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bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 261-00004/10
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Propostes de conclusions presentades pel GP ICV-
EUiA (reg. 120463)  

A la Mesa de la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat, Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, membres de la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política, presenten, d’acord amb el que 
estableix l’article 58.6 del Reglament del Parlament, 
les propostes de conclusions següents per tal que, una 
vegada debatudes a la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política, siguin incloses en el dictamen que ha d’ésser 
debatut pel Ple del Parlament.
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1. Introducció

1.1. Sobre la creació de la comissió i el paper 
dels mitjans de comunicació

La comissió d’investigació sobre el frau i evasió fis-
cals i les pràctiques de corrupció política apareix com 
una demanda de diferents grups polítics com a con-
seqüència de la confessió de l’expresident Pujol sobre 
els diners que la seva família ha tingut a Andorra du-
rant més de trenta anys. Finalment, tots els grups de la 
cambra decideixen posar-la en marxa.

El fet insòlit de la mateixa confessió i la trajectòria pú-
blica del personatge confereixen als treballs d’aquesta 
comissió unes característiques específiques que trans-
cendeixen la simple tasca parlamentària i la convertei-
xen en un fet mediàtic inèdit fins el moment. Aquesta 
mediatització dels treballs de la comissió ha comportat 
sovint retrets i opinions contrastades en l’opinió públi-
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ca sobre la validesa o l’ús de la tasca desenvolupada, 
però al mateix temps ha aportat un plus de coneixe-
ment públic dels fets descrits per les persones compa-
reixents. Això ha ajudat a aconseguir un dels objec-
tius que el grup d’ICV-EUiA es plantejava en aquesta 
comissió: el contrast entre la versió oficial de deter
minades actuacions polítiques durant els anys d’auto
govern a Catalunya i el relat d’un bon nombre de 
persones que consideren que, des dels inicis, es van 
assentar les bases per la construcció d’unes relaci
ons de connivència entre determinats sectors del po
der polític i del poder econòmic. Aquest sol objectiu, 
a parer del grup d’ICVEUiA, ja justificaria per ell 
mateix l’existència de la comissió.

1.2. Sobre l’abast de la comissió

La magnitud dels comportaments corruptes al nostre 
país té una primera mesura en l’enorme quantitat de 
compareixences sol·licitades, en el moment en què es 
va pretendre estendre la comissió més enllà del cas 
Pujol i el «pujolisme». El sol fet de constatar que més 
d’un centenar llarg de persones, del total de gairebé 
dues-centes, estiguessin citades per les sospites de re-
lació directa amb casos de corrupció ens mostren, com 
a mínim, dues constatacions: 

En relació a la corrupció no podem parlar de casos 
puntuals quan tenen aquesta extensió en la quantitat i 
en el temps i, per tant, cal analitzar els fets des d’una 
perspectiva estructural de la corrupció a Catalunya.

La segona constatació és que quan s’intenta estendre 
molt l’àmbit d’actuació s’impedeix dur a terme un tre-
ball de recerca efectiu, per la dispersió temàtica, per la 
falta de temps per aprofundir en cada cas i per la im-
possibilitat material de ser eficients. Ho demostra el fet 
que, un cop aprovades les compareixences, s’arribés a 
un acord de calendari que les prioritzava i les limitava 
atenent la presumpta convocatòria d’eleccions i la fina-
lització de la legislatura.

En aquest sentit, considerem que aquesta comissió, 
donat el seu origen, havia de centrar els seus esforços i 
tenir com a eixos d’actuació les implicacions que com-
portava la confessió de defraudador de Jordi Pujol i 
Soley en tant que president de la Generalitat durant 
vint-i-tres anys, que donaven carta de versemblança a 
les sospites constants de corrupció al llarg de tots ells. 
I això feia necessari revisar, des d’una perspectiva de 
relat polític –i en cap cas jurídic– casos ja coneguts 
que, vistos amb aquesta perspectiva, refermaven a bas
tament el concepte de la corrupció com a fenomen es
tructural i sistèmic més que no pas com una simple su
ma de negligències personals o puntuals.

1.3. Sobre l’objectiu de la comissió en relació  
a la legalitat i a l’ètica

La construcció d’aquesta estructura que ha permès i 
segueix permetent relacions poc honorables entre el 
poder econòmic i el poder polític s’ha fet procurant 
adaptar i fent encaixar la legalitat a la realitat de fets 
concrets i d’interessos particulars. Al llarg de la co-
missió hem pogut constatar com s’han utilitzat diver-
sos mecanismes per aconseguir una aparença de le-
galitat a actuacions socialment reprovables des d’una 
perspectiva ètica o, fins i tot, penal. La missió de la 
comissió d’investigació, per tant, és mirar més enllà: 
ha de destriar quins són els comportaments ètics o col-
lectivament acceptables i quins són els que cal corre-
gir amb propostes de futur, entenent que les lleis no 
són més que la concreció i normativització d’acords 
socialment reconeguts i de principis de justícia, i que 
són els parlaments qui les han de modificar quan la 
vulneració d’aquests codis ètics ho recomana o afecta 
directament a l’essència de les lleis.

D’altra banda, l’estructura de relacions que ha facili-
tat, tolerat i mantingut aquests comportaments cor-
ruptes s’ha bastit històricament a partir d’uns determi-
nats grups polítics que han construït el que anomenem 
«pujolisme» i l’única manera creïble de fer el triatge 
ètic de comportaments sobre els quals caldrà actuar, 
i potser legislar, és reconeixent i assumint l’herència 
política sobre la qual fer ras i net, fet que no s’ha pro-
duït al llarg d’aquesta comissió.

1.4. Sobre els mecanismes de les comissions 
d’investigació i la seva funcionalitat

Aquesta comissió d’investigació, per tant, ni és un ju-
dici penal, ni té els elements per poder-ho ser. La se-
va recerca es centra en els comportaments ètics, in-
dependentment que els casos que s’analitzen estiguin 
o hagin estat relacionats amb la justícia, i d’aquests 
comportaments ètics n’ha d’extreure conclusions po-
lítiques. En conseqüència, tampoc es pot exigir que el 
seu funcionament mantingui similituds amb els meca-
nismes de preservació de drets davant la justícia que 
en un judici s’haurien de respectar escrupolosament. 
Aquí no hi ha acusats ni acusadors, sinó persones a 
les que s’interroga perquè expliquin la veritat dels fets 
que coneixen, i persones que interroguen que haurien 
de disposar dels mecanismes suficients per poder ex-
treure’n les informacions rellevants i contrastar-ne la 
veracitat.

Les comissions d’investigació d’aquest Parlament no 
tenen els mecanismes necessaris per poder fer això 
correctament. Ni els mecanismes temporals, ni els 
suports materials i humans, ni els mecanismes de 
funcionament, ni tan sols la disposició escènica dels 
interrogatoris. El nostre grup considera, per tant, 
que s’imposa una revisió del reglament en aquest 
sentit.
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1.5. Descripció d’algunes constatacions  
amb caràcter general

En aquesta comissió s’ha mentit i s’ha callat. I sobre 
aquests dos fets que impedeixen el bon funcionament 
d’una investigació caldrà fer planar la revisió del re-
glament de les comissions. Es menteix quan es dema-
na la concreció d’uns fets i no es diu tota la veritat o 
es diuen veritats diferents a la demanada, amb ànim 
d’ocultació, i això ha passat en més d’una ocasió. Tam-
bé es menteix quan dues o més persones expliquen 
versions molt diferents d’un mateix fet, i això també 
ha passat en més d’una ocasió. Així mateix, la utilitza-
ció del dret a no declarar, que en el marc estricte de la 
justícia seria exercit per no autoinculpar-se, en el marc 
d’aquesta comissió se n’ha fet un ús i abús excessiu i, 
en moltes ocasions, de manera absolutament injusti-
ficable. En tractar-se d’un comportament repetitiu en 
molts compareixents, concloem que hi ha hagut una 
voluntat d’ocultar dades concretes amb la sospita que 
podrien ser incriminatòries pel declarant o per terce
res persones.

Tot i això, atenent el conjunt de relats dels comparei-
xents, podem donar per definit un marc d’actuació 
com a mínim en tres aspectes: 

La construcció d’un entramat de negocis i relacions en 
paral·lel a la construcció de l’autogovern que ha per-
mès, facilitat, o en alguns casos impulsat l’aprofita-
ment de la talaia pública per afavorir interessos par-
ticulars, obtenint beneficis individuals, empresarials o 
de partit. Situem els fonaments d’aquesta construcció 
en els fets de Banca Catalana, i el seu desenvolupa-
ment i consolidació durant tot el «pujolisme» amb la 
posterior relació amb grups empresarials determinats, 
els intents de control dels mitjans de comunicació o 
d’alguns sectors molt específics de la justícia.

L’enriquiment dels fills de la família PujolFerrusola 
produït a l’ombra del pare quan era president del pa
ís. Especialment en el cas dels fills Jordi, Josep, Pere 
i Oriol, queda constància de la descripció desvergo-
nyida d’aquest enriquiment amb nombrosos indicis de 
preus exagerats, contractes públics sense concurrència 
a empreses de l’entorn familiar i social, facturació sen-
se justificació motivada, presumpte tràfic d’influènci-
es, utilització d’elements d’elusió i evasió fiscal, basats 
en informes policials, de les agències tributàries i dels 
processos judicials oberts.

La descripció de la multitud de casos que han afec-
tat i afecten responsables polítics dels dos partits que 
han format els diferents governs de Jordi Pujol per-
met deduir, més enllà de les sentències judicials, els 
judicis pendents o la constatació de fets que la justícia 
no va investigar plenament però en tot cas no des-
mentits, que hi ha una generalització de la concepció 
de normalitat en actuacions que són èticament repro
vables. Aquesta generalització, sumada a l’estructu-
ra de relacions esmentada anteriorment, ens acosta a 

una preocupant percepció d’impunitat i a la impossi
bilitat de creure en la versió de desconeixement total 
d’alguns dels actuals responsables polítics d’aquests 
dos partits.

2. Conceptes i dades

Considerem convenient contextualitzar alguns dels 
conceptes sobre els elements que han aparegut de ma-
nera recurrent en les investigacions de la comissió, 
amb alguns exemples d’aquests conceptes, amplament 
explicats en bona part de les compareixences.

D’altra banda, les dades recollides d’alguns organis-
mes internacionals en relació a l’estat de situació de la 
corrupció al nostre país, malgrat que no són fruit de 
l’observació directa dels treballs de la comissió, cre-
iem que fan un retrat necessari per permetre analitzar 
i extreure algunes conclusions de manera global i no 
segmentada.

2.1. El frau fiscal, l’evasió i l’elusió fiscals  
i la corrupció política

Podem considerar el frau fiscal com un delicte co-
mès contra la Hisenda pública, en forma d’impaga-
ment d’impostos, amb el consegüent estalvi de diners, 
o qualsevol altra irregularitat que tingui com a con-
seqüència un benefici il·lícit o no declarat, amb con-
seqüències fiscals. Podem parlar, com a exemples ob-
servats, de les trames d’empreses de facturació falsa, 
empreses que únicament es dediquen a emetre factures 
que no tenen cap contingut real. Cal considerar-ho de-
licte fiscal quan supera una certa quantia, i es pot san-
cionar amb penes privatives de llibertat, mentre que 
els fraus de menor quantia són faltes administratives, 
sancionats amb multes.

L’evasió fiscal busca l’enriquiment il·lícit amb la conse-
qüència que aquest és a càrrec de tots els contribuents. 
No és un robatori directe a una persona o a una em-
presa, però podem considerar-lo un robatori a tota la 
població: o bé mitjançant el no pagament d’impostos, 
o bé mitjançant l’abús d’un càrrec públic per obtenir 
aquest enriquiment il·lícit directe. A títol d’exemple, 
podríem descriure alguns dels mecanismes que hem 
observat d’evasió fiscal com són, en primer lloc, l’ús 
de testaferros. Aquest sistema comporta la instrumen-
talització d’una societat que concentra tota la riquesa i 
que està sota el control d’una persona que presta el seu 
nom però que en realitat és d’una altra persona. Tam-
bé han estat descrits la creació d’entramats d’empreses 
que tenen per objectiu evitar el pagament d’impostos o 
que, fins i tot, de vegades, intenten obtenir devoluci-
ons d’IVA. I finalment, les empreses pantalla, que no 
tenen cap activitat, però justament són les que obtenen 
tot el benefici perquè en el territori on operen no es pa
ga absolutament res.
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L’elusió fiscal, en canvi, suposa que els contribuents 
utilitzen les escletxes de la llei, actuant dins dels mar-
ges permesos per la normativa per estalviar el paga-
ment d’impostos. En principi en aquesta actuació no hi 
ha il·lícit tributari, però el dany social causat és perfec-
tament equiparable als del frau i l’evasió. Considerem 
que caldria trobar vies per perseguir-lo i, en aquest cas, 
citem dues formes de fer-ho citades a les compareixen-
ces. La primera seria la interpretació per via adminis-
trativa que es pot fer en casos d’aplicació dubtosa de la 
llei tributària; en aquest cas, els serveis encarregats de 
la recaptació de l’impost poden emetre els seus decrets 
i reglaments de caràcter administratiu que, per via 
d’interpretació, incloguin o excloguin deliberadament 
certes situacions, i d’aquesta manera tapar les escletxes 
deixades per la llei. En segon lloc, les modificacions 
legals, i ha de ser el legislador competent que prengui 
al seu càrrec evitar que es produeixin aquestes situaci-
ons, establint noves lleis que tendeixin a corregir-les.

La corrupció política també busca l’enriquiment il·lícit 
influint en determinades decisions polítiques per ob-
tenir-lo. El mecanisme de corrupció política més ob
servat en aquesta comissió és el de suborn. Per la seva 
transcendència en casos concrets explicitats a la co-
missió, no podem deixar de descriure l’itinerari més 
observat d’aquests comportaments.

En primer lloc hi ha d’haver una empresa que pa-
gui el suborn per obtenir determinats favors, que se-
rà l’origen dels fons rebuts. La persona que l’ha rebut 
té immediatament la necessitat d’amagar aquests di-
ners obtinguts de manera il·lícita. La major complica-
ció de tot aquest mecanisme es troba en el moment en 
què aquests diners es volen gastar, i és llavors quan 
s’ha de blanquejar el capital, és a dir, introduir a l’ac-
tivitat econòmica els diners que s’han obtingut d’acci-
ons il·lícites. Aquests diners els utilitzaran per gastar 
o per invertir. Si la persona els gasta, això suposarà 
un increment del seu patrimoni, o en el seu ritme de 
vida: com la compra d’objectes d’art, de vehicles de 
gama alta o la compra d’immobles. Per altra banda, si 
els inverteix, aquesta inversió es traduirà en la crea-
ció d’operacions societàries; creant un entramat el més 
gran possible d’empreses on la majoria de les matei-
xes no tenen cap relació amb la persona. Això es farà 
amb el propòsit d’instrumentar operacions fictícies, les 
quals sempre seran falses ja que el pagament d’aques-
tes operacions suposarà el blanqueig de capital. En 
aquesta comissió hem observat repetidament ambdues 
coses: increments ostentosos de patrimoni i entramats 
d’empreses amb activitat escassa o nul·la; creiem que 
és lícit sospitar que les causes poden ser les descrites, 
havent observat aquestes conseqüències.

2.2. Frau fiscal a Catalunya

Durant les darreres dècades el debat sobre l’existència 
de l’economia submergida ha ressorgit amb força. Les 

causes, la grandària i l’impacte que té l’economia sub-
mergida a Catalunya han estat, i són, una de les majors 
preocupacions tant des d’un punt de vista econòmic 
com polític. Aquest debat recobra una major empenta 
en situacions com l’actual, on l’economia va entrar fa 
diversos anys en una profunda fase de recessió o es-
tancament econòmic.

A més, estem dins d’un context econòmic amb una ta-
xa d’atur que va arribar a superar el 20% de la pobla-
ció activa a la fi de 2014 a Catalunya, i amb un creixe-
ment anual de l’economia que, a partir de 2008, o bé 
presenta valors negatius o bé valors propers a l’estan-
cament econòmic i amb una necessitat imperiosa de 
reduir el dèficit públic. Per tant, en la cerca d’obtenir 
uns majors recursos econòmics per a les arques públi-
ques, no és d’estranyar l’interès per l’estudi i la quanti-
ficació del volum d’economia submergida.

I no cal oblidar que darrere de l’existència d’un deter-
minat nivell d’economia submergida està el que una 
societat vol ser. Es tracta, bàsicament, d’un problema 
de moralitat. Quan a una societat no li semblen con-
demnables certes actituds relacionades amb l’econo-
mia submergida és que aquesta societat està optant per 
una economia amb un elevat índex de frau i amb totes 
les implicacions que això comporta. Al contrari, quan 
una societat percep que aquest tipus d’actituds i com-
portaments perjudica a la col·lectivitat i són condem-
nables és quan el problema de l’economia submergida 
es minimitza. I tant els agents públics com els agents 
polítics són els principals responsables que aquests in-
dicadors es situïn en un costat o un altre de la balança.

El frau fiscal a Catalunya se situa entre un 22 i un 24% 
del Producte Interior Brut (PIB), un dels més alts de la 
Unió Europea.

De fet, la mitjana europea se situa entorn del 13%, uns 
10 punts menys. Actualment es perden aproximada-
ment 16.000 milions d’euros de recaptació a causa 
d’aquest frau fiscal. Passar del 23% al 13% de frau fis
cal suposaria per a Catalunya un ingrés de 7.000 mili
ons d’euros addicionals.

Així mateix, existeix una relació directa entre frau i 
corrupció. A partir de les dades proporcionades per 
Transparency Internacional, es veu una relació directa 
entre els nivells de transparència d’un país (menys cor-
rupció) i els nivells d’economia submergida del ma-
teix.

Això és degut fonamentalment a dos factors: En pri-
mer lloc, la corrupció en el seu vessant de suborn ne-
cessita d’un mecanisme inicial d’economia submer-
gida que permeti obtenir els fons per finançar aquest 
suborn i en segon lloc, la percepció per part de la ciu-
tadania de casos de corrupció afebleix la solidaritat i 
confiança del contribuent que paga els seus impostos.

D’acord amb l’últim baròmetre de Centre de Recer-
ques Sociològiques, un 20,9% dels entrevistats situa-
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ven la corrupció i el frau com el principal problema 
del país, únicament superat per l’atur.

A més, el problema del frau fiscal s’ha anat incremen-
tant de forma gradual durant la crisi econòmica, se-
gons un informe realitzat per Gestha i la Universitat 
Rovira i Virgili, en el qual s’analitzen les variables que 
influeixen directa i indirectament en l’economia sub-
mergida, com l’atur, l’evolució del mercat immobiliari, 
la renda per càpita, el PIB o el consum elèctric, entre 
d’altres.

2000-
2003

2004-
2007

2008-
2011

2012

Barcelona 23,40% 20,00% 21,20% 23,10%
Girona 22,50% 20,00% 20,80% 24,00%
Lleida 21,60% 18,40% 20,90% 22,70%
Tarragona 17,20% 18,70% 20,90% 22,00%

*Font. Estudi economia submergida Universitat Rovira i Virgili - Gestha

2.3. Corrupció política i democràcia

La corrupció és un delicte greu que afebleix qualsevol 
societat. La corrupció frena el desenvolupament social 
i econòmic i augmenta la pobresa mitjançant la desvi-
ació de les inversions on aquestes haurien d’haver-se 
materialitzat realment. Afebleix inevitablement el sis-
tema educatiu i el sistema de salut, privant a la po-
blació dels components fonamentals d’una vida digna. 
I soscava la democràcia, perquè distorsiona el procés 
electoral i la neutralitat de les institucions públiques, 
amb el resultat d’un risc elevat d’inestabilitat política.

I el que és més greu, la corrupció perverteix l’aplicació 
de la llei i sotmet a l’arbitrarietat i l’egoisme particular 
decisions d’interès general dels ciutadans.

