i Santacreu 

D’aquest compte, des del 92 fins al 2004 vostè va regularitzar algunes quantitats? 

Marta Pujol Ferrusola 

No. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Bé, en tot cas constatar que vostè ha dit que tenia una actitud conservadora. Si no 

va regularitzar, i ho va fer el 2014 –en va regularitzar 532–, em sorprèn molt que 

altres germans seus en el moment de la regularització hagin regularitzat xifres que 

en algun cas doblen la seva quantitat. 

Qui creu que els va trair, si es pot utilitzar aquesta paraula, algú de la Banca 

Andorrana? Algú altre que no fos de la Banca Andorrana? Algú en actiu a 

Convergència democràtica? 

Marta Pujol Ferrusola 

No ho sé. Això està a la justícia andorrana, que és qui ho està investigant. 
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Jordi Terrades i Santacreu 

Bé, en tot cas canviarem de tema, perquè hi ha un altre tema que també 

m’interessa. Vostè va dirigir la remodelació de la casa del carrer Moneders 2 i 4? 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo sóc l’arquitecta, sí. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Aquesta casa era del seu germà i de la seva excunyada? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Vostè... Li ho pregunto, eh?, perquè he vist que les xifres que s’han pagat són 

substancioses. Qui pagava les factures? Perquè en el registre de la propietat, 

després de deu o dotze anys que es va adquirir aquest habitatge, encara no s’ha 

registrat l’immoble. Vostè, que és d’aquest mon, no ho troba una mica curiós? 

Marta Pujol Ferrusola 

A veure, jo sóc l’arquitecta, eh?. d’aquesta obra. I vaig dedicar... Vaig fer la 

remodelació d’aquesta obra i vaig... I ja està, no sé què més vol que li digui. 

Jordi Terrades i Santacreu 

I les factures es pagaven amb transferència bancària, en metàl·lic? 

Marta Pujol Ferrusola 

El tema de les certificacions... Jo comprovava les certificacions conforme era l’obra 

realitzada i s’entenien la constructora i la clienta. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Els clients eren..., el seu germà, no? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Jordi Terrades i Santacreu 



Sessió núm. 13 / CIFEF / 2 de març de 2015 

 
26 

La setmana passada, el seu germà també va manifestar en la seva compareixença 

que la seva relació amb el president Mas era d’una amistat terrible, eh? Vostè que 

els deu conèixer..., que com a mínim coneix bé el seu germà, definiria que això era 

així?, que el president Mas i el seu germà es coneixien molt? 

Marta Pujol Ferrusola 

És que no entraré a valorar... El tema de l’amistat del... 

Jordi Terrades i Santacreu 

Ho dic, perquè he vist aquesta setmana que... 

Marta Pujol Ferrusola 

...Jordi Pujol i president Mas no entraré a valorar-lo. Em sembla que ja ha donat 

prou de si, el tema. Si ho voleu, jo crec que podríem fer una comissió sobre 

l’amistat. 

Jordi Terrades i Santacreu 

No, perquè he vist que hi havia gent de Convergència que s’havien molestat una 

mica per aquestes manifestacions. 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo sí que no sóc amiga del president Mas, si vol que li ho digui; personal, no sóc 

amiga del president Mas. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Una pregunta més, president. Vostè o algú de la seva família immediata ha 

treballat mai per a alguna empresa de la família Sumarroca? I, en tot cas, li faré 

una pregunta encadenada a aquesta, eh? Atès que alguns dels contractes verbals 

del seu germà..., els tenia molt amb algunes de les empreses de la família 

Sumarroca; que la seva mare també tenia negocis amb alguns membres de la 

família Sumarroca. Vostè, en el seu exercici –i aquí sí que li faré una pregunta 

laboral– d’arquitecte a Sant Vicenç de Montalt, alguna vegada va beneficiar amb 

els seus informes alguna operació urbanística d’alguna empresa vinculada a la 

família Sumarroca? 

Marta Pujol Ferrusola 

Rotundament no. 
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Jordi Terrades i Santacreu 

Ho dic perquè he vist que hi havia hagut denúncies de veïns... 

Marta Pujol Ferrusola 

Ja sé per on va. 

Jordi Terrades i Santacreu 

...respecte a aquest tema. 

Marta Pujol Ferrusola 

Ja sé per on va. Ho ha llegit en el diari..., l’ABC, no? 

Jordi Terrades i Santacreu 

No, no he llegit en el diari ABC. He rebut, allò, alguns escrits d’alguns veïns 

d’alguna urbanització de Sant Vicenç de Montalt. 

Marta Pujol Ferrusola 

Rotundament no. I això està seguint el seu procés judicial, també. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Va, doncs, un segon i faig l’última. Vostè ha tingut empreses amb algun altre 

germà seu? A què es dedicaven, si és que les ha tingut? Si segueixen vigents, si 

és que ho segueixen. Si s’han tancat, si és que ho han fet. I si s’han tancat, perquè 

s’han tancat. 

Marta Pujol Ferrusola 

L’única empresa que he tingut amb un germà és amb el meu germà Pere, una 

empresa que es deia Galplant. I era una empresa dedicada al cultiu de plantes, en 

un terreny que vam adquirir a Vilassar de Mar. Està tancada. Va estar en 

funcionament del 87 al 90. Plantàvem aràlies i les veníem. 

Jordi Terrades i Santacreu 

I per què es va tancar? 

Marta Pujol Ferrusola 

Perquè no va funcionar. 

El president 
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Gràcies, senyor Terrades, senyora Pujol Ferrusola. És el torn del Grup 

Parlamentari Popular, en veu de l’il·lustre diputat Sergio Santamaría. 

Sergio Santamaría Santigosa 

Sí, buenas tardes, señora Pujol. En primer lugar quería hacer una previa, antes de 

preguntarle en relación con el legado de su abuelo. Mire, en el comunicado de su 

padre de 25 de julio pasado, se decía que, en el momento en que se recibe el 

mismo, la práctica totalidad de sus hijos eran menores de edad, las circunstancias 

le llevaban a rechazar esa herencia –y lo calificó de «herencia», no de «legado»–, 

además se dice en ese comunicado que decidió encargar su gestión a una 

persona –«a una persona», insisto– de máxima confianza de su padre –se refiere 

lógicamente a su abuelo Florenci–, que al mismo tiempo esta persona –«aquesta 

persona», dice– cedió la gestión a Jordi Pujol Ferrusola, y también se dice que no 

se encontró nunca el momento oportuno para regularizarla –por lo menos todos. 

Bien, yo quiero, a la vista de las imprecisiones e inexactitudes que le expondré, 

preguntarle, en primer lugar, si usted conocía, antes de que fuera público este 

comunicado, el contenido del mismo. 

Marta Pujol Ferrusola 

A veure, en el comunicat hi ha coses que vostè ha dit que no les diu així, el meu 

pare. 

Sergio Santamaría Santigosa 

¿Podría especificar cuáles? 

Marta Pujol Ferrusola 

No especifica en cap moment quin fill és l’encarregat del llegat. 

Sergio Santamaría Santigosa 

Pero todos hemos sabido, lógicamente, que ha sido... 

Marta Pujol Ferrusola 

Bé, ho dic perquè fa referència al comunicat, però després hi barreja coses que no 

són del comunicat. 

Sergio Santamaría Santigosa 
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No, no mezclo nada. Única y exclusivamente... 

Marta Pujol Ferrusola 

Amb el temps han anat sortint unes informacions que no són les del comunicat. El 

comunicat és el que és. El comunicat el va fer el meu pare el 25 de juliol, i vam 

tenir-ne coneixement el dia abans, nosaltres. Ja està 

Sergio Santamaría Santigosa 

Por tanto, el día antes usted conoce el contenido del mismo. Usted acaba de decir 

que conoce el día antes el contenido del mismo. 

Marta Pujol Ferrusola 

Ens diu que farà un comunicat, el dia abans. 

Sergio Santamaría Santigosa 

Y usted, le vuelvo a preguntar, ¿cuándo conoce el contenido del comunicado? 

Marta Pujol Ferrusola 

El dia 25 de juliol. 

Sergio Santamaría Santigosa 

El mismo día. 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Sergio Santamaría Santigosa 

Bueno. En relación con las inexactitudes que se observan en el mismo... Claro, se 

habla de «práctica totalidad», de que los hijos eran menores... Bueno, usted, Jordi 

y, bueno, y Josep, casi, eran mayores de edad. Por otro lado, la única herencia 

que se conoce de su abuelo Florenci es esta. Y en esta herencia –en esta 

herencia–, señora Pujol, no hay ningún legado. Por otra parte, se habla de que se 

encarga una sola persona de la gestión. Y usted en sede judicial ha reconocido 

que no solo el señor Delfí Mateu se encargó de esa gestión, sino que también se 

encargó el señor Joaquín Pujol, primo de su padre. Y, por otra parte, se dice que 

nunca encontraron tiempo para regularizar la herencia; sin embargo otros 

miembros de la familia sí que lo encontraron. Por tanto, quiero preguntarle, en 
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primer lugar, cómo explica usted la discrepancia existente entre ese comunicado, 

cuando se refiere a una sola persona, el señor Delfí Mellado, encargado de la 

gestión, cuando en realidad fueron dos, y cuando además usted, en su propia 

declaración, así lo reconoce. ¿No le parece que eso es una contradicción evidente, 

entre el comunicado y la realidad de los hechos? Le pregunto. 

Marta Pujol Ferrusola 

A veure... No. No, perquè les coses van anar així. I en el comunicat el meu pare ja 

ho diu, que hi ha una persona responsable. Però després es segueix el procés de 

la gestió. 

Sergio Santamaría Santigosa 

Fíjese que en ese comunicado –lo digo porque podían haberlo advertido– se dice 

textualmente que esta persona –es decir, la única persona que según el 

comunicado se encarga del mismo–, cede la gestión... 

 

Fitxer 4 

...[a] Jordi Pujol Ferrusola, y sin embargo...  

Mireia Pujol Ferrusola    

No, no diu això el comunicat, perdoni, no diu això el comunicat. 

Sergio Santamaría Santigosa   

No entraremos en disquisiciones... 

Mireia Pujol Ferrusola  

Llavors, doncs, no entrem en res més... 

