
 

 

Barcelona, 1 de setembre de 2014 

NOTA DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA 

En el dia d’avui Plataforma per Catalunya ha presentat una querella criminal 
contra Jordi Pujol i Soley davant el Jutjat d’Instrucció núm. 31 de Barcelona, 
que coneix d’una altra querella presentada pel Sindicat Manos Limpias, 
després que reconegués el passat 25 de juliol de 2014 tenir diners a 
l’estranger sense regularitzar, per presumptes delictes fiscals i de blanqueig 
de capitals. La querella està signada pels advocats D. David Pérez y D. José 
María Ruiz. 

Els fets que es denuncien són:  

I) Que existeixen indicis del fet que durant 23 anys del mandat de l’ara 
querellat Jordi Pujol Soley, la Administració Catalana va estar al servei 
d’almenys part de la família Pujol-Ferrusola. 

II) Que en dates recents i essent un fet públic i notori, el querellat Jordi 
Pujol Soley a través de carta remesa als mitjans de comunicació, el 
25/7/2014,VA CONFESSAR: 

- “Haver tingut des de l’any 1980 diners a l’estranger sense regularitzar”. 

- “Amb molt dolor dóna compte d’uns fets que admet poden defraudar a molta 
gent de bona voluntat, que poden sentir-se defraudats en la seva confiança i a la que 
demano perdó”. 

- “Es mostra disposat a comparèixer davant les autoritats tributàries i 
judicials”. 

- “Es fa l’únic responsable d’aquests diners, que no estaven regularitzats i que 
provenien de l’herència que li va llegar el seu pare (Florenci Pujol Brugat)”. 

- “No vaig trobar mai el moment oportú per regularitzar aquesta herència”. 

S’adjunta com a prova document Núm.2 carta remesa als mitjans de 
comunicació. 

III)            Destacar que el querellat, Jordi Pujol Soley, amb el seu manifest 
en cap moment ha tingut la més mínima intenció de confessar els fets i 
tot el seu actuar durant anys. Sembla més aviat una autoinculpació 
Parece más bien una autoinculpación que res té a veure amb la figura 
de la confessió, i que ha estat fruit únicament i de manera exclusiva del 
cercle policial i judicial arran del resultat de les investigacions que 
sembla ser s’han anat realitzant i que apuntaven directament contra 
ell. 

IV)  La UDEF, segons informa, ja al novembre de l’any 2012, va 
detectar 137 milions en un sol compte. L’informe ressenyava que CIU es 
quedava amb el 4% de cada obra o servei que concedia a empreses 
privades. D’aquest peatge, el 2,5% s’emprava per finançar a CDC, i 
l’altre 1,5% acabava a les butxaques dels seus dirigents (família Pujol). 
Informe que va ser publicat pel diari El Mundo, el contingut del qual no 
ha estat desmentit, pel que no cap dubte de la seva autenticitat i 
veracitat, adquirint especial consistència els indicis ja existents. 



 

 

V)  La Unitat policial atribueix gran part dels diners detectats en 
diversos països dels denominats “paradisos fiscals” al cobrament 
sistemàtic de comissions il·legals per adjudicacions d’obres i serveis de 
l’executiu autonòmic català, entre els anys 1980 y 2003, que era quan 
el denunciat ostentava la Presidència de la Generalitat. 

VI)   En aquest sentit cap fer esment a les manifestacions efectuades el 4 de 
març de 2005 per Don Pascual Maragall, el seu successor en el Palau de 
San Jaume, quan va dir: 

“El  problema de CIU, va emfatitzar el President socialistadirigint-se a Artur 
Mas, és el del 3%”. 

VII)  Que els països tals com, Panamà, Luxemburg, Liechtenstein, 
Jersey, Guernsey, Suïssa, etc, així com el Principat d’Andorra, catalogats 
com a paradisos fiscals, poguessin ser el destí dels diners defraudats 
presumptament derivat d’activitats il·lícites. Diners procedents de tots 
els ciutadans espanyols, o diners l’origen dels quals pogués ser el 
cobrament de corretatges punitius. 

VIII)        Que existeixen indicis fundats dels negocis del Govern autonòmic 
català amb la família directa de Jordi Pujol Soley, a saber: 

a) L’empresa Hidroplant (fundada per Marta Ferrosola 
Llados), suposadament es va beneficiar de diversos 
contractes d’empreses adjudicat{ries de la Generalitat de 
Catalunya. 

b) La consultoria ambiental Entorn, de la família Pujol, 
igualment i de manera suposada es va beneficiar de 
contractes amb la Generalitat de Catalunya. 

c) El propi despatx d’arquitectura d’una de les filles del 
querellat, Marta Pujol, també va treballar per a la 
Generalitat de Catalunya. 

d) Les societats dels fills Jordi, Oriol, i,  Oleguer, també van 
treballar per a la Generalitat de Catalunya. 