Dades mundials

Al món, es paguen cada any més d’un bilió de dòlars 
nord-americans (US$1.000.000.000.000) en suborns. 
Aquestes dades figuren en un estudi realitzat per l’Ins-
titut del Banc Mundial i es refereixen al bienni 2001-
2002. Aquest estudi, publicat per primera vegada el 8 
d’abril de 2004, extreu una conclusió clara: «Un país 
amb un ingrés per càpita de US$2.000 que combati 
la corrupció, millori la governabilitat i l’imperi de la 
llei podria esperar que els seus ingressos augmentes-
sin a US$8.000 per càpita en el llarg termini». Ha pas-
sat una mica més d’una dècada des de la realització 
d’aquella recerca, però estem en condicions d’afirmar 
que la recomanació no s’ha tingut en compte i que la 
situació, lluny de remetre, amenaça amb expandir-se.

I és que el problema de la corrupció avui en dia no és 
una cosa que afecti exclusivament als països en via de 
desenvolupament, com alguns pensen. Suborns, mal-
versació de fons públics, administració deslleial, roba-
tori directe de béns públics, etc., són fets que es pro-
dueixen també en la nostra societat i que suposen un 
cost econòmic que resta directament recursos al sector 

públic. A més, als costos econòmics hem de sumar-los 
el cost moral, de degradació d’una societat que sap que 
no és governada de forma justa. I no hem d’oblidar 
l’enorme cost ecològic de la corrupció, que permet ac-
tivitats totalment nocives per al medi ambient.

La corrupció suposa, doncs, un sobrecost directe so-
bre qualsevol bé públic, que ve unit a una retallada im-
mediata en la qualitat de la totalitat de serveis públics.

Dades a Catalunya 

Brussel·les xifra en 120.000 milions d’euros el cost 
de la corrupció a Europa, sense entrar en els detalls 
per països ni territoris. Les xifres en tot cas resulta-
rien alarmants, però els efectes de la corrupció no es 
limiten al seu cost econòmic, sinó que reflecteixen 
una situació econòmica de fre que, a més, resta tota 
possibilitat de creixement futur. La corrupció suposa 
un fre directe a l’economia en minvar-li directament 
recursos, però a més suposa un descelerador natural 
per l’efecte que té sobre la imatge d’un país, sobre les 
inversions estrangeres i l’eliminació de l’efecte multi-
plicador que aquests recursos haguessin suposat d’ha-
ver-se quedat en l’economia productiva. En suma, la 
corrupció, juntament amb el frau fiscal, fa de pinça di-
recta sobre l’economia, mentre que li resta recursos i 
li impedeix progressar de manera mínimament eficaç.

A Catalunya, la quantitat d’escàndols polítics i corrup-
teles que han afectat de forma directa la Generalitat 
ha estat molt ampli, tal com hem pogut observar en 
el desenvolupament d’aquesta comissió i podem citar 
tots els casos que descriurem més endavant. Casos, 
tots ells, de primer ordre a nivell mediàtic, polític i ju-
dicial.

Però això és tan sols la punta de l’iceberg a la vista 
de l’elevat grau de corrupció que pateix Catalunya. En 
contra d’algunes declaracions volgudament optimistes 
en relació a la corrupció, podem constatar com segons 
la UE, Catalunya ocupa el lloc número 130 d’un total 
de 172 regions en la classificació europea de «neteja i 
eficiència» públiques.

Segons Brussel·les, les administracions catalanes es-
tan considerades molt malament pel que fa a qualitat 
i transparència en relació a la seva gestió. La comuni
tat catalana obté la pitjor nota de totes les regions es
panyoles i una de les pitjors d’Europa. Les dades les 
subministra l’últim estudi de la Comissió Europea que 
analitza la corrupció política i institucional als països 
que formen part de la UE-27, amb 172 regions en total.

Així, el lloc número 130 d’aquesta classificació, està 
al mateix nivell que el de les comunitats o regions més 
corruptes i opaques de la UE. Aquestes regions cor-
ruptes es troben a Itàlia, Grècia i les repúbliques que 
antigament pertanyien a la URSS.

I aquest estudi, no oblidem, mesura la «qualitat del 
Govern», en funció del nivell de corrupció, seguretat 
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jurídica, eficàcia en la gestió pública i transparència, 
tant a nivell nacional com a regional a la UE. En re-
sum, doncs, mesura si un determinat govern és o no 
corrupte, imparcial i eficient.

2.4. L’ètica en les relacions polítiques i el món 
dels negocis

La relació entre ètica i política, que sempre hauria 
d’anar unida, avui dia pateix molts dubtes per culpa 
dels nombrosos casos de corrupció que ens acom-
panyen diàriament a la vida política de Catalunya. I 
aquesta corrupció, tal com s’ha explicat, neix de les 
relacions èticament reprovables que alguns han fet de 
manera sistemàtica entre els negocis i la política.

L’ètica hauria de ser una prioritat per a totes aquelles 
persones que arriben a ostentar càrrecs de decisió po-
lítics. Observem que el principi màxim de «tolerància 
zero» amb la corrupció es substitueix amb massa fre-
qüència amb la justificació de l’atac recíproc al cor-
rupte del partit contrari.

No es pot sistemàticament prioritzar l’interès propi, 
per sobre de l’interès general, i culpar al sistema glo-
bal de les pròpies imperfeccions polítiques individu-
als, com hem vist massa vegades en aquesta comissió.

La principal explicació cal buscar-la en les pràctiques 
polítiques, –moltes d’aquestes descrites en aquesta 
comissió–, ja siguin de corrupció en el sentit estric-
te o no: actuacions arbitràries, manca d’imparcialitat, 
omissions premeditades, preses de decisions opaques, 
portes giratòries, prioritat dels interessos privats per 
sobre de l’interès públic. Totes aquestes actuacions són 
cada vegada més intolerables als ulls de la ciutadania.

La crisi en els actuals partits majoritaris és evident 
perquè hi ha la percepció ciutadana de prioritzar els 
interessos partidistes o interessos econòmics que no 
pas l’interès general. Actualment, la negociació de la 
contractació pública, les decisions de planificació ur-
bana local i una infinitat de favoritismes esbiaixats mi-
nen i debiliten totes les àrees on es desenvolupa l’acció 
política.

Una altra de les mostres de la falta d’interès en l’ac-
tuació ètica són les falses declaracions d’intencions. 
Amb massa freqüència, les declaracions d’intencions 
s’han traduït en mesures inadequades o no executades. 
Ho demostra la falta de pressió en temes de corrupció 
quan es tracta de casos del propi partit, l’escassetat de 
conviccions en relació amb la normativa d’adjudica-
cions de contractes públics o la manca de normatives 
eficients sobre el finançament de la vida política.

Amb això, l’única cosa que s’aconsegueix és incre-
mentar la impunitat i l’existència d’una cada vegada 
més creixent crisi de confiança. Crisi de confiança de 
la ciutadania en les seves institucions. La ciutadania 
espera que els seus representants es mostrin exemplars 

en termes d’integritat, neutralitat i de recerca del bé 
comú, i tinguin molt clares les línies que han de se-
parar la seva activitat econòmica de la seva actuació 
pública. És a dir, les línies que han de separar el món 
dels negocis i el món de la política. Aquesta és una 
de les condicions per a la confiança en la democràcia, 
la cohesió i la participació ciutadana, contràriament al 
que passa actualment, on els nostres governants es tro-
ben molt allunyats de proposar –i per descomptat de 
dur a terme– mesures efectives per enfortir l’ètica de la 
vida pública a tots els nivells.

2.5. La falta de regulació que permet el frau  
i l’acció lobbista

Un dels principals problemes que possibilita l’existèn-
cia d’un nivell de frau i corrupció tan elevat és la falta 
o bé ineficàcia de la normativa actual.

Des del punt de vista del frau fiscal, la normativa per-
met des de figures per gestionar grans patrimonis pa-
gant pràcticament gens d’impostos com les SICAVs, 
(Societats d’inversió de capital variable), fins a figures 
legals mitjançant les quals poder operar a l’estranger 
i pagar els mínims impostos al país, com les ETVEs 
(Entitats de tinència de valors estrangers).

Els convenis de doble imposició permeten des de la 
deslocalització de les rendes obtingudes a qualsevol 
territori dins de les nostres fronteres, fins a la deducció 
de despeses en les empreses interiors respecte d’inver-
sions i rendes realitzades fora i que mai pagaran im-
postos al nostre país.

La sobirania fiscal de països tercers permetrà el nul 
intercanvi d’informació, l’existència del secret banca-
ri i la impossibilitat de conèixer el patrimoni, rendes 
o qualsevol tipus de moviment financer de qualsevol 
defraudador.

Podem afirmar que la regulació actual, i encara més 
amb la globalització financera, permet a dia d’avui tot 
tipus de deslocalització, ocultació, elusió i evasió del 
nivell que vulguem imaginar.

Paral·lelament, la normativa interior genera una sèrie 
de llacunes normatives que dificulta la persecució de 
la corrupció i l’acció lobbista.

Inexistència d’un procediment normalitzat d’auditoria 
interna en els partits polítics, inexistència de tipifica-
ció en el codi penal del delicte de finançament il·legal 
dels partits, inexistència d’inhabilitació immediata per 
a l’exercici de càrrecs públics als condemnats per de-
lictes associats a la corrupció, inexistència de meca-
nismes normatius que permetin la despolitització dels 
membres dels organismes encarregats de controlar 
els delictes de corrupció, de la limitació dels supòsits 
d’indults pels governs en casos de corrupció, del con-
trol normatiu de llicències i subvencions, acompanya-
des de responsabilitat penal immediata.
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En resum, inexistència absoluta d’una normativa que 
no només no castiga, sinó que és incapaç de prevenir, 
descoratjar, incomodar, la idoneïtat de realitzar actes 
de corrupció i abús de càrrec públic.

3. Conclusions a partir dels testimonis  
i els documents

3.1. Conclusions relacionades amb el frau

Al llarg de les sessions, hem vist com en el fenomen 
del frau - en el qual s’engloba des del frau fiscal per 
evasió d’impostos fins a alguns dels mecanismes pre-
sents a la corrupció política– entren en joc tant con-
ductes delictives com entorns propicis, i tot això em-
marcat en un sistema imperfecte que permet aquestes 
conductes i entorns. Entorns, d’altra banda, que seran 
més propicis en tant que siguin més tolerats per l’apre-
ciació social dels mitjans i de la ciutadania en general.

3.1.1. Conclusions sobre conductes observades

La principal conducta amb la qual ens trobem en l’in
fractor és l’ambició per oportunitat i la cobdícia. Dit 
en altres termes, l’actitud de l’infractor, que quan li 
sorgeix l’oportunitat de cometre el delicte, no posa per 
davant de l’enriquiment propi i il·lícit, l’interès social 
o el seu deure públic. Aquesta conducta és reprovable 
políticament, èticament i jurídicament i és molt pitjor 
quan, per comptes de trobar-nos davant d’un infractor 
ocasional, ens trobem davant d’un infractor sistèmic 
amb conductes associades a la premeditació i l’orga
nització de negocis estables i duradors que podem con
siderar autèntics delictes continuats utilitzant la políti-
ca per desenvolupar-los.

Aquesta conducta, es veu especialment agreujada quan 
l’empresari o polític té una idea distorsionada de la re-
alitat o, senzillament, la tergiversa. És la segona con
ducta observada en aquesta comissió, quan l’activitat 
delictiva es fonamenta, es defensa i fins i tot s’arriba a 
acceptar pel propi infractor excusantla en termes tals 
com «la creació d’ocupació», «el bé públic», «l’estricta 
legalitat de les seves accions» o fins i tot en perfils ex-
trems que «tots fan el mateix o fins i tot pitjor». Aques-
ta idea distorsionada de la realitat porta a l’infractor a 
pensar que el que fa no només no està malament, sinó 
que amb aquestes premisses mai serà descobert o que, 
en tot cas, serà tolerat.

I finalment, la conducta de la negació absoluta, l’en-
roc total en el cas de ser descobert, negar la màxima 
malgrat que tot tipus de proves i indicis assenyalin en 
la direcció de la seva responsabilitat i culpabilitat, evi-
tant alhora accions que són habituals fora del nostre 
entorn, com la dimissió immediata dels càrrecs pú-
blics i l’abandonament de l’activitat política encara que 
sigui forçat per la concepció moral de la pròpia con-
ducta.

3.1.2. Conclusions sobre entorns observats

Respecte dels entorns, hem vist com tots els casos (per 
uns denunciats i per altres defensats) s’han desenvolu-
pat en entorns propicis a l’activitat delictiva.

Recollim a continuació les seves característiques: 

– Escàs, o nul, control extern.

– Inexistència o ineficàcia total de controls interns.

– Entorns en els quals existeixen agents implicats que 
satisfan necessitats particulars abusant de necessitats 
generals –serveis públics, contractes, béns socials...

– Entorns amb una absència total d’informació per als 
col·laboradors polítics propers –que davant les infrac-
cions passen a tenir un paper de complets desconeixe-
dors dels assumptes tractats, malgrat ser competència 
directa dels mateixos en els períodes encausats.

– Entorns en els quals el control final dels diners ha 
permès la seva ocultació i fugida de capitals de ma-
nera immediata i sense deixar amb prou feines rastre.

– La intangibilitat política i administrativa de l’infrac-
tor.

– L’existència d’accions ocultes als procediments per 
afavorir propostes empresarials.

3.1.3. Conclusions sobre el sistema

Finalment, la principal conclusió de la comissió en re-
lació al frau, és que aquestes conductes i entorns no 
són possibles sense l’existència d’un sistema massa 
imperfecte, còmplice amb l’abús de poder i permissiu 
amb la irregularitat administrativa, que permeti, afa
voreixi o estimuli aquestes conductes i propiciï aquests 
entorns, amb aquestes característiques: 

– Un sistema democràtic on existeixen alguns meca-
nismes de control però que no funcionen, per manca 
d’independència respecte el poder governant, o bé ar-
riben amb retard.

– Un sistema judicial on es donen totes les garanties 
a l’infractor però que no arriba en la majoria de casos 
a complir amb les expectatives de justícia social ne-
cessàries. Sovint per falta de mitjans i recursos per a 
la investigació de delictes complexos, però també, de 
vegades, per l’escassa voluntat observada quan hi con-
corren determinades raons polítiques.

– Un sistema on existeix un interval de temps massa 
llarg entre els tres moments a tenir en compte - co-
missió del delicte, denúncia pública i sentència - que 
afegeix una dificultat extrema al seu seguiment, en 
l’elaboració i recopilació de proves i que finalment de-
semboca en una sentència insuficient.

– Un sistema on poden conviure un robatori social co-
mès «fa temps», amb una causa «actual» dificultosa i 
en marxa i una sentència «final» dubtosa i llunyana 
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en el temps, i amb tota seguretat totalment insuficient 
atenent al principi de «compensació del dany causat».

– Un sistema que posa poca atenció sobre el corruptor 
o sobre aquell que aprofita l’oportunitat d’afavoriment 
propi.

3.2. Conclusions relacionades amb la corrupció 
i amb l’ètica política

La corrupció, diu el Consell d’Europa, és «sobretot, un 
abús de poder o una falta de probitat en la presa de de-
cisions (...)». Així mateix, afirma: «La corrupció com-
prèn les comissions ocultes i qualsevol altra actuació 
que persones investides de funcions públiques o priva-
des porten a terme amb la violació dels deures que els 
corresponen, a fi d’obtenir avantatges il·lícits de qual-
sevol naturalesa ja sigui per a un mateix, ja sigui per 
a tercers». Entesa en aquests termes, d’acord amb els 
relats dels diversos casos que hem pogut analitzar en 
el desenvolupament de les sessions d’aquesta comis-
sió, independentment que aquestes actuacions hagin 
tingut o no la seva corresponent conseqüència jurídica 
o penal, podem concloure que la corrupció ha existit i 
segueix existint a Catalunya.

La construcció de l’estat democràtic de dret té, entre 
els seus fonaments, que els servidors públics de totes 
les categories actuïn al servei de l’interès general, amb 
imparcialitat i objectivitat i sota una taxativa interdic-
ció de l’arbitrarietat. Aquests principis són la base de 
tot el marc normatiu que ha de prevenir i castigar qual-
sevol forma de corrupció. Perquè, en efecte, la corrup-
ció és precisament la negació d’aquests principis (la 
subversió de la funció pública democràtica), en tant 
que, a més de la possibilitat de violar la llei, anteposa 
l’interès particular al públic.

Al llarg de les diverses compareixences s’ha posat en 
evidència que, en la construcció del nostre estat demo-
cràtic, i específicament de l’autogovern de Catalunya, 
la confusió freqüent entre els rols de l’activitat eco-
nòmica privada i de l’activitat pública ha facilitat ac-
tuacions d’alts càrrecs públics allunyades de l’interès 
general, parcials, poc objectives i arbitràries. En con-
clusió, doncs, ha existit el marc propici que ha permès 
fomentar la corrupció en diferents nivells de la nostra 
administració.

La corrupció posa de manifest la falta d’acceptació de 
regles importants de la democràcia. Concloem, doncs, 
que l’acceptació d’aquestes regles exigeix que estiguin 
perfectament definides i que siguin imperatives, de 
manera que el seu incompliment generi responsabilitat 
i una forma o una altra de sanció.

Cal, a més, que l’estat de dret disposi de defenses ju
rídiques eficaces enfront dels seus propis servidors 
que, a diferència d’altres infractors, s’emparen en les 
normes per trencar-les. Així, per exemple, la falta de 

protecció de funcionaris qualificats que podrien de-
nunciar casos quan els coneixen, però no s’atreveixen 
per por a les possibles conseqüències, es podria re-
soldre regulant la protecció d’aquells que denuncien 
la corrupció tal com exigeix l’article 33 de la con-
venció de l’ONU contra la corrupció quan parla de 
«proporcionar protecció contra qualsevol tracte in-
justificat a les persones que la denuncien». Aquesta 
absència de protecció estimula el silenci, l’opacitat i 
la impunitat.

La suma i la freqüència dels casos que s’han relatat, 
ens fa arribar també a la conclusió que la corrupció, 
lluny de ser l’expressió d’un comportament individual 
desviat, sorgeix des de dins del sistema, i fins i tot el 
mateix sistema la genera, entenent com a sistema el 
poder polític en el seu sentit més ampli.

L’existència d’abusos comesos per determinats servi-
dors públics al llarg de tots aquests anys, que no han 
pogut ser evitats o degudament sancionats, compro-
meten la confiança dels ciutadans en l’administració 
pública i permeten la generalització d’un mal concep-
te de la política amb una greu conseqüència, com diu 
Díez-Picazo (1996): que «la criminalitat governativa 
tendeix a difuminar l’equació entre estat i legalitat i, 
per tant, a deslegitimar l’estat davant dels ciutadans». 
En conclusió, doncs, seria essencial el reconeixement 
d’aquests abusos i la separació de la política activa de 
les persones que poden haverlos comès, per restablir 
aquesta confiança necessària de la ciutadania en l’ad-
ministració i en la política.

Si fem nostres els termes de la Convenció de les Na-
cions Unides en fer una crida per crear una cultura 
de rebuig de la corrupció: «Preocupats per la grave-
tat dels problemes i les amenaces que planteja la cor-
rupció per a l’estabilitat i seguretat de les societats, en 
soscavar les institucions i els valors de la democràcia, 
l’ètica i la justícia i comprometre el desenvolupament 
sostenible i l’imperi de la llei», conclourem no només 
que la corrupció posa en qüestió, en perill, el mateix 
sistema democràtic, entès com el conjunt d’instituci-
ons que conformen l’ordre constitucional, sinó que, a 
més, és essencial impulsar els elements necessaris per 
a generar una cultura de rebuig de la corrupció en tots 
els nivells de la nostra societat.

Expressat d’una altra manera, la permanent i inten-
siva revisió de la normativa de contractació que s’ha 
utilitzat fins ara com a principal instrument contra la 
corrupció, si fem cas de les manifestacions d’alguns 
compareixents, s’ha manifestat perfectament inútil en 
front dels mecanismes sistèmics dels interessos entre 
política i empresa. El que la comissió posa de manifest 
és que, a part d’una necessària regulació dels proce-
diments contractuals, hi ha una part encara més im-
portant sobre la qual s’ha d’incidir, que és el context 
social de rebuig que impedeixi la continuïtat de la vida 
política als afectats per casos de corrupció o d’irregu-
laritats en relació al poder econòmic.
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3.3. Conclusions amb caràcter general  
en relació als casos vistos a la comissió.