Sergio Santamaría Santigosa  

Le recomiendo –le recomiendo– que se lo lea detenidamente... 

Mireia Pujol Ferrusola  

Sí, sí, però és que jo a vostè també li recomano... 

Sergio Santamaría Santigosa   
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Porque en este caso se dice textualmente que se decidió que esta persona, 

refiriéndose al señor Delfí Mellado, sería la que cedería la gestión a uno de sus 

hijos. Si usted quiere decir que dice otra cosa está en su derecho, pero no es así. 

Mireia Pujol Ferrusola  

Bé, es que ho acaba de dir, «a uno de sus hijos», no diu ni a qui va ser, y 

«cedería», en el transcurs[#] del temps hi va haver una altra intervenció del senyor 

Joaquim Pujol... 

Sergio Santamaría Santigosa   

Esto no está en el comunicado. 

Mireia Pujol Ferrusola 

Bé... 

Sergio Santamaría Santigosa  

De acuerdo –de acuerdo–, simplemente se trata de constar hechos, no quiero ir 

más allá. En relación también a las cuestiones que nos ocupan, usted en sede 

judicial, si no me equivoco, reconoció que no había podido acogerse a ninguna 

amnistía fiscal para regularizar precisamente ese dinero que recibió. ¿Por qué no 

lo hizo? 

Mireia Pujol Ferrusola 

Vostè acaba de dir que no «habíamos podido», el que no havíem és volgut... 

Sergio Santamaría Santigosa  

Y querido. ¿Y por qué no quisieron, da igual, por qué no quisieron? 

Mireia Pujol Ferrusola 

Perquè vam estar-ho meditant amb la Llei Montoro d’acollir-nos a això, però la 

veritat és que vam tenir por, perquè no ens va donar cap garantia de res, com s’ha 

pogut demostrar posteriorment. O sigui 

Sergio Santamaría Santigosa   

Pero usted sabe que con la amnistía del ministro de Hacienda el pago era 

relativamente escaso, si no me equivoco un 10 por ciento, y sin embargo con esta 

regularización ustedes están pagando, en fin, lo que no está escrito, por no entrar 
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en detalles. ¿Cómo es que no hicieron esta valoración previa, para, lógicamente, 

acogerse a aquella opción que era claramente más favorable, la de la amnistía 

fiscal? 

Mireia Pujol Ferrusola 

Doncs, la veritat, perquè vam decidir que no podíem fer-ho. 

Sergio Santamaría Santigosa  

Vam decidir... ¿Quién decidió...? 

Mireia Pujol Ferrusola 

Els que tenien per regularitzar. 

Sergio Santamaría Santigosa  

Usted, su madre, su hermana... 

Mireia Pujol Ferrusola 

Sí. 

Sergio Santamaría Santigosa  

O sea que debatieron al respecto. 

Mireia Pujol Ferrusola 

Sí, vam parlar-ne. 

Sergio Santamaría Santigosa 

En relación al dato que ha puesto usted de manifiesto sobre su contratación en el 

ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt, ¿es cierto que usted cobraba o cobra un 

fijo mensual de 2.264 euros, trabajando nueve horas semanales? ¿Es así? 

Mireia Pujol Ferrusola  

No, no és cert. 

Sergio Santamaría Santigosa 

¿Nos lo puede decir exactamente? 

Marta Pujol Ferrusola 
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El meu contracte és per quinze hores, vénen arrossegant els papers del 96, i la 

quantitat és la mateixa des de fa quatre anys perquè no hi ha hagut cap augment, 

amb les mateixes condicions que altres funcionaris de la casa. 

Sergio Santamaría Santigosa  

O sea que no ha habido ninguna modificación desde el punto de vista contractual, 

es más, ha dicho que no hay contrato, de hecho ahora mismo vigente, ¿no? 

Marta Pujol Ferrusola  

Per mi hi ha un contracte. 

Sergio Santamaría Santigosa 

¿Usted no ha dicho a preguntas de un diputado que  a partir de 2006 el contrato 

dejó de tener vigencia porque se habían agotado las prórrogas? 

Marta Pujol Ferrusola  

Això és el que posa al contracte, però jo estic en una situació contractual. 

Sergio Santamaría Santigosa 

¿Usted no pidió regularizar esa situación sabiendo que el contrato se había 

extinguido? ¿No pidió la renovación, la actualización, la adecuación del mismo? 

Marta Pujol Ferrusola  

Sí, a veure, és el que li he llegit fa una estona, que el mateix ajuntament ho volia 

fer per la situació, però com que no hi havia, amb la legislació estatal no es feia 

incorporacions de nou personal ho va anar deixant, fins que ara, doncs... O 

després de demanar uns informes a la Diputació sobre els mètodes que s’havien 

de seguir per la contractació i com s’havien de cobrir aquestes places ha decidit 

tirar-ho endavant. 

Sergio Santamaría Santigosa 

Es que sabe lo que pasa, señora Pujol, que no le creo, no, no le creo porque usted 

se presenta como una afectada… 

El president 

Senyor Santamaría, porta sis minuts i mig… 

Sergio Santamaría Santigosa 
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Voy acabando –voy acabando…  

Marta Pujol Ferrusola  

Perdoni… 

Sergio Santamaría Santigosa 

Np, no, déjeme que le diga. Se presenta como una afectada que además ha 

sufrido un perjuicio por ser vos quien sos, es decir, por ser Marta Pujol Ferrusola, y 

resulta que usted ha dicho al principio que es que venían a buscarla, menudo 

perjuicio, señora Pujol, ojalá –ojalá– a muchas personas les viniera a buscar para 

contractar. Por tanto, a mí me gustaría que en ese sentido procurara ser más 

cautelosa en sus manifestaciones, porque no es de recibo que usted haga estas 

manifestaciones y que encima no contribuya a esclarecer muchas de las cosas que 

se le están preguntando. 

En cualquier caso, le querría preguntar también, también nos consta que usted 

realizó viajes oficiales con su padre, me gustaría saber cuántos y con qué edad y 

por qué le acompaña y con qué finalidad.  

Marta Pujol Ferrusola  

Primer li contestaré el primer, em sembla totalment incorrecte el que acaba de dir, 

eh?, jo no he vingut aquí com afectada, el que li he dit és pels meus cognoms... 

Sergio Santamaría Santigosa 

Ha empleado... 

Marta Pujol Ferrusola 

No, perdoni, vostè... 

Sergio Santamaría Santigosa    

Se ha catalogado de afectada, señora Pujol, son sus palabras… 

El president 

Santamaría… 

Sergio Santamaría Santigosa  

…podrá comprobarlo. 

Marta Pujol Ferrusola 
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Doncs, el que sí està clar és que he dit els meus cognoms, i no em dirà que no. 

Sergio Santamaría Santigosa 

Y mucho beneficio le ha reportado sus apellidos, ¿no? 

Marta Pujol Ferrusola 

No. 

Sergio Santamaría Santigosa 

O las adjudicaciones directas que aquí se han puesto de manifiesto, sin ningún 

tipo... 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo he treballat, som molts arquitectes en aquest país. 

El president 

Senyor Santamaría –senyor Santamaría... 

Marta Pujol Ferrusola 

I li recordo que precisament gràcies al Partit Popular vaig començar en aquesta 

feina, eh?, i no vaig fer-ho tan malament sinó demani  referències al senyor Victor 

Ros, de l’Ajuntament de Llavaneres. Només demani-li a ell. 

Sergio Santamaría Santigosa   

Aquí que tengamos constancia es Sant Vicenç de Montlant, ¿verdad? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, no, perdoni però es que jo vaig a parar a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt per la meva experiència en l’Ajuntament de Llavaneres, eh? 

El president 

Senyor Santamaría, s’ha entès perfectament el sentit de la seva intervenció, hi 

havia una segona part de la pregunta... 

Marta Pujol Ferrusola 

I per la meva labor professional. Em sembla que també tinc dret a reclamar-ho, no? 

Sergio Santamaría Santigosa 
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Por supuesto. 

Marta Pujol Ferrusola 

Viatges oficials. 

Sergio Santamaría Santigosa  

Sí. 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo no he anat a viatges oficials, jo vaig anar a un viatge a Xile amb la meva mare i 

després vam coincidir en un viatge oficial. 

Sergio Santamaría Santigosa 

Uruguay, Argentina... 

Marta Pujol Ferrusola 

No, Argentina no. 

Sergio Santamaría Santigosa 

Argentina, Uruguay, digo... 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo no vaig anar a Argentina, jo vaig anar a Xile, i després vaig anar a Uruguai, jo 

vaig anar a Xile, amb la meva mare vam començar un viatge les dues, que també 

ens ho mereixem, pagat de la nostra butxaca, tinc les factures, els cafès, els 

hotels, ho tinc tot, perquè com que ja..., i això és, aquest viatge a Xile és de l’any, 

si no m’equivoco, 97, sí, el novembre del 97, vam anar a Punta Arenas a veure 

muntanyes, que és el que ens agrada, i després la meva mare es va incorporar al 

viatge oficial... 

Sergio Santamaría Santigosa 

¿Qué edad tenia usted, perdón? 

Marta Pujol Ferrusola 

El 97, doncs... (rialles.) Ara... Sóc del 59... (Algú diu: «Trenta-nou, no?, quaranta, 

no?») 

Sergio Santamaría Santigosa 
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O sea que en ningún caso, en ningún caso... 

Marta Pujol Ferrusola 

No vaig anar a fer negocis, eh?, ja li avanço. 

Sergio Santamaría Santigosa 

En ningún caso fue a hacer ningún tipo de negocio. 

Marta Pujol Ferrusola   

No vaig anar a fer cap mena de negocis. 

Sergio Santamaría Santigosa 

De acuerdo. 

El president 

Senyor Santamaría, gràcies. És el torn del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya  - Esquerra Unida i Alternativa, en veu de l’il·lustre diputat Marc Vidal. 

Marc Vidal i Pou 

Gràcies, president.  Senyora Pujol, sigui vostè benvinguda i tingui bona tarda. 