IX)  Existeix una presumpció més que raonable, que a la primera 
sortida de diners prèviament obtinguda suposadament de l’acceptació 
de l’herència del padre del querellat, s’haguessin anat acumulant altres 
ingents quantitats de diners, provinents d’ingressos suposadament 
obtingut de manera il·lícita; i que res tenen a veure amb cap massa 
hereditària. 

Remarcar el desconcert i sorpresa mostrats per alguns familiars 
directes del querellat en conèixer el contingut de la seva “confessió”, i 
que han manifestat obertament no conèixer absolutament res sobre 
cap herència. 

X)   Igualment, essent coneixedors de l’existència d’altres processos 
judicials en els què algun dels fills estan implicats i imputats,  tant en el 
Jutjat d’Instrucció como en el Jutjat Central d’Instrucció de Madrid, 
entén aquesta part que tot i això, i davant l’existència de presumpció 
d’un suposat entramat societari del denominat clan Pujol-Ferrussola,  



 

 

ha d’interessar-se pel moment en qualitat de testimonis dels fills Jordi 
Pujol, Oriol Pujol, Oleguer Pujol  i Marta Pujol. 

XI)   El suposat entramat societari del querellat, Jordi Pujol Soley, 
amb vincles familiars fàcilment constatables supera les 80 societats i la 
relació dels quals s’adjunta com a document Núm. 3. 

XII)           A la mateixa declaració del querellat, atribueix el desviament de 
part d’aquesta suposada herència del seu pare, a favor de la seva 
esposa i fills el destí de la qual va ser uns comptes bancaris ubicats a 
Andorra i Suïssa. 

XIII)        Que cal significar,  l’estreta relació directa del querellat amb 
l’empresari Carlos Sumarroca Coixet, suposadament beneficiari de 
contractes subscrits amb la Generalitat catalana y presumptament 
partícip de les empreses del referit empresari per part del querellat. 

XIV)            Que van ser víctimes nombrosos empresaris els que van haver 
d'abonar el 3% del que podríem denominar “mossegada”; tals com José 
Antonio Salguero, Ignacio Sánchez, Miguel Ángel Parell 

 
XV)   Que podríem estar davant un supòsit de defraudació de gran 
magnitud l'origen del qual seria l'obtenció d'importants beneficis derivats 
de la comissió continuada dels delictes ressenyats, podent oscil·lar en una 
forquilla entre mil vuit-cents a tres mil milions de les antigues pessetes. 

 

D'altra banda, D. Josep Lluís Carod Rovira va afirmar davant dels mitjans de 
comunicació en relació amb el cas Jordi Pujol que ell va denunciar al seu moment 
que CiU cobrava un 3% de comissió en les obres públiques per finançar-se i 
que un dirigent d'aquesta coalició li va corregir i li va dir que cobraven el 5 %. Va 
continuar dient en una entrevista a Radio Euskadi, que el cas Pujol, amb la seva 
fortuna oculta al fisc espanyol, suposa «el final d'uns mètodes i d'uns polítics que es 
consideraven inqüestionables i que confonien majoria absoluta amb impunitat 
absoluta» DOCUMENT Núm. 2. 

Les declaracions de Sr. Carod Rovira posen de manifest que la fortuna del Sr. 
Pujol està directament relacionada amb el cobrament de comissions il·legals, que 
s’enfilaven al 5 % de la suma de l'operació, tal com li va reconèixer un dirigent de 
CiU. Cal desgranar aquesta qüestió, perquè el Sr. Pujol pot tractar de desviar 
l'atenció sobre l'origen de la seva fortuna a una herència quan en realitat procedís 
del cobrament de comissions. Per a això caldria interrogar a l'informant del Sr. 
Carod. 

D'altra banda, cal determinar la causa per la qual el Sr. Carod Rovira no va posar en 
coneixement de les autoritats judicials els fets que ara denuncia, perquè podria 
situar-se en el camp de l'encobriment. 

Coma  proves s’han sol·licitat les següents: 

1ª: Admissió dels documents acompanyats a la querella. 

2ª: Es rebi declaració del querellat en qualitat d’imputat. 

3ª: Que es rebi declaració en qualitat de testimonis a les següents persones: 



 

 

1) D. CARLOS SUMARROCA COIXET, perquè se’l relaciona com a 
empresari i fundador de CDC en els negocis de la família Pujol. 