3.3.1. Sobre la confessió de l’expresident Pujol

La comissió d’investigació no ha pogut confirmar la 
veracitat de la declaració del president Pujol en relació 
a la deixa dipositada a Andorra. Constatem que l’única 
font que dóna versemblança a la confessió sobre l’ori-
gen dels diners situats en comptes a Andorra són les 
declaracions de les persones implicades en aquests 
fons que s’han limitat a repetir en essència el mateix 
contingut de la declaració escrita pel senyor Pujol. En 
cap cas s’ha aportat cap tipus de font documental que 
les avali, com podria ser la senzilla sol·licitud a la ban-
ca andorrana d’aixecament del secret bancari. Consta-
tem que l’actitud de defensa ha estat obstruccionista en 
relació al coneixement d’aquests comptes. Constatem 
també que han existit declaracions a la comissió que 
abonen la hipòtesi de què es feien altres tipus d’apor-
tacions de diners a Andorra per part de diversos mem-
bres de la família.

3.3.2. Sobre els diners provinents de Banca 
Catalana

La comissió d’investigació constata l’existència de de-
claracions de compareixents que sostenen la hipòte-
si de què la venda de les accions que la família Pujol 
tenia a Banca Catalana i el cobrament d’una suposa-
da comissió per afavorir la compra d’aquest banc per 
part del Banc de Biscaia podrien estar en l’origen dels 
diners que posteriorment han aparegut en comptes 
d’Andorra. En no poder fer-ne cap constatació, i per 
tal d’esvair o confirmar aquesta hipòtesi, la comissió 
recomana la possibilitat de contrastar les declaracions 
de renda dels membres de la família Pujol entre els 
anys 1980 i 1985 i els moviments dels comptes banca-
ris ubicats a Andorra en aquest mateix període.

3.3.3. Sobre les relacions dels fills Pujol-
Ferrusola amb el món dels negocis

Les investigacions judicials en curs, amb la imputa-
ció de diversos fills de la família per diversos casos 
oberts no permeten a aquesta comissió ni aprofundir 
ni tenir en consideració la certesa íntegra de les se-
ves declaracions donat el dret a no auto inculpar-se i a 
no declarar en aquells aspectes que els poguessin per-
judicar en la resolució dels casos, dret que han utilit-
zat de forma continuada. Les declaracions de tots els 
fills de la família s’han limitat a reiterar informacions 
conegudes i manifestades en seu judicial i a constatar 
no haver comès cap il·legalitat. En espera, doncs, que 
s’hagin de demostrar els fets en el judici atenent la pre-
sumpció d’innocència, les actuacions apuntades per la 
fiscalia en els diferents casos oberts tampoc no han 
estat rebatudes documentalment en aquesta comissió. 
En qualsevol cas, independentment de la seva legalitat 
o no, la comissió pot constatar un conjunt d’actuaci-

ons que han suposat quantiosos ingressos dineraris en 
les seves relacions econòmiques amb empreses, en les 
quals també coincidia l’existència de relacions fami-
liars o d’amistat i la coincidència de l’atorgament de 
nombrosos contractes amb la Generalitat. Les sospites 
que aquest entramat de relacions podia haver afavorit 
el tracte de favor cap a aquestes empreses a canvi de 
comissions es fonamenta en l’existència no desmenti-
da de facturacions sense contracte escrit per tasques 
no suficientment demostrades, en l’existència de fac-
turacions per sobre de preu de mercat segons opinió 
d’alguns compareixents, en l’existència de la partici-
pació, l’administració o la propietat de nombroses em-
preses amb molt poca activitat o sense cap activitat 
coneguda que podrien ser utilitzades com a empreses 
pantalla i en l’existència d’evidències en la instrucció 
policial de contactes telefònics i de missatges en els 
que és versemblant deduir aquest tràfic d’influències. 
En qualsevol cas, per tant, aquesta comissió constata 
que s’ha utilitzat de forma continuada la influència que 
dóna ser fills del president de la Generalitat per obte-
nir rèdits personals, que en algun dels casos imputats 
són quantiosos i superen amb escreix l’habitual en les 
relacions de mercat, amb independència que aquestes 
actuacions puguin haver estat o no conseqüència d’ad-
judicacions irregulars a canvi de comissions.

3.3.4. Sobre el coneixement de les activitats 
econòmiques dels fills Pujol-Ferrusola per part 
dels alts càrrecs de la Generalitat.

La comissió constata que hi hagut declaracions de 
compareixents que asseguren que les activitats des-
crites en el punt anterior van ser comunicades i, per 
tant, eren conegudes per l’expresident de la Genera-
litat, sense que hagi tingut constància que es fes cap 
actuació tendent a delimitar l’espai de les seves relaci-
ons econòmiques privades de l’espai públic per evitar 
les sospites continuades d’actuacions rebutjables, com 
a mínim, des d’un punt de vista ètic. Així mateix, la 
comissió considera que, donada la relació de coneixe-
ment personal i fins i tot d’amistat amb alguns dels 
fills Pujol-Ferrusola per part d’alts càrrecs de la Gene-
ralitat en els governs presidits per Jordi Pujol, –alguns 
dels quals són actualment membres del govern–, i do-
nada la intervenció de manera directa o indirecta en 
algun dels temes observats, és inversemblant afirmar 
un desconeixement de les activitats abans descrites.

3.3.5. Sobre les relacions entre les empreses i 
les administracions públiques

La comissió d’investigació ha pogut constatar l’exis-
tència de nombroses empreses que han obtingut con-
tractes amb la Generalitat o amb altres adminis-
tracions públiques de forma reiterada, la propietat o 
la direcció administrativa de les quals té relacions 
d’amistat o de parentiu amb membres de la família Pu-
jol i que s’han vist envoltades de sospites de tracte de 
favor en l’obtenció d’aquests contractes o de la seva 
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utilització per al finançament irregular del partit en el 
govern. Aquestes sospites no són fets puntuals, sinó 
que venen avalades per un recorregut històric des dels 
inicis de l’autogovern amb un elevat nombre de casos 
concrets que han estat tractats per la justícia. Des de la 
perspectiva d’una recerca qualitativa, hi ha prou ele-
ments coneguts per donar versemblança a l’existència 
d’un entramat de favors creuats que han permès bene-
ficis empresarials, beneficis del partit en el govern i 
beneficis particulars, utilitzant la talaia pública com a 
instrument per aconseguir-los.

Des d’aquesta perspectiva té una especial importància 
per la comissió tot allò relacionat amb el finançament 
dels partits polítics en general, però especialment el 
perquè del finançament irregular demostrat per alguns 
d’ells en particular i, encara més, la reflexió essencial 
de perquè una empresa o una societat finança un par-
tit. La resposta lògica és que el donatiu generós busca 
en el partit i, conseqüentment, en els poders públics 
que són ocupats pel partit, avantatges que, en un al-
tre cas, no haguessin obtingut. Aquesta actitud situa 
la qüestió de qualsevol donació en els marges del Dret 
Penal perquè pot conduir a una ruptura de la igualtat 
en la posició dels usuaris de qualsevol servei públic.

4. Anàlisi de casos sobre les relacions entre 
el món dels negocis i les administracions 
públiques que abonen les sospites de 
corrupció

Els elements per un anàlisi qualitatiu que fonamenta 
l’afirmació anterior i que passem a descriure es fona-
menten en: els casos judicialitzats, les intervencions 
parlamentàries que els han denunciat, el periodisme 
d’investigació en forma d’articles i de llibres publicats, 
i l’informe del primer govern d’esquerres sobre algu-
nes actuacions dels governs anteriors.

4.1. L’actitud del «pujolisme» envers  
la corrupció

Durant els anys de govern de Jordi Pujol es va adoptar 
una actitud tolerant, quan no còmplice o encobrido-
ra, respecte als diversos indicis d’irregularitats o mala 
praxi que es van anar coneixent i que afectaven a per-
sones rellevants de la coalició governant. Val a dir que 
aquest no va ser un fenomen únic, sinó que es repeteix, 
en aquella època i en l’actual, a d’altres administraci-
ons públiques de l’Estat espanyol. Les dimissions po-
lítiques per corrupció durant el «pujolisme» es poden 
comptar amb els dits de les mans, i fins i tot quan al-
gun conseller es veu obligat a deixar el càrrec (com 
Josep Maria Cullell o Jaume Roma) el mateix presi-
dent reivindica la figura del dimissionari i el presenta 
com una víctima de les males arts de l’oposició políti-
ca o de la premsa hostil. En la major part de casos, no 
només es nega o oculta la irregularitat o el presump-

te delicte, sinó que la seva denúncia es presenta com 
un atac de Madrid contra Catalunya, és a dir, com un 
intent premeditat d’aniquilar l’autogovern i la mateixa 
essència de la nació catalana.

Com l’addicte que mai sanarà perquè en primer lloc no 
accepta la seva malaltia, el «pujolisme» no va fer res 
per lluitar contra la corrupció, i en conseqüència la va 
afavorir i emparar, perquè es va negar sempre a accep-
tar la seva existència.

El «pujolisme» construeix el seu discurs polític a par-
tir de la premissa, presentada davant l’opinió pública 
com a certesa, que des de Madrid hi ha un programa 
secret per destruir la identitat nacional catalana. Com 
a resposta, el «pujolisme» s’erigeix com l’únic antídot 
eficaç contra aquest pla mesquí, i a partir d’aquí tot el 
que facin els homes que l’encarnen és bo perquè ho 
fan en defensa de Catalunya. Malgrat que els set anys 
de govern d’esquerres han demostrat que el sentiment 
nacional català és molt més sòlid i transversal que 
qualsevol partit que el pretengui monopolitzar, aques-
ta concepció segueix ben present en la mentalitat de 
destacades personalitats d’aquell moment. En aquest 
sentit, cal interpretar l’afirmació de Marta Ferrusola 
en la seva compareixença a la comissió d’investigació 
segons la qual «Catalunya no s’ho mereix».

D’altra banda, és evident que l’actitud social de tole-
rància en front de la corrupció i els corruptes, la ves-
tim com la vestim, és l’element imprescindible que cal 
modificar per fer avenços en aquest tema. Mentre la 
societat catalana segueixi acceptant que en nom del 
país es poden cometre abusos contra el bé comú, no 
trobarem la necessària actitud moral de rebuig que 
obligui socialment els afectats, o les organitzacions 
polítiques a les que pertanyen, accions clares i ràpides 
per a la seva exclusió de la vida política de les persones 
implicades en casos de corrupció.

4.2. Relació de casos

Les afirmacions anteriors no són una suma de conjec-
tures sinó que es basen específicament en el relat de 
la suma de casos que han aparegut al llarg d’aquests 
anys que, pel seu nombre, la seva importància, la seva 
relació amb els governs afectats i la seva falta de con-
seqüències polítiques, emmarquen perfectament, des 
de la perspectiva històrica, la realitat del present pel 
que fa a les actituds davant la corrupció i a la credibi-
litat de les actuacions empeses pels qui han rebut l’he-
rència política sense cap trencament en la seva conti-
nuïtat. A efectes il·lustratius situem un breu relat de la 
major part de casos que de manera directa o indirecta 
han estat mencionats o relatats en la comissió i que, 
en qualsevol cas, ofereixen una imatge aproximada 
d’una tipologia de conductes que, tot i no estar explici-
tades, reflecteixen al mateix temps abús de poder, una 
completa absència d’ètica pública i, quan és el cas, una 
cobdícia desmesurada: 
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Cas Banca Catalana: Florenci Pujol i Jordi Pujol, pa-
re i fill, van entrar en el negoci bancari el 1959 amb 
la compra de la Banca Dorca, d’Olot, que seria l’em-
brió de Banca Catalana. El Banc d’Espanya va inter-
venir aquesta entitat el 1982 i va rescatar-la amb prop 
de 245.000 milions de pessetes en ajudes públiques. 
Els fiscals Carlos Jiménez Villarejo i Josep María Me-
na es van querellar contra l’exvicepresident de l’entitat, 
Jordi Pujol, i 24 directius més per la fallida, però, dos 
anys després, l’Audiència de Barcelona va exonerar-lo 
de les acusacions i no es va condemnar ningú. A hores 
d’ara encara queden qüestions per aclarir sobre Banca 
Catalana i la fortuna de la família Pujol a l’estranger: 
el cobrament de 84 milions de pessetes en dividends 
il·lícits, que extrapolats a l’actualitat equivaldrien a 4 
milions d’euros, tal com relata el periodista Pere Ríos 
a Banca Catalana: caso abierto (Península, 2015); o la 
venda de les accions a Fundació Catalana.

Cas Casinos: Un cas de presumpte finançament il·legal. 
Durant els anys 80, l’empresa Casinos de Catalunya, 
propietària de la família Suqué-Mateu i que en aquells 
moments tenia en concessió pública l’explotació dels 
únics tres casinos que hi havia per llei a Catalunya, va 
pagar molts diners (el càlcul que es feia era de 3.000 
milions de pessetes, 18 milions d’euros) per factures 
falses (serveis no realitzats) a diverses empreses pro-
peres a CDC, entre les quals les editores de l’Avui i El 
Correo Catalán (que era propietat del mateix president 
Pujol). La justícia va obviar evidències flagrants sobre 
l’abast del cas durant la instrucció i va acabar dictant 
l’acte d’arxiu, si bé en aquest mateix acte es considera 
acreditada l’existència de factures falses.

Cas Lottogate: Quan es van crear les loteries catalanes 
l’any 1987, la Generalitat les va adjudicar a Luditec, 
empresa privada presidida per Artur Suqué. Aquell 
mateix any es va constituir una comissió parlamen-
tària d’investigació. L’escàndol de Luditec va esclatar 
per la composició accionarial i per les condicions eco-
nòmiques del contracte signat amb l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes (EAJA) de la Generalitat, que tota 
l’oposició política va qualificar de lesives per a l’ad-
ministració catalana. Entre els socis inicials de Ludi-
tec hi havia Inverama, amb el 44%, i Imperial Trading 
and Development, amb el 33%, una societat instru-
mental radicada a Belfast (Irlanda del Nord) que a la 
vegada era propietat d’una altra empresa de la matei-
xa nacionalitat anomenada Mantelletta. Luditec estava 
relacionada amb altres empreses radicades en paradi-
sos fiscals, com Dentech, que importava les paperetes 
per a la loto-ràpid.

Cas CARIC i avals ICF: La Comissió d’Ajuda per a 
la Reconversió Industrial de Catalunya (CARIC) va 
avalar crèdits a empreses controlades per persones 
de l’entorn convergent que no es van recuperar mai i, 
una part dels quals, suposadament es van desviar al 
«finançament polític», tal com apuntava la instrucció 
judicial. En la investigació de la Fiscalia per un de-

licte de malversació de fons públics, el fiscal general 
de l’Estat va prohibir l’exercici d’accions penals con-
tra els responsables d’aquest que incloïa onze conse-
llers dels governs Pujol, entre els quals Macià Alave-
dra, Antoni Subirà, Josep Maria Cullell, Josep Manuel 
Basáñez, Vicenç Oller i Joan Hortalà. L’exfiscal ge-
neral de l’Estat Eligio Hernández va afirmar que no 
hi veia delicte, tot i que s’hi ensumava un «aroma de 
corrupció». El cas va acabar en arxiu. La concessió 
d’avals a empresaris de l’entorn convergent, molts dels 
quals els va haver d’afrontar la Generalitat, va conti-
nuar amb l’Institut Català de Finances. Arran d’un in-
forme de la Sindicatura de Comptes, el fiscal Jiménez 
Villarejo va iniciar una investigació que tampoc va te-
nir conseqüències judicials per expressa prohibició del 
fiscal general de l’Estat. El grup Pelleter Tipel, presidit 
per Isidor Prenafeta –cosí de Lluís Prenafeta, exsecre-
tari general de Presidència de la Generalitat– va ob-
tenir dos avals per un import total de 270 milions de 
pessetes que no van retornar perquè es va declarar en 
suspensió de pagaments. Lluís Prenafeta va arribar a 
presidir el consell d’administració de l’ICF. A Tipel hi 
van treballar Jordi Pujol Ferrusola i Artur Mas.

Cas Prenafeta: El 31 de març de 1990 dimitia com a 
secretari general de Presidència de la Generalitat des-
prés que la Fiscalia de Barcelona iniciés una investiga-
ció per presumptes incompatibilitats entre la seva acti-
vitat pública i l’empresarial. El fiscal general de l’Estat 
va prohibir l’exercici d’accions penals. Denunciat per 
particulars davant els jutjats d’instrucció de Barcelona 
i assessorat pel lletrat Piqué Vidal, acaba amb l’arxi-
vament del cas per part del jutge Lluís Pascual Este-
vill, condemnat per prevaricació anys després. L’any 
1996, Prenafeta tornava a ser imputat pel suposat des-
viament fraudulent de 30.000 milions de pessetes de 
la constructora Huarte, però les diligències també es 
van arxivar. La seva tercera imputació ha arribat amb 
el cas Pretòria.

Cas Ferrovial: Segons algunes cròniques periodísti-
ques, el president Pujol va imposar que Ferrovial gua-
nyés l’any 1986 la concessió de l’autopista de Terrassa 
a Manresa. Després es va relacionar la constructo-
ra madrilenya i els seus socis en aquesta aventura, el 
Santander i el Banco Hispano Americano, amb aju-
des per fer front el deute de la campanya electoral de 
l’Operació Reformista, quan Miquel Roca va optar a 
la presidència del govern central en les generals del 
1986 com a líder del Partit Reformista. La polèmica va 
arribar al Parlament. Anys després, Ferrovial es torna-
ria a veure relacionada amb el finançament de Conver-
gència arran del cas Millet.

Cas Estevill: Causa penal 76/1996 del TSJC. Sentèn-
cia condemnatòria ferma per detenció il·legal, suborn i 
altres. El jutge Lluís Pascual Estevill extorquia empre-
saris amb la col·laboració de l’advocat Joan Piqué Vi-
dal, defensor de Jordi Pujol en el cas Banca Catalana. 
Estevill va ser condemnat a 9 anys de presó i Piqué Vi-
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dal, a set. Macià Alavedra va reconèixer en un tribunal 
que a l’any 1993 havia reunit a sopar en el seu domicili 
particular a Pascual Estevill, Piqué Vidal i José Ma-
ría Amusátegui, president del Banco Central Hispano 
Americano, precisament quan diversos executius de 
companyies vinculades a l’entitat estaven en situació 
de presó provisional dictada per aquest jutge. Un any 
després, Pascual Estevill entrava al Consell General 
del Poder Judicial a proposta de CiU.

Cas Hidroplant: Empresa de floristeria i jardineria 
fundada per Núria Claverol i Marta Ferrusola, les es-
poses de Carles Sumarroca i Jordi Pujol, que durant 
anys van subministrar plantes a diverses conselleries i 
empreses públiques de la Generalitat, sense cap tipus 
de concurs públic, –tal com va declarar Marta Ferru-
sola a la comissió–, amb evident violació de la legisla-
ció sobre contractació pública.

Cas Delegació d’Hisenda: Processament per la trama 
de corrupció i frau fiscal a la Delegació d’Hisenda de 
Barcelona. Diligències prèvies 4566/1999 del jutjat 
d’instrucció n. 33 de Barcelona. Sentència condemna-
tòria ferma. Per delictes, fonamentalment de prevari-
cació, suborn i fasedat documental. Els condemnats 
foren Josep M. Huguet, Joan Josep Folchi, Josep Lluís 
Núñez i Navarro i Josep Lluís Núñez Clemente, Sán-
chez Carreté –assessor fiscal de Jordi Pujol i Soley du-
rant molts anys–, Eduardo Bueno i altres.