M’agradaria que m’aclarís un punt que no em va quedar massa clar en la 

declaració de la seva mare a la compareixença de l’altre dia amb relació a 

l’empresa Hidroplant, de la que vostè en algun moment havia participat. Ella va dir 

que mai aquesta empresa havia participat en un concurs públic. El meu grup havia 

preguntat per contractes en diferents departaments de la Generalitat i la resposta 

del Govern era que hi havia un any concret que es va fer aquesta pregunta, eren 

2.680.000, 1.136.000. 256.000 i 779.000, és a dir, un total d’uns 5 milions. És per si 

vostè ho recorda, és a dir, sap com Hidroplant va obtenir aquests contractes? Si 

els va obtenir a dit? Se’n recorda vostè? Ho dic perquè això ho vaig comprovar 

després que la seva mare digués que no hi havia cap concurs públic i, per tant, no 

li vaig poder preguntar. No ho recorda? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, no. 

Marc Vidal i Pou 
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Si van ser a dit ho trobaria normal? Ho dic perquè, què n’opina? Ho dic, perquè, és 

clar, la seva mare va dir que no havia participat en cap concurs públic... 

Marta Pujol Ferrusola 

Escolti, jo no sóc la meva mare. 

Marc Vidal i Pou 

No, jo li pregunto a vostè si ho trobaria normal... 

Marta Pujol Ferrusola 

No. 

Marc Vidal i Pou 

...que s’haguessin adjudicat a dit. 

Marta Pujol Ferrusola 

Bé, depèn de la Llei de contractes.  

Marc Vidal i Pou 

Si la Llei de contractes ho autoritzés ho trobaria normal? És això la pregunta. 

Marta Pujol Ferrusola 

Depèn del que siguin els contractes, està parlant d’unes hipòtesis que ni té els 

contractes, ni, no, ho sé... 

Marc Vidal i Pou 

Tinc la resposta de ... 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo no ho sé. A veure, jo d’Hidroplant no en sé res. 

Marc Vidal i Pou 

No en sap res? 

Marta Pujol Ferrusola 

No en sé res, per tant, no li puc dir... 

Marc Vidal i Pou 

Jo només li he llegit una resposta del Govern, eh?  
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Marta Pujol Ferrusola 

Mani?  

Marc Vidal i Pou 

Que el que li llegeixo és una resposta el Govern a pregunta que va fer el meu grup. 

No són hipòtesi, són ... 

Marta Pujol Ferrusola 

No en sé res d’Hidroplant, dels contractes d’Hidroplant, jo a Hidroplant només li he 

fet dibuixos de terrasses i de jardins privats, de clients privats. O sigui aquesta és 

la meva relació amb Hidroplant. 

Marc Vidal i Pou    

D’acord. Doncs, escolti’m, en la seva declaració del passat 27 de gener al jutjat 31 

el seu pare va dir, i cito literalment, està en castellà, però ho dic en català: «Ignoro 

si els comptes que la meva esposa i els meus fills Marta, Mireia i Pere tenien a 

Suïssa es nodrien de fons provinents d’altres països.» Em pot dir quins són 

aquests comptes que vostès tenien a Suïssa a què fa referència el seu pare? 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo crec que això de Suïssa és un error. 

Marc Vidal i Pou 

És literal del Jutjat d’instrucció, eh? 

Marta Pujol Ferrusola 

Doncs devia tenir un lapsus perquè no tenim cap compte a Suïssa. 

Marc Vidal i Pou 

No, parla d’abans, eh?, dels comptes que vostès... 

Marta Pujol Ferrusola 

No teníem cap compte a Suïssa, són els comptes d’Andorra, estàvem al Jutjat 31 

pels comptes d’Andorra. 

Marc Vidal i Pou 
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Per tant, aquesta declaració del seu pare s’hauria der rectificar perquè vostè 

considera que és un error. 

Marta Pujol Ferrusola  

Jo crec que s’ha de rectificar. 

Marc Vidal i Pou 

Això és important, eh?, ho dic perquè està signat. D’acord, en la declaració que fa 

vostè el mateix dia diu que té un compte a Andorra, al Banc BPA, que no en té en 

cap altra país, més endavant diu que el va cancel·lar, això és el que consta també 

a la declaració oficial, per tant, fóra bo que ens aclarís si té o no té cap compte a 

Andorra. Crec que ja ha dit que no en té cap actualment, en tot cas, des de quan té 

comptes oberts a la banca andorrana i si aquests comptes estaven xifrats o anaven 

al seu nom? 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo obro un compte a la banca Andorrana el 92, fins ara, fins al 2014. 

Marc Vidal i Pou 

I eren comptes xifrats? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Marc Vidal i Pou 

Eren comptes xifrats. També declara que van ser informats, ho acaba de dir ara 

també fa un moment, del llegat quan va morir l’avi Florenci, l’any 80, perquè eren 

majors d’edat. Quan els van informar del llegat els van informar de la quantitat que 

hi havia en aquell llegat. 

Marta Pujol Ferrusola 

No, ens van informar que el llegat inicial partia de 140 milions de pessetes en 

dòlars i no ens van informar de la quantitat del llegat. 

Marc Vidal i Pou 
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No els van informar. Però desprès l’any 92 aquests 140 milions s’han convertit 

aproximadament en uns 450/460 milions de la xifra que vostè ha dit 62 milions per 

cada... 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Marc Vidal i Pou 

...per set, sortirà això. 

Marta Pujol Ferrusola 

Per vuit. 

Marc Vidal i Pou 

...Vostè sap qui els va gestionar i com s’invertien per arribar a aquestes quantitats? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, no ho sé. 

Marc Vidal i Pou 

No ho sap. 

Marta Pujol Ferrusola 

No ho sé. 

Marc Vidal i Pou 

Els van informar que estaven ocultant diners a hisenda, diguem-ne, perquè el legat 

estava a fora i, per tant, estaven al seu nom i estaven ocultant diners a hisenda? Si 

van rebre aquesta informació. 

Marta Pujol Ferrusola 

Quan ens van comunicar que hi havia el llegat es va decidir que es deixava a fora 

per la mateixa situació per la qual existia el llegat, per possibles problemes de fer 

front a la situació, conseqüència d’inestabilitats polítiques o del que pogués 

ocasionar la carrera professional del meu pare, i vam considerar que era el més 

convenient. I el 83 fa ser un bon motiu per tenir en compte que estaven millor allí a 

fora, que potser podrien servir per això, fins l’estabilitat política podien sèrie per 

això. 
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Marc Vidal i Pou 

Però, en qualsevol cas, eren conscients que estaven ocultant diners a hisenda, 

diguem, és evident, eh? Escolti, vostè en la declaració diu que l’any 92 obre un 

compte a Andorra a la Banca Reig i diu a la declaració que no sap la quantitat que 

ingressa, ara veig que ho ha recordat perquè ha parlat de 62 milions... 

Marta Pujol Ferrusola  

No, no he dit això. 

Marc Vidal i Pou 

Ah!, no, em podria aclarir, si us pla. 

Marta Pujol Ferrusola 

He dit que el compte final del llegat repartit pujaria la quantitat de 62 milions. 

Marc Vidal i Pou 

Ah!, per tant, l’any 92 no ho sap quina quantitat era. 

Marta Pujol Ferrusola 

No, el 92 ens fan un ingrés inicial, però no li puc dir la quantitat, no són els 62 

milions. 

Marc Vidal i Pou 

Així sóc jo que ho havia entès malament. En tot cas, on eren els diners abans, 

també a la Banca Reig? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, no, ho sé. 

Marc Vidal i Pou 

No ho sap. 

Marta Pujol Ferrusola 

Totes aquestes preguntes es resoldran en la intervenció al Jutjat 31 a partir del 26. 

Marc Vidal i Pou 

Però vostè no ho sap. 
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Marta Pujol Ferrusola 

Jo no ho sé. 

Marc Vidal i Pou 

No ho sap. I, en to cas, el perquè es van canviar a la Banca Privada d’Andorra 

tampoc ho sap? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, no ho sé. 

Marc Vidal i Pou 

En qualsevol cas, era el seu germà Jordi el que gestionava el seu compte? 

Marta Pujol Ferrusola 

El meu compte el gestionava jo. 

Marc Vidal i Pou 

Què és el que gestionava el seu germà Jordi. 

Marta Pujol Ferrusola 

El llegat. 

Marc Vidal i Pou  

I què hi havia en el seu compte en aquest cas? 

Marta Pujol Ferrusola 

Els ingresso de la part proporcional del llegat. 

Marc Vidal i Pou 

Per tant, m’està dient que hi havia un compte que gestionava el seu germà Jordi, 

que estava també a BPA? 

Marta Pujol Ferrusola 

No ho sé. 

Marc Vidal i Pou 

No ho sap. I, aleshores, és el seu germà Jordi els va fent ingressos a vostès en els 

comptes que vostès havien obert. És això? Ho dic per intentar entendre-ho. 
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Marta Pujol Ferrusola 

Sí, sí... 

Marc Vidal i Pou 

I em diu que el 92 els comencen a fer ingressos, però no el total, per tant, hi ha una 

part dels ingressos que gestiona el seu germà Jordi i una part són als seus 

comptes que gestionen vostès, però que no és el total? És això, eh?, és això? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, és això. 

Marc Vidal i Pou 

Aleshores, des de quin any rep transferències del seu germà Jordi, des del 92? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Marc Vidal i Pou 

Com es fan aquestes transferències, d’un sol cop, es van fent de mica en mica, es 

fa esglaonadament? Sap en quina periodicitat, en quin import? Sap com es fan 

aquestes? 

Marta Pujol Ferrusola 

Es fan per transferències o per ingressos, i no sé res més –no sé res més. 

 

Fitxer 5 

...però, a veure, vostè tenia un compte, que diu que el gestionava vostè... 

Marta Pujol Ferrusola 

Tota la qüestió del llegat, ja l’explicarà... 

Marc Vidal i Pou 

No, del llegat no, li parlo ara dels comptes... 

Marta Pujol Ferrusola 

De la gestió, dic, el procediment. 
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Marc Vidal i Pou 

Sí, però a vostè com li arribaven aquests diners al seu compte, que diu que el 

gestionava vostè? Tot d’un cop, de mica en mica?  

Marta Pujol Ferrusola 

No, de mica en mica. 

Marc Vidal i Pou 

Era periòdic? 

Marta Pujol Ferrusola 

De mica en mica. Depèn de la disponibilitat de les inversions que havia fet ell 

també. 

