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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 
 

VOTACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA CUP SOBRE L’ACUSACIÓ 
FORMULADA PEL CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA EN EL JUDICI 
PENAL DEL CAS PALAU 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern  

1.- A modificar la seva posició dins del Consorci del Palau de la Música per tal 
que, prèvia convocatòria de l’esmentat organisme i de les actuacions pertinents, 
el Consorci modifiqui el seu escrit de conclusions definitives en el procediment 
penal del cas Palau per tal d’exercir l’acusació contra Convergència Democràtica 
de Catalunya en termes similars als continguts en l’escrit d’acusació de la fiscalia 
i de l’acusació popular exercida per veïnes i veïns.  

 

2.- A sol·licitar mitjançant la representació del Consorci en el judici, si s’escau, la 
suspensió de la sessió o sessions corresponents del judici oral per tal que sigui 
possible dur a terme la reunió del Consorci i la modificació processal expressada 
en el punt anterior.  

 

Aprovat: 103 vots a favor (30 diputats de JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP), 
3 vots en contra (JxSí) i 29 abstencions (JxSí) 

 

VOTACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE CSQP SOBRE EL SAQUEIG 
DEL PALAU DE LA MÚSICA 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Iniciar de manera immediata les gestions necessàries per a que el Consorci 
actuï com a acusació particular davant Convergència Democràtica de 
Catalunya, en tant que presumpte beneficiària del desviament de fons del 
Palau, amb la finalitat de rescabalar el patrimoni del Palau de la Música i la 
seva dignitat com a institució.  

 

2. En aquest sentit, tornar a convocar al Comitè Executiu del Consorci del 
Palau de la Música amb la finalitat que la Generalitat pugui Canviar la seva 
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orientació del vot.  

 
Aprovat: 102 vots a favor (29 diputats de JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i 
CUP), 2 vots en contra (JxSí) i 30 abstencions (JxSí) 