Cas Turisme: Procés i condemna ferma 468/2003 del 
jutjat d’instrucció n. 11 de Barcelona pel delicte de 
malversació de fons públics. El Consorci de Turisme 
de Catalunya, organisme públicoprivat que a la pràc-
tica estava controlat primer pel departament de Co-
merç, Consum i Turisme (amb conseller d’UDC) i més 
endavant pel d’Indústria i Turisme (amb conseller de 
CDC), va gastar a començaments dels anys noranta 
centenars de milers d’euros en estudis sense cap uti-
litat ni valor que eren encarregats a empreses admi-
nistrades per persones properes a Unió Democràtica 
de Catalunya, que és el partit que va continuar con-
trolant l’àrea de Turisme després de la fusió dels dos 
departaments. La justícia, torpedinada per la mateixa 
Generalitat (la institució estafada), va obviar evidènci-
es flagrants sobre l’abast del cas durant la instrucció i 
va acabar imposant penes lleus a part dels encausats. 
En aquest cas tèrbol es va acreditar, doncs, la malver-
sació de fons, però no el desviament d’aquests fons a 
un partit polític.

Cas Pallerols: Processament i condemna ferma per 
delictes de frau de subvencions, malversació de fons 
públics i falsedat documental. Durant els anys noran-
ta, a Catalunya van ser desviats centenars de milers 
d’euros dels fons que la Unió Europea destinava a la 
formació d’aturats, i que es vehiculaven a través del 
departament de Treball (UDC). Els cursos per a atu-
rats o bé no s’arribaven a fer, o bé se’ls hi imputaven 
centenars d’alumnes falsos, persones reals que igno-
raven que el seu nom s’estava usant per justificar una 

subvenció. Alguns dels beneficiaris d’aquests cursos 
falsos eren fundacions properes al mateix partit, o em-
presaris propers, com el cas de l’andorrà Fidel Palle-
rols. La investigació judicial es va limitar al cas con-
cret de les acadèmies de Pallerols, el qual retornava 
al partit una part d’aquests diners en diners, espècies 
(material mobiliari per les seus) o nòmines (contrac-
tar persones que en realitat treballaven pel partit). La 
instrucció judicial es va eternitzar durant prop de 15 
anys, fins que el cas es va tancar en un pacte entre la 
fiscalia i els encausats just abans de la vista oral. Mal-
grat aquest pacte, la sentència descriu tots els partícips 
com una trama i va considerar culpable, i en conse-
qüència responsable civil subsidiari, a Unió Democrà-
tica de Catalunya, condemnada com a «partícip a títol 
lucratiu».

Cas Planasdemunt: El difunt Jordi Planasdemunt 
(1928-1998) va ser conseller d’Economia i, en el mo-
ment en què va ser detingut, l’any 1992, era el director 
general de l’Institut Català de Finances. El jutge Lluís 
Pascual Estevill va ordenar la detenció arran d’una de-
núncia d’estafa amb pagarés falsos comesa a través de 
BFP Gestió i Assessorament Financer, una societat de 
gestió de patrimonis. Algunes informacions periodís-
tiques van apuntar aleshores que una part dels 4.000 
milions de pessetes desapareguts podien haver-se des-
viat al finançament irregular de CiU, però mai es va 
aclarir. Planasdemunt va ser condemnat a set anys de 
presó, si bé només en va complir tres per motius de 
salut. Després del cas Planasdemunt i de les conver-
ses mantingudes amb Macià Alavedra, el jutge Pas-
cual Estevill va canviar la seva actitud cap al partit de 
Jordi Pujol.

Cas Cullell: Joan Vilaró, cunyat de l’exconseller Josep 
Maria Cullell, va aconseguir que li requalifiquessin de 
rústica a urbanitzable una finca de Sant Pere de To-
relló (Osona) i la va vendre, per més del doble que li 
havia costat, a l’Ajuntament d’aquesta localitat. L’ope-
ració urbanística, feta en temps rècord, va requerir una 
actuació combinada de l’alcalde; de la Direcció Gene-
ral d’Urbanisme, de l’ICF, i del departament de Ben-
estar Social, encapçalat per Antoni Comas, que va ser 
qui va iniciar la intervenció governamental amb l’ar-
gument que en aquella finca s’hi instal·larien serveis 
socials. Benestar Social va aportar un aval de 69 mi-
lions de pessetes, que va acabar pagant. L’any 1998, 
l’Audiència de Barcelona va condemnar Joan Vilaró, 
el cunyat de Cullell, per tràfic d’influències i a l’alcal-
de, Ramon Vaqué, per frau. El Tribunal Suprem va 
confirmar la sentència. Josep Maria Cullell va dimitir 
com a conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques l’any 1994 quan va esclatar el cas que la premsa 
va anomenar amb el seu nom.

Cas Roma: Com a substitut de Josep Maria Cullell, 
Jordi Pujol va nomenar Jaume Roma, que també va 
dimitir set mesos després per acusacions de corrup-
ció. El juny de 1995, cinc subcontractistes d’obra pú-
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blica van denunciar a l’Audiència Nacional que quan 
Roma dirigia l’Institut Català de la Salut (ICS) supo-
sadament havia adjudicat irregularment concessions 
d’obres a l’empresa Trad SA, entre les quals figuraven 
l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell. Segons 
l’acusació, Trad SA hauria retornat favors a Roma 
amb la construcció del seu xalet familiar de Canove-
lles. L’any 2001, l’Audiència de Barcelona va arxivar 
la causa i Roma va quedar exonerat.

Cas VVM: Aquest era un gabinet d’estudis urbanístics 
que va adoptar el nom, VVM, de les inicials dels seus 
tres socis fundadors: Francesc Ventura, exdirector ge-
neral d’Arquitectura de la Generalitat; Carles Vilarru-
bí, exdirector de l’EAJA; i Pere Macias, exconseller i 
actual diputat convergent a Madrid. El primer secreta-
ri del consell d’administració va ser Felip Puig, actual 
conseller d’Empresa. El cas VVM va esclatar al Par-
lament i a la premsa a finals de 1988, quan va trans-
cendir que aquest gabinet rebia contractes d’adminis-
tracions governades per CiU. VVM va treballar per sis 
conselleries diferents i, especialment, per a l’empresa 
pública Adigsa.

Cas Adigsa: Diligencies prèvies 5864/2005 del jutjat 
d’instrucció n. 3 de Barcelona. Formulada acusació 
fiscal pels delictes de malversació de cabals públics i 
falsedat documental. «Vostès tenen un problema que 
es diu 3%», aquesta frase de Pasqual Maragall al Par-
lament l’any 2005 va ser l’origen del cas Adigsa. Des-
prés de més de nou anys d’instrucció, el jutge va tan-
car el sumari el febrer de 2014 amb la petició de judici 
oral per a tres exresponsables d’aquesta empresa pú-
blica: Josep Antoni Fondevila, exconseller delegat; 
Xavier Sala, responsable econòmic; i Jordi Huguet, di-
rector tècnic. El fiscal demana diverses penes de presó 
per malbaratament i falsedat documental. La investi-
gació, iniciada a instància del fiscal José María Mena, 
ha posat en evidència que les comissions no eren no-
més del 3% sinó que podien arribar al 20%. El diputat 
Ferran Falcó, expresident d’Adigsa, va ser imputat i, 
finalment, exonerat.

Cas Europraxis: L’any 2001, Josep Pujol i dos socis 
amb els quals va fundar Europraxis es van vendre 
aquesta companyia de consultoria a la multinacional 
Indra. Europraxis realitzava treballs per a diversos de-
partaments de la Generalitat i, un cop venuda a Indra, 
el grup va incrementar l’import de les seves contracta-
cions amb el govern que presidia Jordi Pujol. La Sindi-
catura de Comptes en va deixar constància. L’episodi 
més polèmic és quan el 2002, Europraxis –que ja for-
mava part del grup Indra– va assessorar la multinaci-
onal Lear en el procés per tancar la seva factoria de 
Cervera (Segarra), amb 1.280 treballadors, mentre el 
seu germà Oriol Pujol negociava per salvar els llocs de 
treball per la seva condició de número dos del departa-
ment d’Indústria. Al final, Lear va tancar.

Cas Ferrocarrils de la Generalitat: Processament i 
condemna ferma d’alts càrrecs de l’empresa per delic-

tes de prevaricació i malversació de fons públics. Dili-
gències prèvies 2340/2007 del jutjat d’instrucció n. 22 
de Barcelona.

Cas Pretoria: El jutge Baltasar Garzón va ordenar el 
2009 la detenció i presó provisional per als socialistes 
Bartomeu Muñoz i Luis García, així com pels conver-
gents Lluís Prenafeta i Macià Alavedra, per una trama 
d’operacions urbanístiques. En el cas dels dos exdiri-
gents convergents, la investigació s’ha centrat en els 
moviments econòmics i comptes bancaris que tenen a 
l’estranger i que no havien declarat a Hisenda. El cas 
està pendent de l’inici del judici oral. Dictat processa-
ment contra l’exalcalde de Santa Coloma de Grame-
net, Bartomeu Muñoz, Lluís Prenafeta, Macià Ala-
vedra i altres. Diligències prèvies 372/2009 del jutjat 
central n. 5. Formulada acusació fiscal contra els ex-
consellers de Pujol pels delictes de tràfic d’influències 
i blanqueig de capitals.

Cas Palau de la Música: Pendent de judici oral. Di-
ligències prèvies 3360/2009 del jutjat d’instrucció n. 
30 de Barcelona i embargament de la seu de CIU en 
tant que «partícip a títol lucratiu». L’espoli d’una de les 
principals institucions culturals catalanes, protagonit-
zat durant tres decennis pels seus dos màxims respon-
sables, Fèlix Millet i Jordi Montull, té una derivada 
que entronca directament amb el relat de la corrup-
ció sistèmica a Catalunya: els indicis que apunten al 
Palau de la Música com a bugaderia de les comissi-
ons il·legals per a l’adjudicació d’obra pública a Cata-
lunya. La instrucció judicial, encara no conclosa, acre-
dita que al mateix temps que el Palau rebia generoses 
donacions de grans constructores que treballaven per 
a l’administració de Catalunya, del Palau sortien molts 
diners en forma de donacions a la fundació de CDC o 
de pagaments contra factures presentades per desta-
cats dirigents del partit. Davant les possibles responsa-
bilitats econòmiques que hagi d’afrontar CDC un cop 
es dicti sentència, la Justícia ha embargat una part im-
portant del seu patrimoni immobiliari. El judici està 
pendent de resoldre un recurs, amb una dilació greu i 
objectivament afavoridora dels acusats.

Cas Hotel del Palau: Processament per l’intent fraudu-
lent de construcció d’un hotel al costat del Palau de la 
Música. Diligències prèvies 2613/2010 del jutjat d’ins-
trucció n. 10 de Barcelona. Dictada sentència condem-
natòria contra Fèlix Millet i Jordi Montull, –per un de-
licte de tràfic d’influències– i absolutòria respecte alts 
càrrecs del PSC a l’ajuntament de Barcelona.

Cas Mercuri: Processament contra els germans Bustos 
i altres. Diligències prèvies 470/2010 del jutjat d’ins-
trucció n.1 de Sabadell. En fase d’instrucció. Delictes 
urbanístics i de corrupció.

Cas ITV: El 14 de juliol de 2014, Oriol Pujol va re-
nunciar a l’escó de diputat i, per tant, va deixar de ser 
aforat, de manera que el cas deixa el TSJC per retor-
nar al Jutjat d’Instrucció número 9 quan el sumari 
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pràcticament ja estava tancat. Oriol Pujol està imputat 
per tràfic d’influències i suborn. La Fiscalia i l’Agèn-
cia Tributària consideren el fill de l’expresident com a 
«col·laborador necessari» en una trama que suposada-
ment va intentar manipular en benefici propi concur-
sos d’adjudicació d’estacions d’ITV, a banda d’altres 
lucratives operacions com els processos de deslocalit-
zació de les multinacionals Sony, Sharp i Yamaha.

Cas Clotilde: Querella 2/2013 del TSJC. Formulada 
acusació fiscal pels delictes de prevaricació i suborn. 
La Fiscalia Anticorrupció considera que el diputat Xa-
vier Crespo, en els seus temps d’alcalde de Lloret de 
Mar, va donar suposadament un tracte de favor a un 
empresari vinculat a trames de la màfia russa a canvi 
de viatges i obsequis i, per aquest motiu, demana que 
se li imposi una pena de dos anys i mig de presó. Cres-
po no ha dimitit fins que el jutge ha ordenat l’obertura 
de judici oral, que es va iniciar el 3 de juny.

Cas Innova: Processament en fase d’instrucció contra 
ex alts càrrecs del Departament de Salut de la Genera-
litat, de l’Ajuntament de Reus i també de l’ajuntament 
de Vila-Seca, com el mateix alcalde i president de la 
Diputació de Tarragona, Josep Poblet. Diligències prè-
vies 121/2012, del jutjat d’instrucció n. 3 de Reus per 
delictes, entre altres, de prevaricació i malversació de 
fons públics.

Casos família Pujol: 

Jutjat central n. 5. Diligències prèvies 141/2012 contra 
Jordi Pujol Ferrusola i Mercè Gironès Riera per frau 
fiscal i blanqueig de capitals.

Jutjat central n. 1. Diligències prèvies 78/2014, contra 
Oleguer Pujol Ferrusola, per frau fiscal i blanqueig de 
capitals.

Jutjat d’instrucció n. 9 de Barcelona. Procediment ju-
rat 3/14-A contra Oriol Pujol Ferrusola i altres per su-
born i falsedat.

Jutjat d’instrucció n. 31 de Barcelona. Diligències prè-
vies 3163/2014, contra Jordi Pujol Soley, Marta Ferru-
sola Lladós i Jordi, Marta, Pere i Mireia Pujol Ferru-
sola per frau fiscal i blanqueig de capitals.

4.3. Les intervencions parlamentàries  
en relació a aquests casos

Sovint es parla que hi ha hagut en el món de la polí-
tica silencis clamorosos i que ara tothom fa llenya de 
l’arbre caigut. Res més lluny de la realitat. En l’àmbit 
parlamentari, hi ha hagut des de la presentació d’una 
moció de censura al president, o les preguntes par-
lamentàries per als casos que han anat apareixent al 
llarg dels anys, la creació de comissions d’investigació 
per alguns d’aquests casos, i fins i tot, la presentació 
de casos a la justícia, alguns dels quals s’han guanyat. 
Hi ha hagut, per tant, contestació política en relació 
als casos de corrupció apareguts, però no ha tingut la 

transcendència ciutadana suficient com per fer rectifi-
car els suports a les persones que han estat sota sospita 
i s’han mantingut en els seus càrrecs. Aquest element 
és una de les causes de la percepció d’impunitat davant 
dels casos de corrupció que a hores d’ara costa d’en-
tendre i que, a dia d’avui, requeriria una rectificació 
pública que permetés encetar la percepció que hi ha 
voluntat de fer net. (Veure llistat d’actuacions en l’an-
nex 2.)

4.4. El control de la informació i el periodisme 
d’investigació

A qualsevol país del món, la presència estructural de 
corrupció està estretament lligada al control de la in-
formació per part del poder polític i econòmic. Catalu-
nya no n’és una excepció. Els mitjans de comunicació 
de masses, abans de l’eclosió de les xarxes socials, van 
actuar sovint de tallafocs de les denúncies de corrup-
ció; i amb el seu silenci van aconseguir que la ciutada-
nia en tingués un coneixement escàs o esbiaixat. Hi ha 
moltes formes de manipular la realitat, o de distreure 
l’opinió pública, també en règims democràtics, i han 
estat perfectament descrites i estudiades per nombro-
sos teòrics de la comunicació.

En el cas català, per norma general els mitjans de mas-
ses van adoptar una línia editorial acrítica davant les 
evidències de corrupció. Aquesta actitud és especial-
ment inacceptable pel que fa als mitjans de comuni-
cació públics, que negligeixen el seu caràcter de ser-
vei públic quan es posen al servei d’una opció política 
o ideològica. Si bé cal reconèixer la tasca fonamental 
que aquests mitjans han exercit en la vertebració naci-
onal del país, durant el «pujolisme» van minimitzar, 
quan no ocultar, els indicis d’irregularitats o mala pra-
xi si aquests podien embrutar el bon nom del «pujo-
lisme».

Pel que fa als mitjans privats, més que d’independèn-
cia del poder polític s’ha de parlar d’interdependèn-
cia, ja que, almenys en el cas català, una part impor-
tant del pressupost dels grans grups mediàtics prové 
de subvencions, publicitat institucional i compres di-
rectes que es paguen amb diner públic; el repartiment 
d’aquesta despesa mai va ser transparent en temps del 
«pujolisme» i encara ara hi ha molts aspectes a mi-
llorar.

Des d’aquest punt de vista, la crítica i la investigació 
periodística es van deixar en mans, fonamentalment, 
de la premsa de fora de Catalunya, la qual cosa perme-
tia adobar la idea de la confabulació anticatalana cada 
cop que aquesta airejava una irregularitat, malgrat que 
els professionals que haguessin treballat la informació 
fossin tan catalans com qualsevol. La denúncia perio-
dística de la corrupció feta des de mitjans amb seu a 
Catalunya, i encara més en català, va ser molt esporà-
dica en el cas dels mitjans majoritaris, mentre que va 
estar més present en alguna premsa comarcal (com el 
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Diari de Girona en el cas Pallerols) o en publicacions 
de circulació reduïda, i en aquest sentit cal citar la fei-
na feta pels setmanaris El Món i El Triangle. Cal des-
tacar també l’esforç individual fet per alguns periodis-
tes en llibres d’investigació sobre un o diversos casos 
de corrupció que aquesta comissió ha tingut l’oportu-
nitat de revisar.

La tasca d’aquest periodisme, sovint menystingut i 
marginat, ha estat fonamental pels treballs d’aquesta 
comissió d’investigació, tota vegada que ha estat una 
de les principals fonts de documentació. Les compa-
reixences han permès constatar que en bona mesura la 
informació publicada per aquests llibres i revistes no 
només s’ajustava a la realitat (els compareixents que 
han volgut respondre han intentat reinterpretar els fets, 
però no negar-los), sinó que en el seu conjunt dibuixen 
un retrat més fidedigne del que va ser el «pujolisme» 
que l’elaborat pels mitjans amb més recursos i suports 
institucionals, i per tant amb molta més capacitat d’ac-
cés a informació delicada. El fet que siguin els mitjans 
amb menys recursos els que més dades d’interès han 
pogut aportar a la comissió fa témer que, en realitat, 
tan sols coneixem la punta de l’iceberg del que va ser 
un sistema de favors, clientelisme i corrupció política 
implementat al llarg de 30 anys sota el camuflatge de 
la defensa de Catalunya.

4.5. Relats sobre el «pujolisme»

Jordi Pujol i el «pujolisme» s’han vist reflectits no no-
més en forma d’articles a la premsa i en diferents mit-
jans, sinó que ha generat una literatura de signe divers. 
Una bona part, creada i vetllada per l’entorn del presi-
dent Pujol, i una altra, posant en detall alguns dels fets 
més significatius sobre la recerca de casos en els que 
ell i el seu entorn s’han vist involucrats. No és simple-
ment un «diuen, diuen, diuen», sinó un recull de da-
des, sovint contrastades, cronològiques, extenses, que 
extretes de context i individualitzades podrien semblar 
simples opinions, però que analitzades en el seu con-
junt, no només ens mostren la personalitat complexa 
de qui fou president de la Generalitat, sinó que són un 
relat devastador de la construcció d’una manera de fer 
país que ha permès l’extraordinària naturalitat amb la 
que s’interrelacionen el poder polític i l’econòmic sen-
se solució de continuïtat fins al dia d’avui. A l’annex 1 
podem trobar un extens recull bibliogràfic que en dó-
na fe.

4.6. L’informe sobre la gestió dels governs sota 
la presidència de Jordi Pujol

Quan va acabar el govern de CiU el 2003, havia gene-
rat un dèficit de 1.177 milions d’euros en els comptes 
públics del govern, raó per la qual el nou govern de 
Catalunya va acordar la realització d’un Informe sobre 
la gestió dels governs anteriors. L’anàlisi va permetre 

la constatació de nombroses irregularitats, de les que 
només en citarem algunes per il·lustrar una manera de 
procedir en general al marge de la transparència i l’ob-
jectivitat.