Marc Vidal i Pou 

Que havia fet el seu germà? És a dir, qui feia les inversions era el seu germà. 

Marta Pujol Ferrusola 

Qui controlava el llegat, el gestionava, era el meu germà. 

Marc Vidal i Pou 

D’acord. M’està parlant de qui feia les inversions, m’ha dit, eh? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, cadascú en el seu compte feia les seves pròpies inversions. 

Marc Vidal i Pou 

Per tant, el llegat..., no es feien inversions amb aquest llegat. La part que 

quedava... 

Marta Pujol Ferrusola 

No ho sé –no ho sé. 

Marc Vidal i Pou 

No ho sap. 

Marta Pujol Ferrusola 

Això ja ho explicarà el meu germà. 
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Marc Vidal i Pou 

D’acord –d’acord. Quin import calcula que deu haver rebut des de l’any 92? 

Marta Pujol Ferrusola 

Doncs, això... Els 62 milions de pessetes.  

Marc Vidal i Pou 

En diverses parts, eh? Fins arribar al final, als 62 milions de pessetes. 

Quan va decidir regularitzar-los davant de la hisenda espanyola, i per què? 

Marta Pujol Ferrusola 

Doncs, a partir de la noticia d’un diari del 7 de juliol, quan vam veure publicades les 

quantitats. Parlo en plural perquè en aquell cas som la meva pare, el meu germà 

Pere, la Mireia i jo, i ens posem en mans d’assessors fiscals que diuen que el millor 

que es pot fer és regularitzar-ho. 

Marc Vidal i Pou 

Per tant, fins que no va sortir al diari, que, per cert, deu reconèixer, suposo, perquè 

a la declaració ho fa, que les quantitats que surten el diari són bastant exactes, i 

que tenien informació bastant fidedignes, tal com diu vostè a la declaració.  

Marta Pujol Ferrusola 

Bé, precisament això: vam constatar que la informació era fidedigna, que havia 

sortit d’algun lloc. 

Marc Vidal i Pou 

I a vostè no la van informar, no sabia que la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de 

modificació de la normativa tributària, obliga a la declaració dels patrimonis que 

estiguin a l’estranger, i que, per tant, com a mínim des d’aquesta llei vostè és 

defraudadora fiscal? D’això no li van informar? Ho dic perquè fins que no surt al 

diari, vostès no ho declaren. I en canvi... 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, ja ho he contestat això. 

Marc Vidal i Pou 
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Per tant, vostè és conscient que estava defraudant, com a mínim des que surt 

aquesta llei. 

Vostè ha anat mai a Andorra amb la seva mare? 

Marta Pujol Ferrusola 

No. 

Marc Vidal i Pou 

Mai. Ho dic perquè les famoses deu vegades que diu que hi va anar només la seva 

mare era per anar a esquiar. No serà pas amb vostè? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, jo una vegada sí que vaig anar a esquiar. 

Marc Vidal i Pou 

Amb la seva mare? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Marc Vidal i Pou 

I no hi havia maletes amb bitllets, eh?, suposo. Perquè va dir que no... 

Marta Pujol Ferrusola 

No hi havia maletes amb bitllets ni metralletes ni tancs ni pistoles. 

Marc Vidal i Pou 

Ni tancs ni pistoles. D’acord, gràcies. 

Escolti’m, en el tema aquest d’arquitecte municipal, Sant Vicenç de Montalt, això 

que s’ha explicat, eh? Clar, estem parlant d’una relació laboral que en realitat no és 

una relació estrictament laboral, perquè a vostè la contracten, com si diguéssim, 

com a empresa.  

Marta Pujol Ferrusola 

Com a professional. 

Marc Vidal i Pou 
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Com a professional, i, per tant, té un contracte no amb una relació laboral, i la 

contracten, vostè diu bàsicament pels seus mèrits, perquè no ha guanyat mai cap 

concurs sinó que bàsicament la vénen a buscar. Bé, cap problema. I que això és 

molt normal en la major part d’ajuntaments del nostre país. El que em preocupa, i 

no li ho discutiré en absolut, perquè això és, efectivament, pot ser perfectament 

legal, és que sigui normal. No per vostè, sinó també per molts ajuntaments del 

nostre país, que crec que aquest és un dels temes d’aquesta comissió. 

El president 

Senyor Vidal, sis minuts i mig porta. 

Marc Vidal i Pou 

Doncs, miri, acabo, perquè amb tota la resta de peguntes que li han fet respecte a 

quan vostè era arquitecta, l’estudi d’arquitectura que vostè tenia amb el seu marit, i 

els concursos que ha anat fent, els diversos concursos amb la Generalitat, tots van 

ser a dit, aquests fins l’any 95. Tot va ser de manera legal, no li ho discutiré en 

absolut, perquè no era una altra manera de fer-ho, però convindrà amb mi que de 

vegades l’estètica condiciona profundament l’ètica. I li ho dic perquè em sembla 

que aquest és el seu cas.  

Fixi’s que igual que la seva mare trobava normal el tema d’Hidroplant, vostè 

considera perfectament lícits aquests contractes fets a dit, i molta altra gent també. 

Alguna gent ha dit que la família Pujol ha considerat Catalunya com la seva finca 

particular, algú ho ha escrit. jo no ho diré, evidentment, però és evident que la 

normalitat per a molta gent és una altra cosa, i aquesta comissió tracta d’això, 

senyora Pujol, de veure fins a quin punt s’han trobat perfectament normals actituds, 

procediments, que quan es generalitzen obres les portes de bat a bat a aquelles 

persones que se’n volen aprofitar, que no sabem quines són. I quan arriba aquest 

punt, el que es genera és la impunitat sobre determinats casos de corrupció que 

apareixen, d’allò que es considera que són estrictament normals. Per tant, no li faig 

cap pregunta, és una reflexió final que volia fer. 

Moltes gràcies. 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo sí que li contestaré, per això. 
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Marc Vidal i Pou 

Ah, molt bé, gràcies. 

Marta Pujol Ferrusola 

Perquè vostè fa el sermó aquest final, parlant clar, i jo també li diré que a part 

d’anar a demanar feina a la Generalitat, l’he anat a demanar a molts altres llocs. A 

alguns llocs tan claríssims com l’Ajuntament de Mataró, que vostè em sembla que 

deu conèixer, Mataró, i m’han tancat la porta. Però amb quin argument? Jo tinc un 

despatx obert a Mataró, hem fet moltes obres a Mataró per a clients particulars, i 

he anat diverses vegades a preguntar: «Escoltin, què haig de fer per posar-me a la 

llista de tots aquests encàrrecs que repartiu?» Ajuntament socialista. I m’han anat 

donant llargues. Però alguna vegada els he dit: «Escolta, és que no ho entenc. 

Tothom té encàrrecs de l’ajuntament, tots els arquitectes que conec tenen 

encàrrecs, i nosaltres no és que ho fem tan malament.» I m’han dit: «No hi 

insisteixis més, estàs vetada.» O sigui, que això de repartir-se les coses, també 

depèn de quin color.  

O si ens anem a l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona em va 

encarregar una vegada fer un carrer, l’asfaltat d’un carrer, una urbanització d’un 

carrer, dissenyar un carrer. El mateix tècnic que em va estar fent el control, estic 

parlant de l’any noranta..., bé, el mateix tècnic que em... Perquè entre tècnics ens 

entenem i sabem de què van les coses, eh? Em va dir: «Què estrany que t’ho 

hagin encarregat a tu.» Li dic que les coses, depèn de quina banda estàs o a quina 

porta vas a trucar, a alguns se l’obren i als altres no.  

Jo no estic dient aquí que a mi m’haguessin d’atendre d’una manera especial, ni 

que creguéssim que ens ho mereixíem tot per ser qui érem. Jo, en el meu cas, i 

parlo jo i els meus germans parlaran en el seu cas, em crec competent 

professionalment per fer les feines que he fet, com aquests 260 arquitectes que 

han fet CAP o els 500 que han fet habitatges, com tots aquests... Jo, com a 

arquitecta, he rebut l’assessorament... Ai, l’assessorament, perdó, la confiança 

d’arquitectes que m’han recolzat quan en casos com aquests han dit: «No hi ha 

dret –no hi ha dret– perquè ets competent per fer totes aquestes feines.» Són els 

mateixos arquitectes que després s’hi han presentat... 



Sessió núm. 13 / CIFEF / 2 de març de 2015 

 
50 

Miri, cada campanya electoral... Tot això ve de la campanya electoral de l’any 99. 

L’any 99, estem en plena campanya electoral Pasqual Maragall contra Jordi Pujol 

per la presidència de la Generalitat, i és quan surten tots aquests temes. Al mateix 

temps, hi ha una llista d’arquitectes que suporten la petició que es fa des d’un 

membre del Col·legi d’Arquitectes perquè posin la candidatura de Pasqual 

Maragall. Si repassen aquesta llista d’arquitectes, que me’ls estimo molt i que són 

uns grans professionals, repassin quants projectes tenen ells a l’Ajuntament de 

Barcelona. Només em defenso. 

Marc Vidal i Pou 

Senyora Pujol, jo li agraeixo molt aquest final, perquè el sermó que diu vostè que jo 

he fet anava per dir que això que vostè explica tampoc és normal. I el que estic 

dient... 

Marta Pujol Ferrusola 

Li explico perquè m’ha dit com si fos que tractem el país com el patio de mi casa. 

No és veritat. 

Marc Vidal i Pou 

He dit que alguns ho diuen i que jo no li ho diria. 

Marta Pujol Ferrusola 

Bé, jo li contesto. 

Marc Vidal i Pou 

Molt bé. Però en qualsevol cas, el que no és normal, entenc jo, és que es puguin 

repartir senzillament perquè ets amic o no amic de determinades persones, els 

càrrecs que són en referència a diners públics. Això és el que no és normal, i d’això 

és del que tracta aquesta comissió, senzillament. 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, però si demostres la proporcionalitat, i que les feines es fan, per què no les pots 

fer? 

