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La sentència del cas Palau: nou
anys i vuit mesos de presó per a
Millet, set anys i mig per a Montull
La seva filla, Gemma Montull, rep quatre anys i sis mesos de presó tot i el pacte al
qual va arribara amb la Fiscalia
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Jordi Montull i la seva filla, Gemma Montull, amb l'advocat Jordi Pina arribant a d'Audiència de Barcelona |
ACN

Ja hi ha veredicte judicial sobre el cas Palau. La secció desena de l'Audiència de Barcelona, amb
la magistrada Montserrat Comas al capdavant, ha fet pública aquest dilluns la sentència del
saqueig de la institució cultural vuit anys i mig després de l'esclat dels fets. Fèlix Millet ha rebut
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nou anys i sis mesos de presó, mentre que Jordi Montull ha estat condemnat a set anys i mig.

EN DIRECTE Entren al TSJC Jordi Montull agafat de la seva filla Gemma, i acompanyats de
l'advocat Jordi Pina https://t.co/HodMj32RMj (https://t.co/HodMj32RMj)
pic.twitter.com/d2dB4gcsC5 (https://t.co/d2dB4gcsC5)
? NacióPolítica (@naciopolitica) 15 de gener de 2018
(https://twitter.com/naciopolitica/status/952819159490023425?ref_src=twsrc%5Etfw)

Judici marcat pels pactes amb la Fiscalia
En la recta final del judici que va acabar el juny passat, el fiscal anticorrupció, Emilio Sánchez
Ulled, va rebaixar les peticions de pena
(http://www.naciodigital.cat/noticia/131300/fiscalia/rebaixa/meitat/peticio/preso/millet) per als
espoliadors del Palau de la Música
(http://www.naciodigital.cat/noticia/131300/fiscalia/rebaixa/meitat/peticio/preso/millet) com a premi
per les seves confessions
(https://www.naciodigital.cat/noticia/126799/millet/aixeca/catifa/financament/irregular/cdc) que
van acabar esquitxant CDC.
D'aquesta manera, el ministeri públic va acabar passant dels 27 anys i mig inicials a 14 anys i 9
mesos per a Millet i 10 anys i 10 mesos per a Montull. Ulled, però, pràcticament va mantenir la multa
demanada per als dos exresponsables del Palau amb una petició de 22 milions d'euros -3,3
milions menys del que va sol·licitar inicialment pel desfalc de la institució musical, xifrat en més de
30 milions
(http://www.naciodigital.cat/noticia/126751/34/milions/xalets/viatges/casaments/boti/millet/montull)
.
Qui es va veure més beneficiada de l'acord amb la Fiscalia va ser la filla de l'ex-mà dreta de
Millet, Gemma Montull. En l'informe final d'Ulled, l'ex-directora financera del Palau va passar de
ser "coautora" de l'espoli a "còmplice", cosa que va tenir una important repercussió en la seva petició
de pena: Gemma Montull va passar d'enfrontar-se a 26 anys i mig de presó a només dos més 24
mesos que poden ser substituïts per una multa amb una quota diària de 20 euros, a més d'una
altra sanció de deu milions. De fet, aquest era el principal objectiu de Jordi Montull des del
principi: confessar i incriminar CDC per salvar la seva filla
(http://www.naciodigital.cat/noticia/126311/montull/planteja/incriminar/cdc/cas/palau/salvar/seva/fill
a) .
CDC va admetre que se li poden reclamar 2,4 milions
La darrera jornada del judici del cas Palau va estar marcada pels al·legats finals d'alguns dels
acusats
(http://www.naciodigital.cat/noticia/133095/extresorer/cdc/demana/clemencia/poden/imaginar/he/p
articipat/saqueig/palau) , com l'extresorer de Convergència (CDC) Daniel Osàcar, que va demanar
clemència i va assegurar que "sempre" va portar el Palau al "cor". Gemma Montull també va fer
ús del dret a l'última paraula i va intentar mostrar-se com una víctima del procediment judicial
argumentant haver patit insults.
També va ser el torn de defensa de l'antiga CDC com a responsable civil a títol lucratiu del
cobrament de comissions il·legals a canvi de l'adjudicació d'obra pública a Ferrovial. El seu
advocat, Xavier Melero, ja va reconèixer que es podien reclamar 2,4 milions procedents del
Palau a la formació política, una quantitat significativament inferior als 6,6 milions que demanava el
fiscal.

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/26850/sentencia-cas-palau-nou-anys-vuit-mesos-preso-millet-set-anys-mig-montull
Pagina 2 de 3

Fèlix Millet, Jordi i Gemma Montull al banc dels acusats en l'últim dia del judici del cas Palau
Foto: Pool EFE
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