4.6.1. Règim de subvencions

L’informe va dir que era una de les zones «més di-
fícils». I exposa una llista de subvencions atorgades 
per les diverses agències del govern en els anys 2002 
i 2003 de més de 100.000 euros, especialment els fi-
nançats amb fons europeus. En aquest àmbit cal desta-
car que les revocacions de les subvencions examinades 
per l’ús indegut dels fons públics eren només una pe-
tita mostra –un 11.5%– sobre un total de 9.335.920,30 
euros. L’informe conclou que si aquest percentatge 
s’hagués aplicat al total de les subvencions «la desti-
nació incorrecta de subvencions hauria estat una quan-
titat totalment inacceptable». No en va, l’informe par-
la de «abusos realment escandalosos». Tot i això, del 
conjunt de subvencions relacionades, especialment les 
de 2003, no es va fer una anàlisi sobre si s’havien apli-
cat els principis de «publicitat, competència i objecti-
vitat», si les convocatòries es van processar correcta-
ment, si es van complir les finalitats de la subvenció i 
la seva acreditació.

4.6.2. Contractes dels alts directius d’agències i 
empreses públiques

Hi ha casos evidents d’incompliment greu del R.D. 
1382/85, d’1 d’agost sobre el personal directiu. Tan 
greus com els que, en el moment del cessament de l’alt 
càrrec, se li reconegui una antiguitat molt més elevada 
que la real per augmentar la indemnització en perjudi-
ci directe de fons públics. Això va passar en el cas del 
director del CTTI, al que se li van reconèixer 28 anys 
d’antiguitat de manera indeguda. O bé comptabilitzar 
un nombre superior de dies treballats per incrementar 
la indemnització. Tots els supòsits continguts a l’infor-
me expressen arbitrarietat en decisions administrati-
ves, amb evident frau de llei en actes administratius, 
com ho va expressar el jutjat nº 2 de Barcelona en el 
cas del Director de l’Agència Catalana de cooperació 
al desenvolupament.

4.6.3. Sector públic de salut

L’informe és prou clar en l’anàlisi de la pràctica de 
constituir fundacions als grans hospitals de l’ICS. 
Afirma que les fundacions constituïdes en hospitals 
escapaven del control del Departament d’Economia i 
Finances, amb una manera d’actuar opaca i que per-
metia obtenir de manera impròpia ingressos que hau-
rien d’haver estat dedicats a l’ICS. Segurament hauria 
merescut una anàlisi més rigorosa i precisa en la me-
sura que expressa el procés cap a la privatització de la 
sanitat en detriment dels serveis públics a càrrec de 
l’ICS. Caldria saber quines van ser aquestes trenta-una 
fundacions i altres entitats, quins eren els seus fons 
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propis, quin era el mode de finançament i, en última 
instància, si a més de l’ús indegut de les instal·lacions 
de salut pública, havien estat subvencionades amb fons 
que haurien d’haver aparegut en les línies de pressu-
post de l’ICS. En la mesura que això era una pràctica 
estesa, un estudi detallat permetria concretar qui són 
aquells que se’n van beneficiar.

4.6.4. Contractes d’assistència tècnica  
i consultoria

L’informe sobre aquest tema se centra principalment 
en els contractes de GISA. Entre els anys 2002 i 2003 
es van concertar 5.058 contractes d’aquesta natura-
lesa. De tots ells, el 89,84% van ser fets per proce-
diment negociat, és a dir, sense recórrer a la fórmula 
de la concurs i, per tant, eludint els principis de pu-
blicitat i concurrència. En aquests casos, l’adjudica-
tari va ser l’empresari «escollit» per l’administració. 
D’aquests contractes, la gran majoria (82 per cent), 
estan relacionats amb projectes d’infraestructura. GI-
SA va celebrar 3,556 contractes i és significatiu que 
de tots ells, només 274 eren per un import superior a 
30.050,61 d’euros. Per tant, els contractes subjectes 
a principis que garanteixen millor la transparència i 
objectivitat, només van ser 7.71%.

4.6.5. T-Systems

El cas de T-Systems és el més greu que conté l’infor-
me. L’informe examina com els serveis informàtics 
de la Generalitat van ser inicialment gestionats per 
una empresa pública i van ser posteriorment externa-
litzats mitjançant un concurs a favor de l’empresa De-
bis, després T-Systems. S’afirma que les irregularitats 
en la relació del govern amb aquesta companyia han 
estat constants. Per exemple, empleats de T-Systems 
eren freqüentment els responsables informàtics en al-
guns departaments del govern. Aquests, «per estalvi-
ar temps i treball processant un concurs» adjudica-
ven certs projectes a l’empresa «en el ben entès que 
(aquesta) subcontractava el consultor que el Departa-
ment volia». «Es vulnera, diu, el principi de publicitat 
i concurrència». I, com a resultat, «hauria estat més 
econòmic» contractar directament el subcontractista. 
És a dir, que aquesta forma d’actuació, mitjançant la 
interposició de T-Systems, va perjudicar l’erari públic 
de la Generalitat afavorint T-Systems que obtingué 
beneficis injustificats. L’operació principal es produ-
eix en virtut d’un acord del govern de 20.11.2001. Es 
va ordenar al centre de telecomunicacions i les tecno-
logies de la informació (CTTI) l’execució de la sego-
na fase del projecte de l’Administració Oberta de Ca-
talunya (AOC) contractant T-Systems en un projecte 
que s’avalua en 7.792,3 milions de pessetes. El mateix 
dia, T-Systems, presenta conjuntament amb Accentu-
re el projecte tècnic per un import de 27.981.080,14 
euros i al dia següent, sense que intervingui cap in-
forme tècnic, el director gerent del CTTI accepta 
l’oferta i encarrega la realització de l’obra. Posterior-

ment, el govern, el 22.4.03, adopta un acord similar 
a l’anterior que puja 32.809.537,50 euros, que tam-
bé va a parar a T.Systems. «T-Systems externalitza 
dels projectes de l’AOC un total de 56 milions d’euros 
(71% del cost total del projecte), la qual cosa mostra 
que el contracte de T-Systems va ser una forma d’en-
carregar part d’aquests projectes a les empreses que 
es volia, eludint la tramitació del concurs i clarament 
vulnerant els principis de publicitat i concurrència». 
En la seva recent compareixença, Carles Vilarrubí, 
militant de CDC i persona íntima de l’entorn Pujol, 
va admetre davant la comissió que va ser conseller de 
T-Systems des de la privatització del Centre Informà-
tic de la Generalitat fins que, amb l’arribada del go-
vern d’esquerres, l’empresa decideix prescindir dels 
seus serveis.

4.6.6. El grup de treball sobre bon govern  
i transparència administrativa

Abans de la trobada de tantes i tan greus irregularitats, 
la Generalitat va adoptar algunes iniciatives per aug-
mentar el grau de transparència en el funcionament de 
l’administració i establir patrons inspirats en els princi-
pis d’ètica pública. Amb raó, perquè el tractament de la 
corrupció no ha d’incórrer en l’error de centrar exclusi-
vament la resposta en el codi penal. Amb aquesta fina-
litat, el govern va acordar el 21 de desembre de 2004 la 
creació d’un grup de treball amb la finalitat de garantir 
una administració subjecta «als principis d’integritat 
personal, de lleialtat a l’interès públic» i transparència 
en el rendiment de la seva gestió. Es va fer una particu-
lar crida a la revisió de la normativa d’ajudes públiques 
que respectessin «el principi de legalitat i es concedis-
sin amb objectivitat i amb eficàcia, eficiència, trans-
parència, coherència i responsabilitat evitant conflictes 
d’interessos». D’aquestes recomanacions, només s’han 
dut a terme algunes iniciatives però no s’ha abordat 
plenament el problema. La comissió, per tant, recoma
na la revisió de les conclusions d’aquest grup de treball 
per permetre’n l’actualització i la incorporació de les 
mesures que allà s’hi esmentaven.

2. Recomanacions i propostes de millora

5. Recomanacions i propostes d’actuació 

5.1. En relació a la pròpia comissió

La comissió d’investigació recomana una revisió del 
reglament del Parlament en relació a les comissions 
d’investigació que els permeti més agilitat, més apro-
fundiment en els temes i més capacitat d’actuació. En 
aquest sentit, proposem estudiar canvis en els següents 
aspectes: 

5.1.1. La limitació en el temps i en el contingut de les 
respostes de les persones interrogades per tal d’evitar 
distorsionar l’objectiu de l’interrogatori.
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5.1.2. Una major flexibilitat en els temps de les pregun-
tes dels portantveus dels grups parlamentaris per evi-
tar tallar el fil de la recerca d’un tema concret.

5.1.3. Més concreció i limitació temàtica dels temes a 
investigar per evitar la dispersió dels objectius.

5.1.4. Una disposició escènica on les persones inter-
rogades no ocupin un lloc preeminent al costat de la 
presidència.

5.1.5. Un increment i execució de sancions per mentir 
o ocultar dades de forma voluntària excepció feta de 
la voluntat expressa de no declarar de les persones que 
estiguin immerses en processos judicials.

5.1.6. Una limitació del nombre de compareixences sol-
licitades per cada grup que seran d’acceptació obliga-
tòria.

5.1.7. La incorporació de persones expertes en els tre-
balls de recerca de la comissió.

5.1.8. Establir fórmules per facilitar l’adopció d’acords 
i la pluralitat d’opinions més enllà de la simple votació 
en els dictàmens sobre les conclusions de les comis-
sions.

5.2. En relació al cas Pujol

La comissió d’investigació demana del senyor Jordi 
Pujol i Soley i dels membres de la seva família, senyo-
ra, fills i filles, una actitud ètica de col·laboració per 
a l’esclariment de la veritat que no es limiti només a 
les declaracions personals que han permès el mante-
niment dels dubtes, que aportin a la comissió de ma-
tèries reservades del Parlament tota la documentació 
relativa a les seves rendes, patrimoni i participacions 
en societats des de l’any 1980 i que demanin l’aixeca-
ment del secret bancari de qualsevol compte que po-
gués tenir a l’estranger, per tal de poder contrastar la 
veracitat de les afirmacions manifestades a la comis-
sió, que aquesta considera que no reuneixen suficient 
versemblança per poder ser preses en consideració en 
la seva totalitat.

5.3. En relació a les actituds col·lectives front 
a la corrupció

La comissió d’investigació considera que la principal 
mesura per fer front a la corrupció és el canvi de per-
cepció social a l’entorn dels fenòmens que la produei-
xen i recomana mesures d’exemplaritat dels servidors 
públics i de les organitzacions polítiques i mesures de 
promoció de les bones pràctiques ciutadanes que fa-
cilitin un canvi d’actitud front a la tolerància d’aquest 
fenomen. La comissió reconeix que la regulació, el 
control, les auditories, poden ser mecanismes efici-
ents, i que són necessaris i imprescindibles, però que 
la corrupció circula per altres mecanismes allunyats 
del la capacitat administrativa i considera que és ne-

cessari un control social, mediàtic i moral sobre ella. 
En aquest sentit, proposem actuacions en les següents 
línies: 

5.3.1. El reconeixement explícit i públic d’aquesta co-
missió de l’existència de corrupció a Catalunya, com 
un fenomen estructurat al llarg del temps i que perviu 
en l’actualitat, com a pas previ per poder bandejar la 
percepció d’impunitat.

5.3.2. El reconeixement explícit de totes les instituci-
ons públiques de Catalunya de la voluntat de lluitar 
contra la corrupció i de denunciar públicament i pe-
nalment, si s’escau, qualsevol persona o entitat que 
pretengui actuar com a corruptor.

5.3.3. El reconeixement públic per part de les organit-
zacions polítiques de Catalunya de l’herència rebuda 
durant els anys d’autogovern en relació als casos de 
corrupció coneguts i el compromís de retirar de la vi-
da política pública aquelles persones que hi han tingut 
relació, independentment de la seva participació, o el 
cessament immediat dels càrrecs, en cas que n’ostenti, 
com a mostra de la voluntat de fer net i per restablir la 
confiança necessària de la ciutadania en l’administra-
ció i en la política.

5.3.4. El compromís del Parlament de Catalunya de 
promoure o impulsar, en el marc de les competènci-
es de les diferents administracions públiques, els ele-
ments necessaris per a generar una cultura de rebuig 
de la corrupció en tots els nivells de la nostra societat.

5.3.5. L’elaboració d’un codi ètic específic sobre el 
tractament informatiu del fenomen de la corrupció en-
tre els mitjans de comunicació que permeti evitar la 
generalització de la concepció de normalitat en actua-
cions que són èticament reprovables i esvair la percep-
ció d’impunitat sobre els casos que apareguin.

5.3.6. Promoure processos participatius en l’elaboració 
dels pressupostos públics que permetin garantir el co-
neixement i la utilitat de la destinació dels fons públics 
i la presa de decisions parcials sobre els mateixos, per 
tal de modificar percepcions col·lectives d’impunitat 
en relació al frau fiscal.

5.3.7. Promoure una cultura tributària que posi en re-
lleu el valor social dels impostos com a principal ins-
trument de l’Estat per redistribuir la riquesa i per sos-
tenir el benestar social de la ciutadania: educació, 
salut, habitatge, serveis socials i prestacions econòmi-
ques, fent especial incís en el context actual d’incre-
ment de la pobresa i les desigualtats on la redistribució 
pren especial rellevància.

5.4. En relació al paper del sistema judicial

La comissió d’investigació recomana proposar als or-
ganismes judicials corresponents la revisió o la incor-
poració de mecanismes que considera imprescindibles 
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per millorar la lluita contra la corrupció. En aquest 
sentit, proposa les següents actuacions: 

5.4.1. Promoure una llei de protecció jurídica de tots 
aquells ciutadans, en especial dels funcionaris, que de-
nunciïn possibles casos de corrupció, en atenció a la 
regulació que exigeix l’article 33 de la Convenció de 
l’ONU contra la corrupció.

5.4.2. Incrementar els recursos i els mitjans específics 
i tècnics necessaris quan es tracti d’investigar delictes 
complexos per evitar els endarreriments en la seva re-
solució.

5.4.3. Atenent al principi de «compensació del dany 
causat», iniciar una revisió dels mecanismes del siste-
ma judicial que permeten un interval de temps massa 
llarg entre els tres moments a tenir en compte - co-
missió del delicte, denúncia pública i sentència - i que 
afegeixen una dificultat extrema al seu seguiment, en 
l’elaboració i recopilació de proves i que poden desem-
bocar en sentències insuficients. Així mateix, cal estu-
diar els mecanismes per donar més celeritat en l’accés 
a la justícia, especialment en els casos de corrupció.

5.4.4. Iniciar un estudi de les causes per les quals, en 
determinats casos, l’aparell judicial ha aparegut públi-
cament com a complaent amb les instàncies del poder 
polític i financer, especialment en els casos que han 
tingut com a conseqüència silencis o arxiu de les in-
vestigacions, sense poder-les perseguir eficaçment.

5.4.5. Instar la modificació de la legislació existent 
amb la finalitat que els delictes econòmics relacionats 
amb la corrupció no tinguin data de prescripció.

5.5. En relació al bon govern i la transparència 
administrativa

La comissió d’investigació recomana una revisió dels 
instruments existents per a l’eficàcia de la transparèn-
cia en les actuacions de les institucions públiques i les 
seves relacions, i la incorporació de noves mesures 
que permetin millorar-los i transmetre confiança a la 
ciutadania. En aquest sentit, la comissió proposa, entre 
d’altres, les següents mesures: 

5.5.1. Estudiar la incorporació a la llei de transparèn-
cia o en reglaments específics de les conclusions i re-
comanacions de l’informe elaborat pel grup de treball 
sobre bon govern i transparència administrativa cre-
at pel govern de la Generalitat el 21 de desembre de 
2004.

5.5.2. Estudiar la incorporació a la futura llei de la 
funció pública dels mecanismes legals que poden per-
metre un lideratge de l’administració en la promoció 
dels valors de democràcia, participació i transparència 
en tots els actes administratius.

5.5.3. Per garantir el que recomana el Codi Europeu 
respecte del dret d’accés a la informació, impulsar des 

del portal de la transparència els mecanismes per a 
la promoció, la pedagogia i l’educació sobre els drets 
d’accés de la ciutadania a la informació sobre l’activi-
tat pública.

5.5.4. Establir els mecanismes i el calendari per poder 
incorporar a temps real la informació completa de tota 
l’activitat pública que es realitza al país, sense cap ex-
clusió, de manera que les úniques excepcions fossin si-
tuacions concretes i definides d’acord amb criteris del 
codi europeu per aquest dret.

5.5.5. Establir els mecanismes i el calendari per poder 
tenir la quantificació i la posterior valoració periòdica 
de qualsevol compromís de servei públic. Això mateix 
s’hauria de demanar a qualsevol compromís de cate-
goria pública que prenguessin els representants de la 
ciutadania en l’exercici e la seva tasca.

5.5.6. Reforçar la coordinació entre l’Agència Tribu-
tària de l’Estat i les Administracions Autonòmiques 
competents.

5.5.7. Per assegurar la deguda transparència entre po-
der polític i mitjans de comunicació, tots els diners pú-
blics que vagin a parar a aquests mitjans han de publi-
car-se de forma entenedora i desglossada, més enllà de 
l’actual publicació de subvencions que no inclou ni el 
repartiment de la publicitat institucional ni les subs-
cripcions.

5.6. En relació a la contractació administrativa

La comissió d’investigació recomana ampliar i mi-
llorar tots els protocols i mesures existents sobre les 
relacions contractuals de les administracions públi-
ques, per garantir la separació clara dels interessos 
econòmics, empresarials o societaris de tipus particu-
lar, d’aquells interessos col·lectius que han de presidir 
qualsevol decisió de l’administració pública. En aquest 
sentit, la comissió proposa, entre d’altres, les següents 
mesures: 

5.6.1. Elaborar un informe sobre l’estat dels mecanis-
mes existents, amb mesures correctores, si s’escau, 
per exercir el paper de control i correcció de les ad-
ministracions públiques sobre l’activitat econòmica, 
com a mínim en els següents temes: tributació i en-
deutament, activitats creditícies, regulació urbanísti-
ca, expropiacions, privatitzacions, inversions directes 
en obres públiques, concessions d’obres i concessions 
de serveis públics.

5.6.2. Elaborar un informe sobre el compliment dels 
mecanismes previstos a la llei 3/2007 de 4 de juliol, 
d’Obra Pública, per assegurar que el model de contra-
ctació d’obra pública garanteix la lliure concurrència i 
l’eficient utilització dels los fons públics.

5.6.3. Elaborar un informe sobre l’estat dels mecanis-
mes existents, amb mesures correctores, si s’escau, per 
garantir plenament la transparència de la contractació 
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administrativa com a mitjà per aconseguir l’objectivi-
tat a l’activitat administrativa i el respecte als principis 
d’igualtat, no discriminació i lliure concurrència.

5.6.4. Reforma de la Llei de Contractes del Sector Pú-
blic per limitar les revisions dels preus de la contracta-
ció, evitar les divisions injustificades dels contractes i 
incorporar les garanties i reformes establertes per la 
Unió Europea.

5.6.5. Publicació a temps real de totes les adjudica-
cions de contractes públics, amb les circumstancies, 
motivacions i memòria econòmica. Qualsevol modifi-
cació/desviació respecte el pressupost inicial haurà de 
ser també publicada, amb els motius de la desviació, 
acceptació i nou estudi econòmic, així com les perso-
nes responsables de la adjudicació.

5.6.6. Establir protocols amb sistemes de control so-
bre les subvencions, sobre el significat de la publicitat 
de les institucions, sobre els processos de selecció, so-
bre les llicències, sobre criteris objectius en la presa de 
decisions, sobre els indicadors de qualitat de serveis, 
sobre les incompatibilitats, sobre fugida a resoluci-
ons estandarditzades, sobre el raonament en tot diàleg 
amb els administrats, sobre la diligència en les resolu-
cions, sobre els terminis, sobre els fonaments de fets 
jurídics, sobre l’actuació dels òrgans jurisdiccionals en 
els casos precisos, sobre la falsa concepció de discre-
cionalitat que porta a abús, sobre els criteris d’inter-
pretació en adjudicacions, amb la seva transparència i 
la seva publicitat.