Marc Vidal i Pou 

Aquesta és la qüestió. Hi ha d’haver algun mecanisme en el qual es pugui proposar 

públicament, però demostrar-ho. 
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Marta Pujol Ferrusola 

Ningú s’ha molestat, ni el senyor Arroyo, o com es deia el que va fer l’article 

aquest, quan li vaig dir: «Escolta, vine, t’ensenyaré tots els projectes, t’ensenyaré 

totes les obres, et portaré a veure-ho tot./Això m’és igual, no m’importa.» És com el 

tema aquest que ha tret d’un possible tracte de favor a una empresa de Sant 

Vicenç. Dic: «Vine, t’explicaré tot el tema, t’explicaré per què hi han aquestes 

denúncies. Per què se m’intenta aquí encolomar una cosa que no és veritat. Vine./ 

No, no, això no m’importa. Tu tens uns cognoms, i aquests cognoms ja m’omplen 

el diari.» D’això és del que em queixo jo també. 

Marc Vidal i Pou 

Tant a favor seu com en contra seu, jo crec que estem dient el mateix. Que el que 

no és normal és que el diner públic es pugui repartir segons el color. El que no és 

normal, tant a favor seu com en contra seu, és que això sigui d’aquesta manera, i 

que, per tant, el que és bo és que no es faci a dit sinó que es faci d’una manera de 

concurrència pública, on tothom, sigui amb els cognoms que sigui, pugui demostrar 

els seus mèrits professionals. 

Marta Pujol Ferrusola 

Així es com es fa, no? 

Marc Vidal i Pou 

Bé, en alguns casos s’ha vist que no. 

Marta Pujol Ferrusola 

Per això s’ha anat modificant la Llei de contractes. Espero que per a tothom. 

El president 

Gràcies, senyor Vidal, senyora Pujol Ferrusola. Ara és el torn del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, en veu de l’il·lustre diputat Carlos Carrizosa. 

Carlos Carrizosa Torres 

Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Pujol Ferrusola. Yo comenzaré a 

preguntarle algunas cuestiones de la deixa de su abuelo, a ver si aclaramos 

algunas cuestiones. Vamos a ver, ¿qué cantidad regularizó usted en julio del 

2014? La cantidad exacta. ¿La recuerda más o menos? 



Sessió núm. 13 / CIFEF / 2 de març de 2015 

 
52 

Marta Pujol Ferrusola 

La exacta no la recuerdo. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Ciento cincuenta y ocho? ¿Ciento cincuenta y ocho mil? 

Marta Pujol Ferrusola 

Cinc-cents cinquanta-vuit mil. 

Carlos Carrizosa Torres 

Cinc-cents cinquanta-vuit mil.  

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, aproximadament. 

Carlos Carrizosa Torres 

Vale. Decía usted que una parte del legado se la transfirieron a su cuenta en 1992, 

y que a partir de entonces todos los hermanos y su madre tuvieron cuentas 

distintas. A partir del 92.  

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Carlos Carrizosa Torres 

Vale. ¿Recuerda usted la cantidad que en 1992 se le transfirió a su cuenta? 

Marta Pujol Ferrusola 

No. 

Carlos Carrizosa Torres 

No la recuerda en absoluto. 

Marta Pujol Ferrusola 

No. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Recuerda usted qué porcentaje del total que le correspondía a usted se le 

transfirió en el 92? 
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Marta Pujol Ferrusola 

No. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿No lo recuerda, o no lo sabe? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, no ho sé. 

Carlos Carrizosa Torres 

No lo sabe. 

Marta Pujol Ferrusola 

No. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿No lo sabe porque no lo supo en su día, en el 92, o por qué? ¿Cómo puede usted 

desconocer qué porcentaje del legado le transfirieron en el 92? ¿Sabía usted el 

importe total del legado, no? Eso es público. 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Carlos Carrizosa Torres 

Entonces, en el 92, cuando usted se hace cargo de su cuenta, ¿no sabe el saldo 

que tenía? 

Marta Pujol Ferrusola 

No.  

Carlos Carrizosa Torres 

¿Y usted después qué ha hecho con esa cuenta? ¿Nunca ha mirado los saldos? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí.  

Carlos Carrizosa Torres 

¿Y cómo puede desconocer el saldo que tenían el año 92? 
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Marta Pujol Ferrusola 

No recordo la quantitat inicial, com tampoc recordo... A veure, quan va sortir el 7 de 

juliol, tampoc era conscient del número exacte final, eh?, perquè realment és un 

compte del qual no he anat mantenint un control exhaustiu. I després, que mai he 

tingut papers d’aquest compte. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Por qué? ¿Cómo le notificaban a usted…? 

Marta Pujol Ferrusola 

O de les quantitats. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Cómo le notificaban a usted los asientos que se iban produciendo en la cuenta, 

por ejemplo de liquidación de intereses y todo esto? ¿Recibía usted correos? 

Marta Pujol Ferrusola 

Perquè jo anava alguna vegada... No, res de papers. 

Carlos Carrizosa Torres 

Res de papers. Anava vostè a Andorra.  

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, una vegada a l’any a Andorra, més o menys. 

Carlos Carrizosa Torres 

Una vegada a l’any.  

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Carlos Carrizosa Torres 

Sola, o en compañía de…  

Marta Pujol Ferrusola 

Sense la meva mare. 

Carlos Carrizosa Torres 
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Sense la seva mare, pel seu compte. 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí senyor. 

Carlos Carrizosa Torres 

Vale. Y entonces, le participaban allí los movimientos que había habido en su 

cuenta, que supongo que solo serían asientos de intereses que cobraba usted.  

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Usted retiraba entonces dinero también?  

Marta Pujol Ferrusola 

Alguna vegada he retirat diners. 

Carlos Carrizosa Torres 

Vale. Entonces, ¿estos 558.000, es un saldo superior o inferior al que en el año 92, 

con los intereses incrementados, lógicamente? ¿Había más o menos esa cantidad, 

puede ser, o menos? En el año 92, 558.000 euros son 88 millones, 89 millones de 

pesetas. 

Marta Pujol Ferrusola 

Però en el 92 al meu compte no hi havia aquests diners, ja ho he dit, ja ho he 

explicat diverses vegades.  

Carlos Carrizosa Torres 

No hi havia aquests diners, però hi havia més o menys? 

Marta Pujol Ferrusola 

És que ja ho he explicat moltes vegades. 

Carlos Carrizosa Torres 

Digui-ho. 

Marta Pujol Ferrusola 
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Ja li he dit, ja ho he dit en aquesta sala. 

Carlos Carrizosa Torres 

Quants? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, al 92 no hi havia aquesta quantitat. No recordo la quantitat que hi havia al meu 

compte a l’inici. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Más o menos? ¿Tampoco lo puede decir, si se le reprodujo el dinero?  

Marta Pujol Ferrusola 

No. 

Carlos Carrizosa Torres 

No lo puede decir. Entonces, convendrá que tampoco podemos saber si usted hizo 

nuevos ingresos o no. Usted dice: «No hice nuevos ingresos.» Usted nos ha dicho 

aquí… 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo no he fet ingressos.  

Carlos Carrizosa Torres 

Vale. Por lo tanto, será menos dinero, ¿no? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, en el 92 era menys, sí. Clar, s’ha anat incrementant... 

Carlos Carrizosa Torres 

Sí, però vostè retirava també. 

Marta Pujol Ferrusola 

Bé, però no he retirat aquestes quantitats. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Solo retiró los intereses y no el principal? ¿Iba retirando los intereses solo? 

Marta Pujol Ferrusola 
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He retirat... Sí. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Sí? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Y el capital inicial, eso se mantuvo inalterado entonces? 

Marta Pujol Ferrusola 

El capital inicial....  

Carlos Carrizosa Torres 

¿No lo tocó? Usted dejaba que fuese rindiendo intereses y no tocó el capital que le 

ingresaron en el 92 entonces, entiendo. 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. A més a més, el meu compte a vegades se’m va complicar perquè jo el tenia en 

dòlars, el meu compte. I depèn del dolar...  

 

Fitxer 6 

en tenia més o menys. 

Carlos Carrizosa Torres 

Vale. 

Marta Pujol Ferrusola 

Va ser una decisió bastant inicial, i després sempre vaig treballar en dòlars. 

Carlos Carrizosa Torres 

Vale. Entonces, usted cuidaba de su cuenta una vez al año. De la cuenta que en el 

92 le transfirieron y así se ocupaba usted personalmente. Y ahora hablemos del 

resto del legado que gestionó su hermano Jordi. ¿Usted pedía cuentas a su 

hermano Jordi de la gestión? 
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Marta Pujol Ferrusola 

Tot això ho explicarà el meu germà Jordi. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Y usted no declaró la [#00.32]? 

Marta Pujol Ferrusola 

No. No, no explicaré res. 

Carlos Carrizosa Torres 

Bien. Sabe usted que, aparte del tema de la herencia, pues existe la sospecha, y 

es una de las razones por las que estamos aquí que hay otras vías de 

enriquecimiento de su familia que se están..., concretamente son comisiones por 

obras públicas, y negocios hechos al amparo de concesiones administrativas de la 

Generalitat de Catalunya. Se ha hablado de que su hermano Jordi transportaba 

bolsas con dinero efectivo a Andorra. ¿Le consta a usted algo de esto? 

Marta Pujol Ferrusola 

Tot això ja li ho van preguntar al meu germà Jordi. 

Carlos Carrizosa Torres 

Sí. Y yo le pregunto a usted... 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo no penso parlar res del meu germà Jordi. Davant..., va ser motiu, aquí... Ja es 

va presentar aquí per contestar totes aquestes preguntes. 

Carlos Carrizosa Torres 

 Vale. En cuanto... Vamos a ver. Yo le comento: usted trabajaba, o trabaja para el 

Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt sin contrato regularizado desde 1996. 

Desde que obtuvo su título en 1987 ha obtenido hasta siete adjudicaciones de 

obras públicas a dedo. En 1996, ha dicho usted: «En aquella época se nos 

incluía...», se le incluía a usted en el pliego de condiciones de la adjudicación... 

Marta Pujol Ferrusola 

No, no he dit això. 

Carlos Carrizosa Torres 
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Ah, ¿no? Pues, explique. Sí que ha dicho esto. Usted ha dicho... 

Marta Pujol Ferrusola 

No. 

Carlos Carrizosa Torres 

«En 1996 a mí se me llegó a incluir, a nombrarme personalmente en el pliego de 

condiciones...» 

Marta Pujol Ferrusola 

No he dit això. Si he dit això... Tu m’has preguntat si havia fet un treball per al 

centre cívic, i he dit, sí, perquè jo podia... 