2) JUAN ANTONIO SALGUERO. Es dedica a les reformes i va patir 
pressions per pagar comissions per CiU. 

3) IGNACIO SÁNCHEZ. Es dedica a les reformes i va patir 
pressions per pagar comissions per CiU. 

4) MIGUEL ÁNGEL PAREJO SISQUELLA. Apareix com una 
persona vinculada als negocis de la família PUJOL FERRUSOLA a l’estranger, 
per tractar d’esbrinar l’origen dels fons a Andorra. 

5) MARIA VICTORIA ÁLVAREZ MARTIN, perquè va ser testimoni 
del trasllat dels diners en metàl·lic a Andorra i ha de determinar-se si els 
diners poguessin pertànyer a D. Jordi Pujol i Soley. 

6)     MARTA FERRUSOLA i LLADO, JORDI PUJOL i FERRUSOLA, 
OLEGUER PUJOL i FERRUSOLA, ORIOL PUJOL i FERRUSOLA, MARTA PUJOL i 
FERRUSOLA. 

7) JOSEP LLUIS CAROD ROVIRA, perquè és testimoni del cobrament 
d’un 5 % en comissions i ho ha publicitat en relació amb l'escàndol objecte 
de la querella, per la qual cosa es dedueix que aquestes comissions anaven a 
la butxaca dels dirigents. 

4ª: DOCUMENTAL, consistent a: 

• Que s'oficiï al Ministeri de Justícia perquè es remetin els 
antecedents penals que poguessin existir del querellat. 

• Carta /manifest remès als mitjans de comunicació pel 
querellat i que ha de sol·licitar-se a qualsevol mitjà de comunicació al 
qual va ser remès tal com La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, 
El Mundo. ABC, agències EFE i EUROPA PRESS o a qualsevol altre 
mitjà on hagués estat publicada la mateixa. 

• Que se oficie a los Mossos d´Escuadra al objeto de poder 
obtener los domicilios y segundas residencias de los querellado así 
como los domicilios de los hijos, a fin y efecto de poder ser 
debidamente citados. 

• S'oficiï a la Unitat Central de delinqüència econòmica i 
Fiscal (UDEF) perquè aporti a les presents actuacions qualsevol 
informe elaborat en relació als fets objecte de querella. 

• S’oficiï a la Presidència del Parlament  de Catalunya 
perquè aporti l’acta de la sessió del dia 4 de març de 2005. 

• Es remeti atent ofici a la Direcció General dels Registre 
i Notariat per tal que aporti el testament de Florenci Pujol Brugat 
(registre d’últimes voluntats), pare de Don Jordi Pujol. 

• Igualment que s’oficiï al Ministerio de Justícia perquè 
enviï la declaració d’hereters de Don Florenci Pujol Brugat . 

• Se oficiï a l’Agència Tributària perquè s’aporti les 
declaracions de renda dels últims 5 exercicis respecte del querellat. 



 

 

• Que es remeti ofici al Registre Mercantil Central a 
l'objecte que aporti al Jutjat relació sobre les societats mercantils en 
les quals el querellat hagin tingut o tinguin participació o acció, així 
com la relació històrica dels càrrecs que han ostentat. 

• Que s'oficiï al Registre General de la Propietat perquè 
aquest remeti relació dels immobles la titularitat dels quals 
correspongui al querellat, amb esment exprés de càrrega, gravamen 
que pogués existir sobre els mateixos. 

• S'acordin les comissions rogatòries pertinents al 
Principat d'Andorra sol·licitant a les autoritats del citat lloc la 
col·laboració i auxili judicial a aquest Jutjat Instructor perquè es 
remetin al mateix la documentació acreditativa de qualsevol classe 
de comptes bancària xifrats o numerades, o fons, que poguessin 
existir o que hagin existit, tant a nom de Don Jordi Pujol i Soley com 
de Donya Marta Ferrusola i Lladó, bé com a titulars de les mateixes o 
com autoritzats, així com en el seu moment del finat Don Florenci 
Pujol Brugat.  

5ª: Les que es deriven de les anteriors 

Així mateix, s’ha sol·licitat que PLATAFORMA PER CATALUNYA, com a partit català, 
pugui portar una representació i defensa diferenciada del SINDICATO MANOS 
LIMPIAS, atès que existeixen diferències entre tots dos que justifiquen que no 
hagin de quedar unificats com a única part processal.  

A Barcelona a 1 de setembre de 2014. 

 