5.7. En relació a la prevenció del conflicte 
d’interessos

La comissió recomana revisar i millorar la normati-
va existent per prevenir els conflictes d’interessos dels 
servidors públics, i així permetre actuacions objecti-
ves, imparcials i adreçades al bé comú, en absència de 
conflicte amb els interessos particulars. La comissió 
proposa, entre d’altres, les següents actuacions: 

5.7.1. Revisar les disposicions reglamentàries per al 
desplegament de la llei 13/2005 de 27 de desembre de 
Règim d’Incompatibilitats dels Alts Càrrecs al Servei 
de la Generalitat per tal de fer aquelles modificacions 
que garanteixin que la seva actuació serà imparcial i 
objectiva amb una dedicació absoluta a les funcions 
que tenen encarregades, sense veure’s mediatitzada 
per altres activitats o interessos diferents dels interes-
sos generals dels ciutadans.

5.7.2. Revisar el reglament del Parlament de Catalu-
nya per tal de determinar de manera expressa i formal 
les causes d’incompatibilitat per ser diputat o diputa-
da de manera que puguin desenvolupar la seva funció 
amb total lleialtat a l’interès públic i sense interferèn-
cia d’altres interessos.

5.8. En relació al finançament dels partits 
polítics

La comissió d’investigació recomana la revisió dels 
mecanismes de finançament dels partits polítics per 
assegurar que amb aquest finançament es garanteix la 
importància que el propi Estat els reconeix com a base 
essencial per a l’actuació del pluralisme polític i al ma-
teix temps s’evita la vulneració del principi d’igualtat 
com un dels inspiradors de l’ordenament jurídic. En 
aquest sentit, recomanem, entre d’altres, aquestes pro-
postes: 

5.8.1. Estudiar els mecanismes per millorar l’eficàcia 
del Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de comptes 
per evitar demores en les auditories dels comptes dels 
partits polítics. En aquest sentit, el tribunal ha de ser 
100% independent i dotat de recursos, tan humans 
com materials, de manera que pugui publicar a Inter-
net l’informe d’aquestes auditories anuals en un termi-
ni màxim d’un any des del tancament comptable. Així 
mateix, cal aconseguir les modificacions necessàries 
per tal que els seus consellers siguin designats en base 
a criteris tècnics, de mèrits i de capacitat i evitar la po-
litització de l’organisme.

5.8.2. Publicació del préstecs als partits polítics i pro-
hibició de la condonació d’aquests en condicions di-
ferents de les que s’apliquen a la resta d’entitats. Ai-
xí, doncs, totes les formacions polítiques haurien de 
publicar una llista dels préstecs que tenen concedits 
(condicions i quantitats), així com les entitats que els 
hi han concedit.

5.8.3. Estudiar la regulació de les donacions als par-
tits polítics. Prohibició expressa tan als partits polí-
tics, com a les fundacions que estan associades, que 
rebin donacions procedents de persones físiques o 
jurídiques que d’alguna forma hagin rebut o hagin de 
rebre subvencions públiques o que estiguin regula-
des o necessitin llicencies de la Administració. Tots 
els partits polítics i les seves fundacions associades 
estaran obligats a publicar la llista de totes les do-
nacions.

5.8.4. Estudiar la suficiència de la regulació del delicte 
de finançament il·legal dels partits i la seva no pres-
cripció, així com la dels delictes de corrupció en càr-
rec públic. Qualsevol condemna per delictes relacio-
nats amb la corrupció ha de comportar la inhabilitació 
per ocupar un càrrec públic.

5.9. En relació al rendiment de comptes  
i l’assumpció de responsabilitats.

La comissió d’investigació recomana la revisió i enfor-
timent dels òrgans públics de control de comptes per 
millorar i assegurar la seva eficàcia en la detecció i la 
prevenció de qualsevol cas de corrupció. Recomana, 
entre d’altres les següents propostes: 
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5.9.1. Enfortir els mecanismes dels òrgans de control de 
comptes. Incrementar els recursos materials i humans 
de la Sindicatura de Comptes, de l’Oficina Antifrau i 
dels organismes de control de comptes, en general, per 
assegurar que emeten amb més eficàcia els dictàmens 
corresponents de control dels comptes públics i les rela-
cions de les administracions. Incrementar la freqüència 
del control parlamentari de la seva activitat.

5.9.2. Garantir la independència d’aquests organismes 
de control per evitar el sotmetiment d’aquests òrgans 
a interessos partidistes. Regular en aquest sentit com 
es nomenen els seus membres, quines són les majories 
per nomenar-los, com se’ls dota i, finalment, poder va-
lorar la independència en la seva actuació.

5.10. En relació a la lluita contra el frau fiscal

La comissió d’investigació recomana millorar les me-
sures de lluita contra el frau fiscal i eliminar meca-
nismes d’elusió fiscal per tal de minimitzar un dels 
principals instruments utilitzats per les actuacions 
de corrupció. En aquest sentit, proposa adoptar, entre 
d’altres, les següents mesures: 

5.10.1. Revisar els paràmetres de lluita contra el frau 
que tenen els organismes tributaris per situar-los a un 
nivell similar al del frau estimat, donat que ara aques-
tes estimacions són molt inferiors al volum de frau fis-
cal.

5.10.2. Per facilitar una valoració de l’evolució de la 
lluita contra el frau, elaborar i presentar al Parlament 
informes periòdics amb les dades oficials sobre l’im-
pacte del frau fiscal a Catalunya.

5.10.3 Limitar els llocs de lliure designació a l’Agència 
Tributària per evitar qualsevol sospita de partidisme 
en les seves actuacions.

5.10.4. Dotar de més recursos les Agències Tributàries 
pròpies.

5.10.5. Instar la revisió dels mecanismes d’elusió fis-
cal presents a l’Estat espanyol, limitant o eliminant la 
normativa de figures per gestionar grans patrimonis o 
poder operar a l’estranger pagant gairebé gens d’im-
postos com les SICAV (Societats d’inversió de capital 
variable), o les ETVE (Entitats de tinència de valors 
estrangers), o que permeten la deslocalització de ren-
des com els convenis de doble imposició.

5.10.6. Instar l’enduriment del Codi Penal per a tots 
aquells delictes que tinguin a veure amb el frau fiscal 
i l’elusió fiscal (eliminació de les absolutòries, creació 
de nous delictes...).

5.10.7. Instar la regulació de l’increment del flux d’in-
formació financera i fiscal entre països, limitant o eli-
minant els efectes del secret bancari que impossibilita 
el coneixement del patrimoni, rendes o qualsevol mo-
viment del possible defraudador.

5.10.8. Instar la creació d’espais lliures de paradisos 
fiscals, estudiant mecanismes per establir, en el plec 
de condicions de les contractacions públiques dels 
Ajuntaments i altres administracions i organismes pú-
blics, l’exclusió de les empreses que tinguin seu o tre-
ballin amb empreses amb seu en paradisos fiscals.

Annex 1

Relats sobre el pujolisme

Baltasar Porcel: Jordi Pujol. 1977. 
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Jose Antich. El Virrei: Jordi Pujol, 1994. 
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Manel Pérez y Xavier Horcajo: JR El Tiburón, Te-
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Ed. la Tempestad, 1998.
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1998.

Josep C. Vergés: Tots els homes de Duran. Llibres de 
l’Índex, 2000.

Ignasi Riera. Jordi Pujol: Llums i ombres. 2001. 
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assaig), 1 de març de 2002. 
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Jordi Pujol. 2002. 

Ramon Pedrós i Martí. La volta al món amb Jordi 
Pujol (Ramon Llull), 1 de novembre de 2002. 
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Mondadori, 2002

Montserrat Novell. Artur Mas, biografia d’un del
fí, Llibres de l’Índex, 2002.

Álvaro Vidal, Francesc Marc. Ara sí que toca!: 
Jordi Pujol, el pujolisme i els successors, 2003. 

Diversos Autors. Antologia política de Jordi Pujol, 5 
de març de 2003. 

Guillem Martínez Teruel y Matthew Tree. 
Adéu Pujol! (Clàssica), 1 de juliol de 2003. 

Iu Forn. Jordi Pujol al país de les caramelles. 2003.

Jordi Pujol. El llibre roig de Jordi Pujol (Ramon 
Llull), 1 d’octubre de 2003. 

Josep Manuel Novoa i Jaume Reixach: Las mil ca
ras de Jordi Pujol, vida y milagros, Ed. Tres Tigres, 
2003.

Manuel Cuyas. Jordi Pujol. Confessions de persones 
que l’han conegut, 2003.

Pere Cullell: Què direu de mi, Planeta, 2003.

Ramon Padros i Martí. Jordi Pujol a les Espanyes 
(Ramon Llull), 1 d’abril de 2003. 

Ramón Pedrós Martí. Jordi Pujol, cara y cruz de 
una leyenda (Alfa), 2004. 

Félix Martínez y Jordi Oliveres ¿Quién es Jordi 
Pujol?, 9 d’octubre de 2014. 

Felix Martínez. Jordi Pujol. En nombre de Cata
luña (Arena Abierta) (2005).

Jordi Pujol. Una reflexión necesaria (Laberinto polí-
tico), 28 de novembre de 2006. 

Salvador Cot i Heribert Barrera. Toc d’alerta: 
Jordi Pujol i Heribert Barrera conversen amb Salva
dor Cot. 2008. 

Joaquim Roglan. Esmorzars amb Jordi Pujol (P. Vi-
sions), 2009. 

Víctor Saura. La Catalunya més fosca. Ed. Base 
,2009.

Jordi Pujol Soley. Memòries (19301980): Història 
d’una convicció (LB), 2010. 

Anna Figueras. J. Pujol i els jueus. 2011.

Jordi Pujol. Sembrar, treballar, recollir. 2011.

Josep Maria Loperena. El circo de los corruptos, 
Flor del Viento, 2011.

Jordi Pujol Soley. De la bonança a un repte nou 
(19932011) (fora de col·lecció), 2012. 

Jordi Pujol Soley. Memòries. Temps de construir 
(19801993) (LB), 2012. 

Jordi Pujol y Agnès González Dalmau. Memori
as (19932011). Años decisivos. 2012. Memòries (III): 

Albert Om Ferrer. El dia que plegui Jordi Pujol. 
2013. 

Cesar Molinas. Que hacer con Epaña. 2013

Jordi Pujol i Soley. Notícia del present (Origens) 
2013. 

Jordi Pujol Soley. Memòries. De la bonança a un 
Repte Nou. 19932011 - Volum 3 (LB), 2013. 

Jordi Pujol y Agnès González Dalmau. El cami
nante frente al desfiladero: Cuando todo es dificil. Y 
necesario. 2013.

Xavier Horcajo. La pasta nostra. 2013

Agustí Colomines y Ismael García. Pujol KO: ¿Y 
después del «Pujolismo», qué?, 2014. 

Diversos autors. El Consell de guerra a Jordi Pujol. 
2014. 

Espía en el Congreso. Pujoleaks: las cuentas de Jor
di Pujol y Artur Mas en el extranjero, 2014. 

Jordi Matas Dalmases. Los consejeros de los gobi
ernos de Jordi Pujol (19802003) (Serie Ciencia Polí-
tica), 2014.

Josep Àngel Guimerà i Orts. Les Polítiques de mit
jans de comunicación durant els governs de Jordi Pu
jol (Mirada (LIT), 2014. 

Lluís Bassets i Agnès González Dalmau. La 
Gran Vergüenza (Atalaya), 2014. 

Maiol Roger. Jordi Pujol. La Gran Família (El fil 
d’Ariadna), 2015. 

Pere Rios. Banca catalana. Caso abierto. Lo que no 
se contó del escándalo que enriqueció a J. Pujol. 2015.



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 642

3.10.55. TRAMITACIONS EN CURS 24

Annex 2

Activitat parlamentària sobre els casos de 
corrupció
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Palau del Parlament, 3 de juliol de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marc Vidal i Pou, diputat, GP ICV-EUiA

Propostes de conclusions presentades pel GP C’s (reg. 
120984)

A la Mesa de la comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa To-
rres, portaveu adjunt, José María Espejo-Saavedra 
Conesa, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
membres de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, 
presenten, d’acord amb el que estableix l’article 58.6 
del Reglament del Parlament, les propostes de conclu-
sions següents per tal que, una vegada debatudes a la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política, siguin in-
closes en el dictamen que ha d’ésser debatut pel Ple del 
Parlament.

1. Conclusions

Objetivos a cumplir

El origen de la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i Evasió Fiscal i les Pràctiques de Corrupció Política 
(en adelante, CIFEF) se remonta a julio de 2014, cuan-
do el Ex President de la Generalitat de Cataluña, Jordi 
Pujol i Soley, reconoció que su familia tuvo en el ex-

tranjero, concretamente en Andorra, una fortuna sin 
declarar durante más de treinta años, y que había pro-
cedido a regularizar las cantidades acumuladas en el 
extranjero por su mujer y sus siete hijos «solo en las 
últimos días». Según un comunicado emitido por Jordi 
Pujol a finales de julio de 2014, el dinero, cuya cuantía 
no especifica, procedía de una herencia legada por su 
padre, el empresario Florenci Pujol. Es y ha sido por 
tanto el «caso Pujol» o «caso Convergencia» el centro 
de gravedad de esta comisión de investigación.

Ciutadans se marcó en la CIFEF desde el mismo mo-
mento de su constitución un triple objetivo. En primer 
lugar, poner luz y taquígrafos sobre el «caso Pujol» y 
sobre todos los casos de corrupción política y el fraude 
y la evasión fiscal acaecidos en Cataluña en los últi-
mos treinta años, pero poniendo especial atención en 
todo aquello relacionado con los casos que han afecta-
do directamente a las administraciones y a las finan-
zas públicas. Ciutadans no se planteó su cometido en 
la CIFEF en términos de dilucidar cuestiones que per-
tenecen a los tribunales, sino enfocado a establecer si 
políticamente hay, había o ha habido indicios serios de 
que numerosos y graves casos de corrupción política 
y de fraude y evasión fiscal han ocurrido. Y, de for-
ma notable, se hacía imprescindible averiguar si estas 
prácticas se han producido con el beneplácito y con el 
encubrimiento de parte de la clase política catalana.

En segundo lugar, intentar dar respuesta al deseo de la 
ciudadanía de saber qué ha pasado con su democracia 
en Cataluña en los últimos treinta años, saber si los re-
presentantes políticos se han estado lucrando y apro-
vechándose de la Administración pública, si han ama-
sado dinero, si lo tienen en el extranjero, si ese dinero 
que tiene en el extranjero y que no se declaró fiscal-
mente proviene de comisiones en las obras públicas, 
proviene de «mordidas». Y, si lo han hecho, quienes 
han sido los autores y los beneficiados de estas prác-
ticas.

En tercer lugar, intentar aportar algunas soluciones 
para que estos casos no vuelvan a producirse, arrojar 
algunas conclusiones para mejorar la calidad de nues-
tra democracia. Solo a modo de empleo, Ciutadans se 
proponía hacer extensibles sus diversas fórmulas de 
lucha contra la corrupción política y de prevención de 
y lucha contra el fraude y la evasión fiscal, entre otras 
que los partidos políticos deben tener controles inter-
nos y autónomos; es decir que, más allá de que sus 
órganos económicos elaboren las contabilidades, haya 
órganos internos y autónomos que controlen la con-
tabilidad. Se propone igualmente la responsabilidad 
subsidiaria patrimonial de los partidos políticos por 
los hechos, por los fraudes económicos cometidos por 
sus dirigentes o con ocasión de la actividad política. 
Otra medida es la asunción de responsabilidad política 
de todos aquellos que estén involucrados en casos de 
corrupción política. Es igualmente importante que ha-
ya mayor transparencia en las cuentas de los partidos 
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políticos, de forma que todos los ciudadanos puedan 
ejercer un mayor control sobre estas cuentas y tenerlas 
a su disposición.

Sobre el funcionamiento de la Comisión

Ciutadans adoptó desde el inicio un enfoque maxima-
lista; para conseguir este triple objetivo se hacía nece-
sario citar como comparecientes a una extensa lista de 
personas directamente involucradas en los diferentes 
casos de corrupción política y fraude y evasión fiscal 
desde los años 80, así como no poner obstáculos para 
que todas las personas citadas directamente por todos 
los grupos políticos comparecieran. Ciutadans votó a 
favor de todas las comparecencias propuestas y puso 
un mayor énfasis durante el desarrollo de la comisión 
en aquellas que afecten al asunto de CiU y la familia 
Pujol.

Desde el inicio, desgraciadamente, la comisión se vio 
enfrentada a un triple hándicap que en cierta manera 
empequeñeció los trabajos de la misma. En primer lu-
gar, el problema que deriva del propio título de la co-
misión: «Comissió d’Investigació sobre el Frau i Eva-
sió Fiscal i les Pràctiques de Corrupció Política». Este 
título ya anunciaba que se pretendía diluir el objeto 
principal de esta comisión, que era averiguar el origen 
de la fortuna no declarada por el presidente Jordi Pujol 
y su familia en el extranjero y las consiguientes prác-
ticas de corrupción política y fraude y evasión fiscal.

La comisión debería de haberse centrado en averiguar 
hasta qué punto la familia del ex President, del padre 
del catalanismo político está y estaba involucrada en 
empresas que se han lucrado mediante contratos pú-
blicos durante tanto tiempo. O si esto se ha hecho con 
la connivencia de partidos políticos catalanes, si esto 
se ha producido también con la connivencia de los go-
biernos de Madrid, debido a los réditos políticos obte-
nidos en Madrid. Esta cuestión debería de haber sido 
verdaderamente el objeto del análisis de esta comisión 
parlamentaria. Debemos señalar que el juego de las 
mayorías parlamentarias al final ha conseguido diluir, 
como anunciaba el título de esta misma comisión, el 
objeto principal de lo que interesa verdaderamente a 
la ciudadanía.

El segundo obstáculo ha sido el horizonte temporal de 
la comisión, ya que desde el inicio de los trabajos par-
lamentarios planeaba la sombra de una convocatoria 
anticipada de elecciones, que evitase culminar los tra-
bajos de la comisión o frustrase las expectativas de la 
misma. Había una sospecha fundada; se permitió la 
constitución de esta comisión y no se pusieron trabas y 
objeciones por arte del partido gobernante y de su so-
cio parlamentario porque en la hoja de ruta del partido 
en el Gobierno se preveía disolver anticipadamente el 
Parlamento y evitar que los trabajos de la comisión de-
teriorasen todavía más la imagen de un partido que ha 
sido el protagonista en Cataluña de graves episodios 

de corrupción. A final la convocatoria electoral no ha 
parado los trabajos de la comisión, pero sí que los ha 
reducido y condensado significativamente.

El tercer obstáculo fue el contexto, las circunstancias 
políticas concretas en las que se desarrolló la comisión 
de investigación. Por un lado, el partido gobernante en 
Cataluña es y ha sido el partido político más direc-
tamente implicado en casos de corrupción política y 
fraude fiscal y evasión tributaria, que ya de partida su-
puso un freno a los trabajos de la comisión. Y a esto se 
añadió el pacto de Govern con su socio, Esquerra Re-
publicana de Catalunya, que paralizó de forma notable 
los trabajos de la comisión y la aprobación de varias 
comparecencias. Y, por otro, teníamos dos partidos, el 
Partit dels Socialistes de Catalunya y el Partido Popu-
lar, que estaban interesados en tapar tanto sus propios 
casos de corrupción y fraude fiscal  –como son el caso 
Mercurio o el caso Bárcenas– como orillar el debate 
sobre la condescendencia, la permisividad de los su-
cesivos Gobiernos centrales con los episodios de co-
rrupción política y fraude fiscal en los que incurría el 
partido gobernante en Cataluña. Como consecuencias 
de este contexto político, muchas comparecencias se 
retrasaron de forma notable  –como las de Artur Mas– 
o no pudieron sustanciarse.