Carlos Carrizosa Torres 

«Jo podia perquè ho posava al plec de condicions», ha dit vostè. 

Marta Pujol Ferrusola 

El plec de condicions, de què? 

Carlos Carrizosa Torres 

De la concessió de les... 

Marta Pujol Ferrusola 

Clar, vostè ha parlat d’un plec de condicions... 

Carlos Carrizosa Torres 

De les adjudicacions. 

Marta Pujol Ferrusola 

Ell parla del plec de condicions del concurs, i no és això. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Qué es? 

Marta Pujol Ferrusola 

Doncs no m’he explicat bé. 

El president 

Abans s’ha entès això, eh?, que el plec de condicions... 
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(Veus de fons.) 

Un moment. Un moment, que ara ho aclareix la compareixent. 

Oriol Amorós i March 

M’ha semblat molt greu. 

Carlos Carrizosa Torres 

A mi també. 

Marta Pujol Ferrusola 

Doncs no. Doncs m’he explicat molt malament. M’he equivocat de contracte i 

d’això. 

Carlos Carrizosa Torres 

I vostè ha dit: «El 1996 es feia així.» 

Marta Pujol Ferrusola 

Eh? 

Carlos Carrizosa Torres 

Vostè ha dit: sí, el 1996 es feia així. 

Marta Pujol Ferrusola 

No. Jo dic... 

Carlos Carrizosa Torres 

O ho fèiem així, o ho vam fer així? 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo dic que el meu contracte del 96 em permetia fer edificis públics de l’ajuntament. 

Dic... Els ho llegeixo: «L’assistència tècnica a què es refereix l’apartat primer 

d’aquest contracte podrà ampliar-se mitjançant l’adjudicació al contractista» –que 

sóc jo, no?–, «mitjançant decret de l’alcaldia o acord del Ple, de la redacció 

d’instruments d’ordenació o gestió urbanística, projectes d’obres, tant ordinàries 

com d’urbanització, direcció facultativa de les mateixes, i en general altres estudis 

o projectes que requereixin la intervenció d’arquitecte. En aquest supòsit el preu de 

prestació de serveis que comporti cap adjudicació es farà efectiu mitjançant 
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l’aplicació de les tarifes del Col·legi Oficial d’Arquitectes, amb un 20 per cent de 

descompte.» Jo em referia al fet que jo podia optar al concurs pel fer el centre cívic 

perquè no tenia incompatibilitat... 

Carlos Carrizosa Torres 

Incompatibilitat. 

Marta Pujol Ferrusola 

...amb el meu contracte. No estic dient... 

Carlos Carrizosa Torres 

Vale. 

Marta Pujol Ferrusola 

I perdonin, i... 

Carlos Carrizosa Torres 

Bé, bé, bé. 

Marta Pujol Ferrusola 

Perdonin si m’he explicat malament, eh? Que estigués en el contracte que el 

projecte l’havia de fer jo. Perdonin, eh? És que... 

El president 

Abans s’ha entès, i així ho aclarim, que en el plec de condicions... 

Marta Pujol Ferrusola 

Agraeixo que ho hàgim aclarit. 

El president 

...se l’habilitava expressament a poder fer-ho. 

Marta Pujol Ferrusola 

No, no, no. 

El president 

És el contracte el que fixa... 

Marta Pujol Ferrusola 
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No, no, no. 

El president 

...la no-incompatibilitat. 

Marta Pujol Ferrusola 

No, no, no, no. 

El president 

Ha quedat aclarit. 

Carlos Carrizosa Torres 

Vale. 

El president 

Està fora de temps, senyor Carrizosa. 

Carlos Carrizosa Torres 

Estic fora de temps? 

El president 

Si vol fer una última pregunta... 

Carlos Carrizosa Torres 

Vale. Acabo, entonces. Vamos a ver. Pequeño, usted ha llamado, «sermón» a las 

conclusiones del anterior diputado. Yo lo que le diré es que con lo que hemos visto 

aquí, cómo está usted trabajando para un ayuntamiento, cómo obtuvo obras, 

nunca..., en todos los casos a dedo, por ser quién es. Ha explicado usted: «Oiga, 

pues en el Ayuntamiento de Barcelona también se concede a dedo.» Ha explicado 

usted también que se ha amparado en que ha trabajado usted para consistorios 

para el PP, para CIU y para el tripartito. Que, en realidad, esto, el que se haya 

prolongado su posición alegal en ese ayuntamiento durante tanto tiempo, al 

amparo de todos los partidos, y sabido cuál es su situación, pues a nosotros lo que 

nos parece es que en realidad en Cataluña ha habido un trato de favor para 

ustedes, en general, que se considera normal. Que ustedes mismos los consideran 

normal, trabajar para la Administración todos los hijos del presidente de la 

Generalitat y que hoy día esto haya desembocado en que estén ustedes aquí 
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declarando. Y yo creo que son unos modos de hacer que se han amparado y se 

han consentido, en general, por la clase política catalana, pero que estamos aquí 

precisamente para que todo esto cambie. 

Gracias. 

El president 

Gràcies, senyor Carrizosa. Vol respondre, senyora Pujol? 

Marta Pujol Ferrusola 

Bé, és que no... No, no. 

El president 

Com vostè vulgui. És el seu torn, obvi. Vol que el passem? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, sí, passem. 

El president 

Doncs passarem al següent grup, en el sentit de «passar». El Grup Parlamentari 

de la CUP - Alternativa d’Esquerres, en veu de la diputada Isabel Vallet. 

Isabel Vallet Sànchez 

Sí, bona tarda. Vostè sap que està aquí perquè arran de la confessió del seu pare, 

no acaba d’estar clar. No «no acaba d’estar clar» sinó que vostès no deixen clar, 

no proven quin és l’origen de certs..., d’una fortuna, quin és l’origen d’uns fons, i 

per tant s’especula al voltant de com vostès han aconseguit tant patrimoni per, en 

tot cas, emplenar aquestes xifres que estan regularitzant. Per tant, entén que totes 

les preguntes vagin a saber, doncs, d’on han aconseguit aquests diners, i quant ha 

aconseguit mitjançant adjudicacions a l’Administració pública, com seria el seu cas. 

Si ho han aconseguit mitjançant un contracte irregular, com seria el seu cas, o si 

ho han aconseguit amb altres activitats financeres, o, en tot cas, inversions 

financeres que tampoc no acaben de deixar clar. 

Vostè ens acaba de dir que vostè anava una vegada l’any a Andorra. Això és així 

des de 1992? De 1992 a 2014 vostè ha anat una vegada l’any a Andorra? 

Marta Pujol Ferrusola 
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No. Hi han anys que no hi he anat. 

Isabel Vallet Sànchez 

Quan anava a aquests viatges a Andorra, anava per a fer aquestes extraccions 

puntuals que ens ha dit vostè, anava a l’oficina bancària a treure aquests diners? 

Marta Pujol Ferrusola 

Algunes vegades, sí. 

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. Vostè, el 14 de juliol de 2014, abans de la confessió del seu pare, 

reconeix que els 16.000 euros de renda corresponents a 2010 eren realment 

aquests 590.000 i escaig que ens ha dit? Aproximadament uns 600.000. Ens pot 

explicar aquesta diferència? 

Marta Pujol Ferrusola 

Perdó? 

Isabel Vallet Sànchez 

Sí... 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo vagi regularitzar... 

Isabel Vallet Sànchez 

El 14 de juliol. 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, el 14 de juliol, però vaig fer-ho recomanada pels assessors. La quantitat que hi 

havia el 2010. 

Isabel Vallet Sànchez 

Sí, el 2010 tenia, havia declarat «16.000». No? Després en regularitza al voltant de 

600.000. 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. 

Isabel Vallet Sànchez 
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Ens explica la diferència d’aquesta quantitat? 

Marta Pujol Ferrusola 

És que no sé quina pregunta m’està fent. Perdoni: pot repetir la pregunta? 

Isabel Vallet Sànchez 

Sí, però pregaria que no se’m compti el temps, si he fet quatre vegades la mateixa 

pregunta. 

El president 

No, no. A cap grup, mai, quan..., en aquests supòsits mai comptem el temps. 

Isabel Vallet Sànchez 

A veure, és bastant simple. Vostè declara l’any 2010, 16.000. 

Marta Pujol Ferrusola 

En la meva declaració normal d’Hisenda. 

Isabel Vallet Sànchez 

Sí, exacte. 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. Llavors, no..., clar, és que després faig la complementària de la regularització, i 

m’incrementa el patrimoni en aquesta quantitat. I la faig sobre el valor que tinc a 

Andorra el 2010, i no el 2014, per evitar... ara no em sortirà el nom–, perquè s’ha 

de fer sobre la major quantitat abans de l’any no prescrit. Sí, corresponia al 2010, 

no al 2014. 

Isabel Vallet Sànchez 

Perfecte. Llavors, m’ha semblat que deia que el total del llegat, de la deixa, eren 62 

milions de pessetes: «I el total de la deixa eren 62 milions de pessetes.» Si 62 

milions de pessetes es repartia a parts iguals, conforme ha dit –«es repartia a parts 

iguals entre els germans»–, doncs, 62 milions de pessetes dividit entre els 

germans i els pares, com s’acaben convertint en 600... 

Marta Pujol Ferrusola 

No, és al revés: 62 per a cada un. 
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Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. Doncs miri, en tot cas: 62 milions per a cada u, com s’acaben convertint 

en al voltant 100 milions de pessetes, que són els 600.000 euros? 

Marta Pujol Ferrusola 

Per les inversions pròpies del compte. 

Isabel Vallet Sànchez 

Aquestes inversions les feia vostè. Cada germà feia les inversions en el seu 

compte. 

Marta Pujol Ferrusola 

Cadascú es gestionava el seu compte. 

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. Llavors, el que a mi no m’acaba de copsar és que: sí que sap el que té i 

quines inversions fa, però el que no sap és quins són els diners inicials del compte. 

O els diners inicials del compte sí que són aquests 62 milions de pessetes... 

Marta Pujol Ferrusola 

No. No, no, no ho són. Ja ho he repetit moltes vegades, no? No és la quantitat 

inicial... 

Isabel Vallet Sànchez 

Però, entenc que això... 