2. Recomanacions i propostes de millora

Sobre el funcionamiento de la CIFEF y de las 
comisiones de investigación

1. La ciudadanía es escéptica con el resultado de este 
tipo de comisiones, debido a la opacidad de la mayoría 
de comparecientes en estas comisiones, el tradicional 
juego político por el que muchas fuerzas políticas ve-
tan la comparecencia de personas directamente impli-
cadas en los casos de investigación, o la falta de judi-
cialización de los resultados y conclusiones a los que 
se llega. La CIFEF no ha sido una excepción en este 
sentido y ha demostrado que en muchos casos las fuer-
zas políticas han optado por no aprobar la compare-
cencia de algunas personas, en esencia de la esfera po-
lítica, directamente implicadas en diferentes casos. De 
la misma manera, en reiteradas ocasiones el interés de 
los partidos se ha impuesto a la legítima función de la 
comisión de esclarecer los casos de corrupción políti-
ca y fraude y evasión fiscal que han tenido lugar.

2. Ciutadans considera que esta comisión no puede 
adoptar unas conclusiones mínimamente presentables 
para la ciudadanía, ya que no ha podido esclarecer los 
casos de corrupción política y fraude y evasión fiscal 
acaecidos. Y esta realidad, que puede ser considera-
da como un incumplimiento del deber pesquisidor de 
cualquier comisión de investigación, ha provocado un 
doble efecto perverso. Primero, hasta cierto punto se 
puede considerar que después de todos estos meses de 
trabajo hay cierta sensación de que se ha favorecido la 
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impunidad, ya que aquellos que protagonizaron con-
ductas indeseables no han sido, o no han podido ser, 
retratados en una comisión política. Segundo, y rela-
cionado con lo anterior, parece bastante improbable 
que esta comisión haya dado con la «fórmula» para 
que estas conductas no se repitan.

3. Quizás la mecánica de las comisiones de investiga-
ción debería cambiarse, en el sentido de que los gru-
pos políticos deberían ponerse de acuerdo sobre los te-
mas principales a tratar en cada sesión de la comisión, 
y trasladarlos por anticipado al compareciente para 
evitar diversos episodios como los acaecidos en la CI-
FEF, cuando muchos comparecientes argüían que «yo 
no he sido citado para hablar de estos temas».

4. Debería articularse, mediante una reforma del Re-
glamento u otro mecanismo, una reforma para que los 
comparecientes citados como testigos en las comisio-
nes de investigación estuvieran obligados a declarar y 
a contestar a las preguntas de los diputados. Debería 
establecerse una delimitación muy nítida entre el dere-
cho a no declarar en una comisión de investigación y 
el derecho de sigilo y secreto profesional, ya que esta 
distinción afecta claramente a los trabajos de cualquier 
comisión de investigación.

Sobre las comparecencias

5. Ciutadans lamenta el veto que diversos grupos par-
lamentarios impusieron sobre algunos comparecien-
tes y que no ha permitido abordar todos los temas de 
relevancia para la comisión. Ciutadans no se opuso a 
ninguna comparecencia (incluido un representante de 
Ciutadans en el Parlamento Europeo), por el contrario 
algunos grupos políticos no permitieron que sus res-
ponsables o ex responsables políticos fuera citados a 
declarar en esta comisión. Merecen destacarse las no 
comparecencias de personalidades políticas destaca-
das como Daniel Osàcar, Josep Lluís Carod Rovira, 
Jordi Ausàs, Felipe González o José María Aznar.

6. De esta manera, la comisión no ha podido traba-
jar a fondo sobre muchos aspectos esenciales, como 
por ejemplo la connivencia o los pactos entre los res-
ponsables de los diversos Gobiernos centrales en Ma-
drid con el partido en el Gobierno en Cataluña, Con-
vergència i Unió, durante varios años. La CIFEF no 
ha podido inquirir sobre los «pactos cruzados» entre 
el Gobierno central y el Gobierno autonómico, la no 
comparecencia de los ex presidentes González y Az-
nar impidió dilucidar si estas prácticas generalizadas 
de corrupción política en Cataluña tuvieron la conni-
vencia del Gobierno central a cambio de pactos políti-
cos. Tampoco se ha podido investigar a fondo la cues-
tión de si hubo indicaciones por parte del Gobierno 
central a la Fiscalía General del Estado para no inves-
tigar al señor Jordi Pujol o si es cierto que ya se sabían 
los ilícitos tributarios del señor Jordi Pujol y tal cues-
tión quedó paralizada en la Agencia Tributaria.

7. Tampoco se han podido sustanciar algunas compa-
recencias clave sobre temas como la adjudicación de 
obras públicas en Cataluña y el cobro de comisiones 
ilegales por parte de las administraciones públicas en 
Cataluña, o diversas prácticas de negocios ilegales 
amparados a la sombra del poder político.

8. También debe señalarse las reticencias que se mos-
traron por parte de algunos grupos políticos a ciertas 
comparecencias de responsables políticos catalanes, 
entre las que destacan las de Artur Mas y de Felip 
Puig. Sobre el actual President de la Generalitat era 
indudable que debía comparecer en esta comisión, de-
bido a su dilatada carrera política; ex conseller en cap 
hasta el año 2003, fue conseller de Economía de 1997 
a 2001 y conseller de Obras Públicas de 1995 a 1997. 
Por tanto su aportación testimonial era y es imprescin-
dible para los trabajos de esta comisión de investiga-
ción parlamentaria.

9. De la misma forma, era imprescindible la compare-
cencia del señor Felip Puig, que ha ostentado diversos 
puestos de responsabilidad en la Administración ca-
talana, entre ellos el de presidente de Adigsa, cuan-
do varios de sus subordinados han sido juzgados por 
corrupción por cobrar comisiones por obras públicas.

Sobre el «caso Pujol»

10. Se debe constatar una conclusión principal sobre 
el tema central de la CIFEF; la dinámica de enrique-
cimiento masivo del señor Pujol y su familia durante 
tres décadas, que saltó a la luz pública únicamente a 
mediados de 2015, no podía haberse producido sin co-
nocimiento del entorno en el que se movía, debido a 
su cargo institucional. El caso Pujol es la punta de un 
iceberg que se ha construido durante treinta años, es 
la materialización de una forma de hacer política en la 
que algunos responsables políticos que se han dedica-
do a construir una nación han hecho de esa construc-
ción nacional un suculento negocio.

11. El Ex President Pujol merece una reprobación es-
pecial por un motivo evidente. No ha aclarado por qué 
en julio de 2014 habló de la fortuna en el extranjero no 
declarada, cuyo origen situaba en la deixa de su padre, 
y no lo hizo una vez dejó de ser presidente de la Ge-
neralitat. ¿Por qué lo hizo en el 2014 y no en el 2003? 
Y a esto se añade el hecho de no declarar un inmueble 
heredado en Premià de Mar hasta 1985, cuando había 
prescrito el impuesto de sucesiones. Es inadmisible 
que no se liquidase a Jordi Pujol, máximo responsa-
ble político de la Generalitat, administración a quien 
corresponde la gestión del impuesto de sucesiones, ese 
impuesto y se dejase prescribir.

12. Los trabajos de la CIFEF han demostrado que he-
mos presenciado el derrumbe de una época política, 
y así lo pone de manifiesto el escrutinio público so-
bre los múltiples casos de corrupción en los que se ve 
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envuelto el partido fundado por Pujol, el que ha sido 
«partido de régimen» en Cataluña. Parece que se ha 
puesto fin a una época, una época en la que en Ca-
taluña se vivía en un oasis donde la corrupción más 
o menos generalizada no llegaba a trascender. Y este 
oasis se construía en torno a una forma de actuar que 
se repetía de forma sistemática, la de cristalizar nego-
cios de la empresa privada valiéndose de las influen-
cias políticas.

13. Debemos, sin embargo, hablar de continuidad. El 
actual partido de Gobierno en Cataluña está involu-
crado en casos de corrupción política desde la década 
de los 80 y, aún hoy, los dirigentes de este partido son 
los sucesores, familiares y colaboradores de la familia 
Pujol los que siguen ostentando cargos de responsabi-
lidad en Convergència democrática de Catalunya, sin 
que haya habido una verdadera ruptura con la etapa 
anterior, sino una mera sucesión o relevo generacional.

14. Se puede calificar igualmente esta época como un 
«capitalismo de amiguetes», que no tiene precedentes 
en España, en el que el poder político y el económi-
co estaban en una simbiosis y promiscuidad, en el que 
reinaba la tolerancia, por el bien de la estabilidad po-
lítica e institucional del estadio, con ciertas prácticas 
recurrentes en Cataluña. Se ha llegado a afirmar que 
«hubo silencio por los intereses del país por esa causa» 
y puede que esta omertà en Cataluña siga presente por 
muchos años.

15. Y debe destacarse igualmente el papel fundamen-
tal que han jugado los medios de comunicación cata-
lanes en estos treinta años. Se debe subrayar el plan 
diseñado por el Ex President Pujol en octubre de 1990, 
que según recoge El País trataba de «introducir gente 
nacionalista en todos los puestos claves de los medios 
de comunicación», así como «incidir en la formación 
inicial y permanente de los periodistas y de los técni-
cos de comunicación para garantizar una preparación 
con consciencia nacional catalana». No es de extrañar, 
por ende, la complicidad de la gran mayoría del espec-
tro comunicativo catalán con este oasis, así como la 
posterior creación de la Corporació Catalana de Mi
tjans de Comunicació.

16. No se ha podido esclarecer en qué consistían las 
frecuentes visitas de la familia Pujol a Andorra du-
rante la década de los 90. No se ha podido aclarar si 
hubo instrucciones expresas desde el Gobierno central 
o desde el Govern de la Generalitat para no investigar 
estos viajes. Hay muchas dudas razonables sobre si en 
estos años se produjeron fugas de dinero desde España 
a Andorra de forma ilícita, que contaban con el cono-
cimiento o incluso el beneplácito del Departament de 
Interior y de la Guardia Civil.

17. Otra manifestación de esta «forma de hacer políti-
ca» fue el caso Banca Catalana, en el que se archivó 
la querella interpuesta contra Jordi Pujol al interpretar 
que no había indicios racionales de criminalidad en su 

actuación como vicepresidente ejecutivo de Banca Ca-
talana. Este caso demuestra que había y que hay mo-
tivaciones extrajurídicas en la judicialización de asun-
tos políticos y económicos importantes.

18. El caso Banca Catalana se articulaba en torno a 
una «caja b», a veintisiete sociedades instrumentales a 
través de las cuales se había producido un vaciamiento 
patrimonial de las arcas públicas. Es importante des-
tacar este aspecto, ya que estas sociedades instrumen-
tales, estas sociedades pantalla reconocidas en la in-
vestigación de Banca Catalana son muy similares a las 
sociedades utilizadas por parte de la familia Jordi Pu-
jol para el fraude fiscal y la evasión de capitales.

19. Se ha afirmado por parte de algunos comparecien-
tes que hubo «actitudes comprensivas por parte de de-
terminados jueces», así como «complicidades objeti-
vas por parte del poder político, injerencias del poder 
político directas, hasta el punto de prohibir el ejercicio 
de acciones penales por parte de los fiscales generales 
para no llevar a cabo investigaciones sobre casos muy 
graves de corrupción». Es decir, el caso Banco Cata-
lana ha sacado a colación un aspecto fundamental, el 
debate sobre judicializar la política.

20. Es evidente que la falta de control judicial efectivo 
sobre las actividades políticas propicia ipso facto espa-
cios de impunidad, ya que desde el punto de vista pe-
nal si cualquier persona incurre en una conducta que 
está tipificada, sea particular o sea responsable políti-
co, se debe actuar a tal efecto. El caso Banca Catalana 
demuestra que en Cataluña se han creado espacios de 
impunidad, y deberían adoptarse todas las medidas ju-
diciales necesarias para corregirlo.

Sobre los casos de fraude y evasión fiscal

21. Se ha demostrado de forma fehaciente que han 
existido en España casos de fraude y evasión fiscal, 
casos graves de enriquecimiento ilícito. Sin embargo 
la CIFEF no ha podido descifrar un interrogante; ¿este 
tipo de conductas o de enriquecimiento injustificado y 
notorio provoca automáticamente la intervención de la 
Agencia Tributaria y de los organismos autonómicos 
de control tributario, o no?

22. La CIFEF parece haber demostrado que los orga-
nismos de control y prevención del fraude y la evasión 
fiscal, tanto autonómicos como a nivel estatal, no de-
dican los recursos suficientes para atender a todos es-
tos casos de fraude y evasión fiscal. Y esto nos lleva a 
una conclusión clara y meridiana, si no funcionan es-
tos mecanismos de detección, si no es posible llevarlos 
a cabo, deberían reformarse o bien cambiarse.

23. Destacamos el agravio comparativo que han su-
puesto y suponen todas estas prácticas para la ciudada-
nía. Y debe mencionarse la posibilidad que ha existido 
para estas fortunas evadidas de acogerse a amnistías 
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fiscales que están fuera de las posibilidades de quienes 
pagan regularmente sus impuestos.

24. A modo de ejemplo, podemos citar el amiguismo 
y la condescendencia con las grandes fortunas y con 
varias esferas del poder político por parte de la admi-
nistración tributaria, y el caso paradigmático son los 
catorce años de expediente tributario abierto a Jordi 
Pujol y la prescripción del pago del impuesto de suce-
siones. Igualmente, destacamos el caso de las desloca-
lizaciones empresariales, en el que hubo conversacio-
nes directas con el Director de la Agencia Tributaria 
catalana para obtener mejor trato fiscal, y diversos em-
presarios se dirigían al responsable de este organismo 
como «uno de los nuestros».

25. Otro aspecto importante es la evasión fiscal de los 
excedentes de la financiación ilegal de los partidos po-
líticos a través, presuntamente, de sus colaboradores. 
En este sentido destacan los casos de financiación ile-
gal del partido Popular («caso Bárcenas») y de Con-
vergència i Unió (casos «Millet» y «Montull»).

26. Es importante destacar que el secreto bancario im-
perante ha impedido, a día de hoy, conocer el importe 
exacto de la fortuna evadida por Jordi Pujol, Marta Fe-
rrusola y sus hijos.

Sobre los casos de adjudicación de obra pública 
y el cobro de comisiones ilegales

27. Una de las conclusiones principales de la CIFEF 
es que la corrupción política en Cataluña se ha vehi-
culado muy frecuentemente mediante la contratación 
pública, en esencia a través de la adjudicación de obra 
pública y el cobro de comisiones ilegales por dicha 
concesión. Los diversos y graves casos estudiados así 
lo corroboran.

28. Deberían a tal efecto establecerse mecanismos de 
control, para poder detectar estas prácticas en la con-
tabilidad de las empresas que las pagan y en los or-
ganismos que las cobran. Ya que estas comisiones 
parece que se escapan al control contable, deberían 
aplicarse todas las medidas de transparencia contable 
y administrativa necesarias para evitar que estos pa-
gos se camuflen.

29. Y es a todas luces evidente que deben implemen-
tarse medidas para luchar contra el otorgamiento inde-
bido de licencias de cualquier obra o servicio público.

Sobre los organismos externos de control

30. Podemos afirmar que los organismos externos de 
control y auditoría de cuentas, como la Agencia Tri-
butaria, el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de 
Comptes no han ejercido suficientemente su labor de 
fiscalización de la actividad de los partidos políticos 
y no exigen algún tipo de responsabilidad económica 

a sus dirigentes. Es imprescindible averiguar por qué 
estos organismos, teniendo en cuenta los pocos parti-
dos políticos que existen que tengan un movimiento 
considerable de dinero, no tienen el mismo control en 
los grandes partidos políticos, de forma semejante a 
como ocurre en los órganos de inspección de las gran-
des empresas. ¿Por qué estos organismos no tienen una 
división específica para partidos políticos? 

31. No se ha podido esclarecer por qué durante cator-
ce años, según argumentó un responsable de la Agen-
cia Tributaria, se sabía que el señor Jordi Pujol evadía 
impuestos y no se actuó en tal sentido. No podemos 
afirmar si ha habido alguna actuación para que estos 
fraudes tributarios no viesen la luz hasta julio de 2014; 
no podemos saber por qué la Agencia Tributaria lle-
vaba catorce años incoando un expediente tributario 
al señor Jordi Pujol y a su familia y no se había in-
formado en este sentido. No podemos saber si se trata 
de investigaciones alargadas durante catorce años o si 
durante catorce años se ha investigado al Sr. Pujol y a 
su familia.

32. También podemos destacar que parece evidente la 
falta de coordinación y de colaboración entre la Agen-
cia Tributaria, por un lado, y la Sindicatura de Comp-
tes y el Tribunal de Cuentas por el otro, a fin de deter-
minar si existen ilícitos tributarios cometidos por los 
partidos políticos.

33. Entendemos que la labor del Síndic de Greuges pa-
ra amparar a los ciudadanos que han visto como su 
administración incurría en prácticas de corrupción ha 
sido a todas luces insuficiente. No se aprecia una labor 
efectiva y decidida en favor de por ejemplo los ciuda-
danos que se sienten afectados por el enorme sobre-
coste de las obras en la línea 9 del metro, en el Hos-
pital de Sant Pau o en la Ciudad de la Justicia. Los 
ciudadanos no tienen la sensación que el Síndic ha de-
fendido sus derechos en los diversos casos de corrup-
ción política o de evasión fiscal.

34. Ha quedado patente la necesidad de fortalecer, 
tanto normativamente como en relación a los recur-
sos disponibles, la Sindicatura de Comptes y la Ofi
cina Antifrau. Estos organismos deben, por ejemplo, 
actuar de forma constante contra cualquier Adminis-
tración presuntamente involucrada en casos de corrup-
ción o pedir explicaciones a los dirigentes de todas las 
empresas públicas catalanas sobre si hay empresarios 
afectados por el cobro de comisiones en las obras pú-
blicas.

35. Mención especial merece la Oficina Antifrau. 
Creada en el año 2008, ha tenido nula incidencia como 
actor que evite o prevenga la corrupción política y el 
fraude y evasión fiscal. Debería plantearse un redise-
ño de sus atribuciones o bien su desaparición, ya que 
existen grupos especiales de los cuerpos policiales y 
la Fiscalía Anticorrupción que pueden asumir mejor 
tales funciones y que supondrían un abaratamiento de 
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los costes. Y se debe recordar el nombramiento de la 
Directora Adjunta es este organismo a finales de 2014, 
la señora Maite Masià, un alto cargo de Convergència 
Democràtica de Catalunya, lo que demuestra la poli-
tización de este organismo. Desde Ciutadans deman-
damos que el director de la Oficina Antifrau compa-
rezca, a más tardar al inicio de la próxima legislatura, 
para dar cuenta de todas las medidas que ha llevado a 
cabo para luchar contra la corrupción, el fraude fiscal 
y la evasión tributaria desde la creación de este orga-
nismo, y de qué medidas piensa adoptar en el futuro.

36. De la misma manera, proponemos que todos estos 
organismos elaboren un “Libro Blanco’ sobre la co-
rrupción política, sobre el cobro de comisiones ilega-
les, sobre los episodios de fraude fiscal y de evasión 
tributaria en Cataluña, en el que se detallaran todos 
los casos acaecidos en los últimos treinta años y en el 
que se detallasen todas las medidas adoptadas al res-
pecto, así como su efectividad.

Sobre la financiación ilegal de los partidos 
políticos

37. El caso paradigmático de financiación ilegal de los 
partidos políticos, y que afecta directamente a Con-
vergència i Unió, es el «caso Palau de la Música», que 
demuestra que el Palau era una «lavadora» de ingresos 
procedentes de pagos a constructoras a diversas per-
sonalidades de CiU a cambio de diversas concesiones. 
Es notorio que en la documentación del sumario apa-
rece explícitamente el nombre del entonces Secretario 
de Finanzas de CiU, donde constaba el famoso «4%» y 
el pago de comisiones a través del señor Fèlix Millet. 
Había y hay indicios clarísimos de que CiU se finan-
ció a través de comisiones ilegales en el famoso caso 
Palau y de constructoras en estas obras públicas, y el 
embargo de diversas sedes de este partido político así 
lo demuestra.