Marta Pujol Ferrusola 

No recordo la quantitat inicial del compte. 

Isabel Vallet Sànchez 

Però vostè entén que això és un contrasentit, que ens vingui a dir que vostè treia 

extraccions puntuals, per tant, amb aquests viatges a Andorra veuria el compte que 

té, i, en tot cas, feia inversions, que, si diu que cada germà les feia, vostè tindria el 

control sobre aquestes inversions. Que és un contrasentit, o, en tot cas, és molt 

poc creïble que no sàpiga com van obrir el compte o quins diners inicials tenia? No 

se n’adonen que és poc creïble, que insulta una mica la intel·ligència mitjana de les 

persones, això? 
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Marta Pujol Ferrusola 

No és la meva intenció insultar ningú. Però li dic que no recordo la quantitat. Com 

tampoc no recordo l’any..., 2000 què hi havia. Ni en l’any..., 2005. Perquè, a més a 

més, no tinc papers, no puc anar-ho seguint com puc anar puntejant un compte 

d’aquí. 

Isabel Vallet Sànchez 

Sí, realment deu ser un privilegi tenir tants diners com per ni haver de preocupar-te 

de saber quants en tens. En tot cas, vostès canvien de banc, de Andbank a Banca 

Privada Andorrana. Qui pren aquesta decisió? Com es pren? Vostè estava al 

corrent d’aquesta decisió? Els diu algú que canviïn de banc? 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí, la Banca Andorrana, Andbank, ens convida... 

El president 

Silenci, si us plau. 

Marta Pujol Ferrusola 

Andbank ens convida a marxar del banc, i ens n’anem a la Banca Privada 

d’Andorra. 

Isabel Vallet Sànchez 

Pot explicar per què se’ls convida...? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, no, no; no puc explicar res més. 

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. Ens ha dit abans que vostès no es van acollir a l’amnistia fiscal per por. 

Ens explica això? És a dir, quin dia es reuneixen i fan aquesta valoració sobre si 

s’acollien o no a l’amnistia fiscal de Montoro o no s’hi acollien, i quina és la por? 

Marta Pujol Ferrusola 

Doncs és un tema que debatem, en vista de la possibilitat de l’amnistia fiscal, 

doncs regularitzar tota aquesta situació. Però també valorem que això no... Que 
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tenim els dubtes que se’ns guardi l’anonimat, com preveu la llei. I optem per no fer-

ho. 

Isabel Vallet Sànchez 

Perquè vostès primaven l’anonimat, en tot cas. Per tant, després de tants anys 

amagant aquests diners, i per tant després que vostès constatessin que estaven 

defraudant a Hisenda, què els fa canviar d’opinió? Què li fa al seu pare canviar 

d’opinió i confessar sobre aquest llegat aquest estiu, l’estiu passat? 

Marta Pujol Ferrusola 

Bé, el tema surt, que quan surt, ja els ho he dit, a partir del 7 de juliol, quan veiem 

els comptes estan a la vista, i decidim regularitzar-ho per no incloure [#incórrer] en 

un delicte fiscal, precisament. 

Isabel Vallet Sànchez 

Clar, vostè... Clar, hi ha una certa idea que va repetint, tant quan ja va comparèixer 

el seu germà com vostè, que és aquesta idea de, com dèiem abans, la 

«normalitat». Vostè podria donar aquest llistat d’arquitectes que diu que s’han 

beneficiat de contractes a dir en l’Ajuntament de Mataró o en l’Ajuntament de 

Barcelona? Ens els podria donar a la comissió per a que poguéssim millorar els 

nostres treballs? Perquè, en el cas del meu grup parlamentari, a nosaltres no ens 

importa, o no anem contra Convergència i Unió només perquè sigui Convergència i 

Unió; és a dir, volem que totes aquestes activitats il·lícites afloren igualment. Ens 

podria cedir, per tant, aquest llistat que ha mostrat vostè? 

Marta Pujol Ferrusola 

No, jo no he mostrat un llistat d’arquitectes amb adjudicacions a dit, ni he dit en cap 

moment la paraula «adjudicacions a dit», això ho ha dit el senyor diputat, eh? Jo he 

dit que tota aquesta gent havien treballat per a aquestes administracions, d’acord a 

la llei... 

Isabel Vallet Sànchez 

No, vostè ha dit... 

Marta Pujol Ferrusola 

Jo no he dit «a dit». 
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Isabel Vallet Sànchez 

No, vostè ha dit, literal –ha dit: «Què he de fer per posar-me en la llista dels 

repartiments?» 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí. De contractes. 

Isabel Vallet Sànchez 

Repartiments de contractes, que en tot cas són les licitacions... 

Marta Pujol Ferrusola 

Sí... 

Isabel Vallet Sànchez 

...que es fan seguint unes determinades normatives de contractes. 

Marta Pujol Ferrusola 

Estic parlant de fa temps, eh? I vaig tirar la tovallola, amb el tema de l’Ajuntament 

de Mataró, en aquest cas que els hi he explicat. Van dir: «No. No... 

 

Fitxer 7 

...no cal que ho intentis perquè no.» Doncs, ja està, a un altre lloc, busquem la 

feina a un altre lloc. No tinc una llista d’arquitectes ni estic dient que ho han fet a 

dit; segur que ho han fet amb els contractes vigents i legals, eh? 

Isabel Vallet Sànchez 

Llavors, què ens pretenia dir amb aquesta llista, que... 

Marta Pujol i Ferrusola 

Jo el que els pretenia dir, quan se m’ha dit que només rebíem contractes i que..., 

com si fos..., repartíem les feines, dic que les feines s’han repartit per a molts 

arquitectes de la mateixa manera i que jo sóc una arquitecta més, tot i els meus 

cognoms. 

Isabel Vallet Sànchez 
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D’acord, vostè és una arquitecta més que en tot cas ha dit que cobrava un sou fix 

d’un contracte que és irregular, que no existeix, d’aproximadament 2.264 euros, 

per fer quantes hores de treball el mes? 

Marta Pujol i Ferrusola 

Els he dit que tinc un contracte per quinze hores setmanals, però també en treballo 

més, eh? 

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. Un contracte per quinze hores al qual hem de sumar tots aquests 

projectes que hagi fet a part o pels quals hagi facturat en la seva empresa per..., 

no?, aquests honoraris. 

En les notícies que es donen diu que la fiscalia analitzarà, doncs, si hi ha hagut 

algun altre projecte en el qual vostè hagi facturat des del seu despatx, amb 

independència dels diners que cobrava com a sou mensual. Hi ha hagut algun altre 

projecte que vostè hagi facturat en el seu despatx, amb independència del seu sou 

mensual, en concret a l’ajuntament? Només el centre cívic? Hi ha hagut altres 

projectes? 

Marta Pujol i Ferrusola 

Sí, jo ha ho he dit, el centre cívic i també una escola bressol. Però... 

Isabel Vallet Sànchez 

Aquests dos projectes... 

Marta Pujol i Ferrusola 

...jo això de la fiscalia no sé què és, eh? 

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. Aquests dos projectes es van fer amb una licitació pública? 

Marta Pujol i Ferrusola 

No, no era el cas. El centre cívic sí, ja ho he explicat i és el que ha generat aquest 

malentès. 

Isabel Vallet Sànchez 

«No era el cas» què vol dir?, perdoni. 
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Marta Pujol i Ferrusola 

L’escola bressol no era el cas per les quantitats del projecte i dels honoraris... 

Isabel Vallet Sànchez 

Que quant eren? 

Marta Pujol i Ferrusola 

Era una quantia menor. 

Isabel Vallet Sànchez 

I ficar una escola bressol era una quantia menor? Bé, en tot cas ho repassarem. 

Marta Pujol i Ferrusola 

Sí, sí. 

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord, d’acord, ho repassarem. Vostè va veure la...? Pel que ha dit, consta que 

ha vist les compareixences que han anat passant per la comissió. Ha vist la 

compareixença del seu tiet, el senyor Cabana? 

Marta Pujol i Ferrusola 

No, veure-la no. 

Isabel Vallet Sànchez 

Però li han explicat més o menys el que va dir? (Pausa.) Vostè sap que el seu tiet, 

el senyor Cabana, va dir que a ells no els consta l’existència d’aquesta deixa? 

Marta Pujol i Ferrusola 

Sí. He sentit a dir: «No ens consta.» 

Isabel Vallet Sànchez 

Què li mereix...? 

Marta Pujol i Ferrusola 

No li consta. 

Isabel Vallet Sànchez 

No li consta. 
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Marta Pujol i Ferrusola 

No. 

Isabel Vallet Sànchez 

Perquè vostès com a família... 

Marta Pujol i Ferrusola 

Era una relació de secret entre el meu avi i el meu pare. 

Isabel Vallet Sànchez 

Bé, i que coneixien vostès des de l’any 90, no?, quan... 

Marta Pujol i Ferrusola 

Sí. 

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. Finalment, dues preguntes i ja acabo perquè sé que he esgotat el temps. 

Una pregunta que és: Vostè diu –i encara que hagi dit després que no estava fent 

victimisme– que se li ha tancat la porta per ser filla de qui és. Però la realitat és que 

ser filla de qui és li ha reputat unes certes adjudicacions, no sabem si de manera 

objectiva o no perquè no hi havia llei on emparar-se, per tant, no hi han barems 

objectius. Fet que també li ha reportat un contracte amb un ajuntament, per tant, 

una situació laboral amb un ajuntament, i que li ha reportat en tot cas una certa 

fortuna a Andorra que no sabem... (Pausa.) Sí, fortuna, no em miri així, vull dir... 

Marta Pujol i Ferrusola 

La fortuna d’Andorra no me l’han portat aquests...  

Isabel Vallet Sànchez 

Els cognoms? 

Marta Pujol i Ferrusola 

Està relacionant la fortuna d’Andorra amb una feina. 

Isabel Vallet Sànchez 

Amb els cognoms, estic dient-li. La fortuna està relacionada amb els seus 

cognoms, en tot cas, perquè la... 
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Marta Pujol i Ferrusola 

La fortuna està relacionada amb una voluntat del meu avi. 

Isabel Vallet Sànchez 

Però que en tot cas..., bé, en fi... 

Marta Pujol i Ferrusola 

No, és clar, és que està barrejant uns contractes amb l'Administració... 

Isabel Vallet Sànchez 

No, no, no... 

Marta Pujol i Ferrusola 

...amb una fortuna i uns cognoms. 

Isabel Vallet Sànchez 

No, perdoni... 

Marta Pujol i Ferrusola 

Perdoni... 

Isabel Vallet Sànchez 

No, no estic barrejant res. Estic intentant explicar-li per què són objecte 

d’investigació en aquesta comissió i per què el seu patrimoni està sota sospita I el 

seu patrimoni està sota sospita pels seus cognoms, sí. El seu patrimoni està sota 

sospita perquè vostès han usat, des del nostre punt de vista, la seua influència 

política per a ser beneficiaris de certs contractes, en els quals no només no s’ha 

seguit la llei, sinó que s’han fet al marge d’aquestes, per exemple, lleis de 

contractes. Per tant, quan li estava preguntant si això es deu o no als seus 

cognoms finalment li estava preguntant: doncs, aquesta mateixa responsabilitat, 

no?, de ser filla de qui era no li feia a vostè pensar que potser atorgar-se..., o en tot 

cas anar a trucar a les portes de la generalitat per obtenir contractes no era una 

activitat poc ètica? 

Marta Pujol i Ferrusola 

No. 

Isabel Vallet Sànchez 
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No pensava que dir-se Pujol Ferrusola podria ser determinant... 

Marta Pujol i Ferrusola 

No era poc ètica. 

Isabel Vallet Sànchez 

No era poc ètica. Dir-se Pujol Ferrusola no era determinant per a obtenir certa 

informació al voltant de les licitacions. 

Marta Pujol i Ferrusola 

No. 

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. No tinc més preguntes. 

El president 

Gràcies, senyora Vallet i senyora Pujol Ferrusola. És finalment l’últim torn, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió, en veu de la il·lustre diputada Meritxell 

Borràs. 

Meritxell Borràs i Solé 

Gràcies, senyor president. Gràcies a la senyora Marta Pujol per les seves 

explicacions. Des del nostre grup parlamentari hem dit des del primer dia que 

aquesta és una comissió d’investigació parlamentària i, per tant, entenem nosaltres 

que és per rendir comptes des d’un punt de vista polític i, per tant, per treure 

conclusions en la matèria de l’àmbit polític d’allò que no s’hagi pogut fer prou bé, 

corregir-ho si és el cas; també, doncs, prendre les mesures que siguin adequades i 

correctes per evitar l’evasió i el frau fiscal i la corrupció política, que és sobre el que 

versa aquesta comissió. És en aquest sentit que nosaltres no vàrem votar la seva 

compareixença, perquè entenem que vostè, doncs, no és a aquest Parlament a qui 

ha de retre comptes, per dir-ho d’alguna manera, i que vostè no ha tingut mai cap 

responsabilitat política, les seves responsabilitats són individuals, com qualsevol 

altre ciutadà, perquè vostè, doncs, hi insisteixo, no és cap política. 

En aquest sentit, dir també que, com sap, hem manifestat que el comunicat, doncs, 

que va es va donar a conèixer el 25 de juliol ens va causar –ho hem dit i per tant 
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ho deu saber– dolor i perplexitat, i que com d’altres ciutadans de Catalunya ho 

vàrem viure d’aquesta manera.  

Dit això, nosaltres també volem dir-ho perquè ho hem dit en altres ocasions, que 

creiem en la presumpció d’innocència de qualsevol persona i que qualsevol 

persona, sigui qui sigui, doncs, té dret a defensar-se davant de la justícia, i és 

aquesta qui dictaminarà, doncs, si les coses s’han fet correctament o no. I és, per 

tant, doncs, un dictamen dels tribunals qui acabarà decidint. I serà aquest grup 

parlamentari en aquell moment, doncs, qui prendrà posició, amb la defensa ferma, 

podríem dir, de les dues situacions que es poguessin produir. I en el sentit, per una 

banda, doncs..., també en el sentit que aquells que a dia d’avui puguin fer el que 

són judicis sumaríssims també puguin donar explicacions si les coses no van en el 

sentit que esperen. Per l’altra banda, doncs, la mateixa fermesa si la balança anés 

en l’altre sentit, no? 

Però nosaltres, escolti’m, voldríem que ens pogués aclarir algunes coses, alguns 

temes en què li he de dir que nosaltres no farem reflexions morals ni establirem si 

les coses s’han de fer amb un estil o amb un altre i si, escolti’m, opinions de mares 

cristianes o no. Aquí nosaltres sí que no hi entrarem. Però nosaltres sí que 

voldríem saber..., vostè de fet està imputada per evasió fiscal, i és per això que 

vostè, doncs, ha de respondre davant dels tribunals. I voldríem saber si subscriu 

amb totalitat el que va ser el comunicat del 25 de juliol. 

Marta Pujol i Ferrusola 

Sí. 

Meritxell Borràs i Solé 

En la seva totalitat. Molt bé. Per altra banda ens ha explicat vostè –si no n’he pres 

bé nota m’ho rectifica, si us plau–..., ens ha dit que en total vostè va fer dotze 

encàrrecs per a la Generalitat de Catalunya en tots aquests anys, podríem dir. 

Segons la legislació vigent va ser contractada vostè en tot moment? Ho hem entès 

d’aquesta manera. 

Marta Pujol i Ferrusola 

Sí. «Tots aquests anys» és del 87 al 97. 

Meritxell Borràs i Solé 
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D’acord. I concretament s’ha referit a un any, no sé quin era, deia «de més de sis-

centes obres a mi se me’n va adjudicar una». 

Marta Pujol i Ferrusola 

Sí. Quan el 99 surt el tema i que és debatut aquí en el Parlament, es justifica 

concretament amb uns informes dels tècnics, dels responsables de les àrees, que 

un era de l’Institut Català de la Salut i l’altre d’Habitatge, que posen en 

coneixement que s’han encarregat cinc-cents projectes. 

Meritxell Borràs i Solé 

Cinc-cents. 

Marta Pujol i Ferrusola 

I un altre, 261. 

Meritxell Borràs i Solé 

Dos-cents seixanta-un... 

Marta Pujol i Ferrusola 

...dels quals... 

Meritxell Borràs i Solé 

Dos-cents seixanta un CAP i... 

Marta Pujol i Ferrusola 

I més de cinc-cents projectes d’habitatges. 

Meritxell Borràs i Solé 

D’acord, de més de cinc-cents, un, i de més de dos-cents, un altre podríem dir. 

Vostè ho ha atribuït a la campanya del 99 –ara ho ha tornat a fer– en la seva 

exposició, i per tant, van haver-hi informacions públiques, va sortir..., vostè ha dit 

que tenia els retalls de premsa i de fet algun diputat ha dit que hi havien hagut 

preguntes parlamentàries. Sap si es va obrir algun procés judicial, alguna 

investigació, perquè es detectessin irregularitats? 

Marta Pujol i Ferrusola 

No, no ho sé, no em consta que s’hagi fet. 
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Meritxell Borràs i Solé 

D’acord. A partir de llavors, va fer..., vostè ha dit també que va fer..., a partir de 

llavors vostè va fer una opció de treball, no? 

Marta Pujol i Ferrusola 

Sí. 

Meritxell Borràs i Solé 

Entenc que a no optar a més contractes públics. 

Marta Pujol i Ferrusola 

A veure, vam enfocar el despatx a respondre als encàrrecs que teníem de clients 

particulars. 

Meritxell Borràs i Solé 

I per què ho fa, això? 

Marta Pujol i Ferrusola 

Només per tenir més sortides i, a més a més, perquè gràcies a Déu ens funcionava 

bé el despatx amb clients particulars. I, a més a més, tenir un ventall més obert que 

és el que, ho repeteixo, ens ha salvat de no tenir el despatx tancat. Per altra 

banda, també a dia d’avui estem treballant fora d’aquí. 

Meritxell Borràs i Solé 

Molt bé. Respecte a la contractació, doncs, en el cas de..., hem entès que va 

començar a Llavaneres, amb un alcalde del Partit Popular; vostè ha dit «amb tots 

els ventalls polítics», podríem dir, i ha dit que és un tipus de contractació que als 

ajuntaments de menys de deu mil habitants, doncs. és habitual, podríem dir, i així 

ho manifestava també el diputat Marc Vidal, que en aquest tipus d’ajuntaments és 

un tipus de contractació que es dóna. Ha sortit, per això, la situació anòmala, 

podríem dir, de no haver-se actualitzat el seu contracte. Vostè en aquest sentit se 

sent beneficiada, perjudicada... 

Marta Pujol i Ferrusola 

A veure, és una situació que era irregular que s’havia d’arreglar. I allà a 

l’ajuntament ja estàvem amb ganes d’arreglar la situació. El que passa, que tot això 
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després ha passat per aquesta campanya, que és pel que estem ara aquí. I, bé, 

s’han precipitat les coses o les ha tret de lloc, quan l’ajuntament ja estava fent els 

passos i les consultes pertinents, prèvies que sortís en premsa, a la diputació, de 

com regularitzar aquests llocs de treball. 

Meritxell Borràs i Solé 

Per finalitzar, voldríem fer-li una pregunta. Vostè hi ha fet referència però voldríem, 

doncs, que ens digués la seva d’una forma clara, no? Vostè considera que l’ha 

beneficiat o l’ha perjudicat en la seva carrera professional –entenc que vostè, 

doncs, és aquesta la que fa valdre– dir-se Pujol Ferrusola? 

Marta Pujol i Ferrusola 

A veure, és que en la meva carrera professional jo crec que..., és que és la vida en 

general. Vull dir, no pots triar. Jo sóc la filla dels meus pares amb tot, 

professionalment i amb tot, i en algunes coses la gent considera que ens beneficia 

i en d’altres coses jo considero que ens perjudica més que ens beneficia. Però és 

que és el que és. I molt orgullosa d’estar a la meva família, també s’ha de dir. 

Meritxell Borràs i Solé 

Bé, no teníem cap altra pregunta. Gràcies, senyor president. 

El president 

Gràcies, senyora Borràs. Gràcies, senyora Pujol Ferrusola. 

Suspenem la sessió deu minuts, fins a les cinc en punt. 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a...  

 

 

 

 

 