38. Hay que resaltar que el aspecto fundamental que 
preocupa a la ciudadanía no es estrictamente la finan-
ciación de los partidos o la financiación ilegal de los 
partidos, sino las contraprestaciones que los partidos 
obtienen a resultas de la financiación ilegal. Podemos 
concluir que los ciudadanos suelen atribuir la finan-
ciación ilícita de los partidos a una defectuosa confi-
guración o a una insuficiencia de la financiación, pero 
la ciudadanía encuentra intolerable que el dinero que 
entra en los partidos políticos acabe drenándose de los 
recursos públicos por la vía de comisiones y repartién-
dose entre algunos responsables públicos.

Sobre la malversación de caudales públicos 

39. Uno de los aspectos que no han sido objeto de de-
bate profundo es si la malversación de caudales públi-
cos está incluida en el apartado de corrupción política. 
Uno de los episodios flagrantes en este sentido fue el 

caso de los fondos públicos destinados a la Comisión 
de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña, ya 
que aquí fue particularmente grave el manto de im-
punidad que encubrió la presunta malversación de los 
fondos públicos de la CARIC. No hay indicios de que 
por parte de la fiscalía del Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña se investigaran a fondo estos hechos 
ni de que se llevaran a cabo todas las medidas penales 
necesarias contra Macià Alavedra y once consejeros 
más.

Sobre el caso de las Inspecciones Técnicas  
de Vehículos

40. Un caso importante de corrupción política ha sido 
el «caso ITVs», en el que el señor Oriol Pujol, a tra-
vés de sus diferentes cargos institucionales en el Go-
vern de la Generalitat, está imputado por soborno de 
más de medio millón de euros por realizar negocios 
ilícitos con algunos empresarios en el sistema de con-
cesión de las estaciones de ITVs, que se han benefi-
ciado de este trato de favor. Así, el sumario de este 
caso subraya que Oriol Pujol ayudaba a deslocalizar 
empresas que se habían instalado en Cataluña obte-
niendo subvenciones públicas, y después asesoraba y 
ponía en contacto con los consejeros correspondientes 
de Industria para poder obtener deslocalizaciones y 
cobraba por asesorar por esas deslocalizaciones.

41. Así, el «caso ITVs» pone de manifiesto que tam-
bién ha habido casos de intentar influir por medio del 
legislativo para beneficio propio, a través de empresa-
rios afines al poder político. En este caso hablamos de 
contactos establecidos con un diputado, el señor Oriol 
Pujol, a través de un empresario, el señor Sergi Alsi-
na, para controlar el mercado de las ITVs en Cataluña, 
justamente algo que va en la línea contraria a la ten-
dencia de la Unión Europea, que promueve la libera-
lización para impedir que haya monopolios que copen 
el mercado.

Sobre la cercanía del poder político y el poder 
judicial

42. La CIFEF y los trabajos en su seno han sacado a 
la luz de nuevo la necesidad de disponer de una di-
visión de poderes estricta, nítida e infranqueable. Es 
imprescindible articular mecanismos para asegurar la 
legalidad e imparcialidad de todos los organismos ju-
diciales y para asegurar que son impermeables a cual-
quier vicisitud política. La designación por parte de 
los parlamentos autonómicos y estatal de los responsa-
bles de los máximos órganos jurisdiccionales propicia 
un «acercamiento» a los responsables políticos, que en 
muchas ocasiones se ha traducido en conductas de «to-
lerancia» o «comprensión» con los diferentes casos de 
corrupción política y evasión fiscal.
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43. Otro aspecto importante es la cuestión de la im-
putación, de los aforamientos y del procesamiento. 
Algunos comparecientes arguyeron que una solución 
para la agilización del enjuiciamiento de todos los ca-
sos de corrupción política sería retroceder dos siglos 
y volver a la Ley de enjuiciamiento criminal de 1800. 
En dicha ley se contemplaba solo un procedimiento, el 
sumario, que acababa en el procesamiento o no. Y en-
tonces el procesamiento se producía cuando se inicia-
ba el juicio contra el acusado, y en ese caso el sumario 
debía durar un mes. Y el juez de instrucción debía dar 
cuenta al presidente de la audiencia si duraba más de 
un mes. Este sistema, tan ideal como imposible de im-
plementar actualmente, nos aporta algunas ideas para 
agilizar procesalmente los casos de corrupción políti-
ca y de fraude y evasión fiscal.

44. Ponemos de manifiesto que debería reformarse la 
figura del aforamiento y sobre todo el sistema de nom-
bramiento de los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, en el que claramente interviene 
el poder político. El aforamiento de los cargos políti-
cos propicia que puedan ser juzgados por los propios 
magistrados a los que en su día votaron, lo cual pone 
en tela de juicio la imparcialidad e independencia de 
los magistrados así nombrados.

Sobre la eficacia de la legislación actual

45. Un aspecto que también ha quedado en entredicho 
son las medidas para evitar el blanqueo de capitales. 
La CIFEF ha investigado casos anteriores a la entra-
da en vigor de la Ley de prevención del blanqueo, que 
data del 2010, y no se ha podido establecer si esta ley 
ha sido realmente eficaz, en asuntos como la facilidad 
de blanquear capitales, si son perseguibles las conduc-
tas anteriores al 2010 y si hay algún tipo de diferencia 
esencial.

46. Igualmente, estimamos que no son suficientes las 
medidas contempladas en las diversas leyes de trans-
parencia, tanto a nivel estatal como autonómico, ya 
que dichas normas están encaminadas a dar publici-
dad a diversas actuaciones y mecanismos de la admi-
nistración pública, pero no se centran en las medidas 
de investigación o de impedir una labor de preven-
ción de conductas corruptas en el seno de la Admi-
nistración.

Sobre las medidas para la regeneración 
democrática y la lucha contra la corrupción

47. Desde Ciutadans se propone un pacto a todas las 
fuerzas políticas tendente a regenerar la calidad demo-
crática de nuestras instituciones y fortalecer la lucha 
contra la corrupción, centrado en dos pilares básicos; 
la reforma de los partidos políticos –mejorando su de-
mocracia interna y reformando sus financiación– y la 

independencia del poder judicial y de los organismos 
reguladores y supervisores.

Uno de los pilares fundamentales de la transparencia y 
la regeneración democrática que necesita el país pasa 
por la reforma de los partidos políticos, mejorando su 
democracia interna y su financiación. Así, los partidos 
políticos deben abrirse a la sociedad, dotarse de más 
y mejores mecanismos democráticos que posibiliten la 
participación y la elección, a todos los niveles, de los 
mejores y más competentes.

Por otro lado, la financiación de los partidos políti-
cos es y ha sido la base de algunos de los mayores es-
cándalos de corrupción política en España. Este he-
cho nos mueve a modificar un sistema podrido en sus 
raíces y dañado en sus estructuras. Este conjunto de 
medidas tiene un sólo objetivo: limpiar las funciones 
públicas, en lo concerniente al dinero, de toda oscu-
ridad posible. Los partidos deben estar al servicio de 
sus ciudadanos, sus verdaderos clientes, y no de si-
glas determinadas que financien sus campañas. Un 
exhaustivo control de las donaciones y cuentas y una 
comunicación transparente de lo que se ingresa y gas-
ta, ayudaría a incrementar la confianza necesaria entre 
partidos y ciudadanos en nuestro país. El Estado debe 
evitar que las leyes orientadas por posiciones ideológi-
cas se sucedan unas a otras.

Por otra parte, resulta imprescindible separar poder 
político y poder económico; cortar los tentáculos de 
la partitocracia sobre el Poder Judicial y los medios 
de comunicación; romper los vínculos de los poderes 
económicos y políticos con los organismos regulado-
res y supervisores. Solo así el Poder Judicial y los or-
ganismos reguladores y supervisores podrán actuar 
conforme a la finalidad para la que fueron creados, es 
decir, como contrapesos, como garantes del equilibrio 
entre poderes que toda sociedad democráticamente sa-
na necesita para su adecuado funcionamiento.

48. Medidas para mejorar la democracia interna de los 
partidos políticos:

1. Los partidos políticos elegirán a los candidatos me-
diante un sistema de elecciones primarias.

2. Establecer que sean todos los afiliados, de forma di-
recta y no mediante delegados de un congrego o asam-
blea general, quienes elijan a los dirigentes.

3. Definir un protocolo de actuación contra la corrup-
ción por un lado, y contra el engaño público por otro, 
en referencia a la preparación y formación de los car-
gos públicos.

4. Separar de inmediato de cualquier cargo, ya sea pú-
blico o de partido, a cualquier persona que resulte im-
putada en un caso de corrupción política hasta la reso-
lución completa del procedimiento judicial.

5. Declarar la responsabilidad patrimonial subsidiaria 
de los partidos políticos en aquellos casos de corrup-
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ción de cargos públicos que hayan resultado elegidos 
en sus listas o designados por cargos políticos del par-
tido en cuestión; en cualquier caso responderán con la 
pérdida de la subvención o asignación pública a la que 
tuviera derecho.

6. Publicidad accesible de los estatutos y reglamentos 
que rigen la actividad del partido y de los grupos par-
lamentarios que conforma.

7. Que los partidos sean abiertos y que publiquen sus 
cuentas de ingresos y gastos en su propia web de for-
ma permanente y transparente.

49. Medidas para cambiar el sistema de financiación 
de los partidos:

1. Prohibición de las donaciones a los partidos proce-
dentes de empresas u otras personas jurídicas así co-
mo de entes sin personalidad jurídica.

2. Extensión de la prohibición de donaciones a par-
tidos políticos realizadas por parte de presidentes, 
consejeros delegados u otros directivos con responsa-
bilidad directa en la gestión de contratos con la admi-
nistración, o de estos mismos cargos en empresas su-
bordinadas o controladas.

3. Reducción a 50.000€ del límite de donaciones de 
personas físicas a partidos políticos.

4. Notificación al Tribunal de Cuentas en el plazo de 
tres meses de las donaciones mayores de 25.000€.

5. Prohibición de las condonaciones de los créditos 
bancarios a partidos políticos.

6. Tipificación del delito de financiación ilegal de par-
tidos políticos en el Código Penal y la inclusión de la 
responsabilidad penal de los partidos políticos y sin-
dicatos.

7. Publicación en la web de los partidos políticos de: 

– Las Cuentas anuales de los partidos

– Fechas en las que los partidos han remitido sus cuen-
tas al Tribunal de Cuentas.

– Último informe de fiscalización de las cuentas emi-
tido por el Tribunal de Cuentas.

– Presupuestos anuales (dos últimos ejercicios) con la 
correspondiente liquidación presupuestaria.

– Datos básicos sobre las fundaciones del partido.

– El desglose (orgánico y geográfico) de los gastos e 
ingresos, así como de los bienes patrimoniales.

– Los gastos e ingresos electorales.

– Las donaciones superiores a 25.000€ con identifica-
ción de los donantes.

– La descripción del procedimiento de control y/o au-
ditoría interna del Partido.

50. Independencia del poder judicial y de los organis-
mos reguladores y supervisores

No existe democracia verdadera sin un poder judicial 
independiente que garantice nuestros derechos indi-
viduales y sociales frente al poder progresivamente 
exorbitante del ejecutivo, un poder ejecutivo que en 
España no solo domina el legislativo sino, que media-
tiza el poder judicial.

La consecuencia evidente de todo esto es que los orga-
nismos no son ni han sido capaces de cumplir bien su 
función y la ciudadanía somos los paganos; los ciuda-
danos hemos pagado por los diversos episodios de co-
rrupción política, por el sobre coste por las comisiones 
en obra pública, por casos como las participaciones 
preferentes, o por el drenaje de recursos que supone la 
evasión fiscal y el fraude tributario.

Así, la despolitización de la Justicia y la plena inde-
pendencia, efectividad y dignidad del Poder Judicial 
requieren las siguientes medidas: 

1. El fiscal del Estado no debe ser el fiscal del Gobier-
no y por eso hay que cambiar su forma de selección y 
dotarlo de más autonomía en la gestión.

2. Debe procederse a instaurar un mecanismo de elec-
ción democrática de todos los órganos de gobierno in-
terno del poder judicial por los propios jueces. Asi-
mismo, se debe elegir por sufragio universal directo y 
secreto por todos los jueces y magistrados del país de 
los doce vocales de procedencia judicial que integran 
el Consejo General del Poder Judicial.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2015

Albert Rivera Díaz, president; Carlos Carrizosa To-
rres, portaveu adjunt; José María Espejo-Saavedra Co-
nesa, diputat, GP C’s

Propostes de conclusions presentades pel GP PPC 
(reg. 120999)

A la Mesa de la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, membres 
de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, presen-
ten, d’acord amb el que estableix l’article 58.6 del Re-
glament del Parlament, les propostes de conclusions 
següents per tal que, una vegada debatudes a la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política, siguin incloses 
en el dictamen que ha d’ésser debatut pel Ple del Par-
lament.
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0. Conclusions generals entorn  
al desenvolupament de la Comissió 
d’Investigació

1. En relació al funcionament de les Comissions d’In-
vestigació, es considera que per l’objecte que tenen, el 
seu format és adequat tal com demostren les experièn-
cies ja tingudes en aquest Parlament. Cal tenir present 
que l’àmbit de treball és el parlamentari i no el judici-
al, i per tant no es pot pretendre extreure conclusions 
judicials, si no polítiques.

2. És necessari recordar que la funció de les Comissi-
ons d’Investigació és la investigació d’assumptes d’in-
terès públic que siguin competència de la Generalitat 
de Catalunya.

3. Considerem recomanable en properes Comissions 
limitar l’abast de les mateixes, per tal de centrar-se 
més en objectius concrets. Això ha de permetre que 
qualsevol investigació pugui aprofundir més en els as-
pectes més centrals.

1. Introducció

La oportunitat d’aquesta comissió d’investigació apa-
reix, a partir del 25 de juliol de 2014, quan es coneix la 
confessió de Jordi Pujol i Soley d’haver tingut diners 
d’una herència al marge del sistema tributari espanyol.

L’impacte que va tenir aquesta notícia a la opinió pú-
blica, ha estat molt rellevant, atès que Jordi Pujol ha 
estat durant 23 anys President de la Generalitat de Ca-
talunya, i s’havia destacat, també com a Ex President 
com a defensor del comportament ètic a la política.

Davant de la gravetat dels fets confessats i de la noto-
rietat pública del senyor Pujol, la notícia va tenir un 
gran impacte en la opinió pública.

La confiança de la ciutadania en les institucions pú-
bliques va quedar greument danyada. L’ombra de la 
sospita s’allargava de forma vertiginosa sobre el par-
tit que ha dominat la política catalana en les darreres 
dècades. S’imposava la necessitat urgent d’esclarir els 
fets, la gravetat i l’abast de les pràctiques i persones 
implicades.

Si bé, les majories parlamentàries del moment van 
anar fent tripijocs, per evitar una investigació centrada 
en la confessió de Jordi Pujol, finalment i després de 
vàries temptatives i una compareixença de Jordi Pu-
jol i Soley el 26 de setembre de 2014 a la Comissió 
d’Afers Institucionals, el Ple del Parlament el 2 d’oc-
tubre de 2014, es va acordar la creació de la comissió 
d’investigació amb un abast més ampli, i d’aquí l’ob-
jecte més genèric de «frau i evasió fiscals i pràctiques 
de corrupció política».

Un cop aprovada la creació de la comissió, l’aprovació 
de nombrosíssimes compareixences sobre molt diver-
sos temes, han contribuir a allargar la comissió i a di-

fuminar-ne el que, al nostre entendre, havia de ser el 
principal objecte.

No obstant això, des del Grup Parlamentari del Partit 
Popular Català, volem posar de relleu aquest objecte 
inicial de la Comissió, motiu pel qual li donem una 
rellevància preeminent a tot allò que fa referència di-
recta o indirecta a la confessió de Jordi Pujol i Soley, 
deixant en segon terme els temes més genèrics de frau 
fiscal i corrupció política.

2. Cas Pujol

El 25 de juliol de 2014, en un comunicat fet públic per 
Jordi Pujol i Soley, reconeixia la existència d’una he-
rència consistents en diners a l’estranger, sense regula-
ritzar des de l’any 1980.

Aquesta confessió va generar immediatament un mar 
de dubtes, que resumim en les següents qüestions, a 
les que hem intentat obtenir resposta.

2.1. Preguntes sense respostes

– Per què confessa Jordi Pujol, la no declaració d’una 
herència que no rep ell, sinó la seva muller i els seus 
fills?

És una pregunta de la que s’obtenen moltes respostes, 
cap d’elles, però, determinant.

Ell mateix, a la compareixença a la Comissió d’Afers 
Institucionals, va afirmar que la realització del comu-
nicat no li exigia ningú, si no que sorgeix fruit d’una 
necessitat moral.

Alguns compareixents han apuntat a la teoria de l’es-
quer, per desviar l’atenció d’altres fets («informacions 
al voltant de la seva família» segons el comunicat) so-
bre els que es vol desviar l’atenció.

D’altres, familiars més pròxims, van apel·lar a la èpica 
per salvar la família, com a font d’inspiració del co-
municat.

– En el comunicat fa referència a informacions al vol
tant de la seva família: se n’han publicat moltes, a 
quines informacions es fa referència?

Aquesta és una pregunta que no obté respostes, pe-
rò resulta obvi que mesos abans de la confessió havia 
aparegut als mitjans de comunicació informacions que 
apuntaven a la existència de comptes a l’estranger i a 
moviments, els darrers el mateix mes de juliol de 2014.

També havien aparegut diverses informacions en rela-
ció a operacions econòmiques dels fills, i fonamental-
ment en relació a Jordi Pujol Ferrusola, que ja té oberta 
una investigació a la Audiència Nacional, que pocs di-
es més tard de la confessió es converteix en imputació 
per blanqueig de capitals i delicte fiscal. També es tro-
ben sota investigació Oleguer i Oriol Pujol Ferrusola.



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 642

3.10.55. TRAMITACIONS EN CURS 34

– Existeix una prova documental d’aquesta darrera 
voluntat específica?

Jordi Pujol fa una referència a un text per escrit a la se-
va dona, un manuscrit de 1972, que no s’ha fet públic 
ni en seu parlamentària, ni en seu judicial.

– De quina quantitat de diners estem parlant?

Jordi Pujol afirma que era l’equivalent de 140 milions 
de pessetes en dòlars de l’any 1980 dipositats a Andor-
ra, aspecte que ratifica Jordi Pujol Ferrusola.

També afirma que els bancs andorrans han fet una no-
ta dient que ara hi ha 4’8 milions.

– Quina ha estat la evolució física i financera d’a
quests diners?

Jordi Pujol diu que el diners no es van tocar durant 
molts anys, no eren per fer negocis, ni per incremen-
tar-ho i que la revalorització es va produir per les de-
valuacions de la pesseta. També afirma que la evolució 
ni l’ha seguit, ni la coneix.

A partir de 1990 que se’n fa càrrec de la gestió Jor-
di Pujol Ferrusola, aquest afirma davant la comissió 
que no explicaré rés de la evolució d’aquests recursos. 
Després en seu judicial afirma que els diners van ser 
invertits en «làmines financeres de titularitat opaca», 
producte financer que ningú sap de que es tracta.

Dels moviments dels diners, se’n coneix que el 2010 
els mouen de la entitat Andbank a la Banca Privada 
d’Andorra (BPA). Ni es coneix cap altre moviment, 
ni hi ha hagut cap mena de voluntat per part de nin-
gú de la família de explicar la evolució que han sofert 
aquests diners.

– Quin és l’autèntic origen dels diners declarats?

Jordi Pujol atribueix els diners a les operacions a bor-
sa i al negoci del cotó amb divises que duia a terme el 
pare. Aquestes activitats es dugueren a terme durant 
els anys 50, prèviament a la posada en marxa de Banca 
Catalana (a l’any 1959 amb la adquisició de la Banca 
Dorca), i també prèviament a la participació als labo-
ratoris Martín Cuatrecasas.

Resulta poc creïble que ja a mitjans dels anys 50, el 
pare de Jordi Pujol fes «un racó» pel futur incert d’un 
dels seus fills que havia decidit dedicar-se a la política, 
i que no ho posés en el seu coneixement fins a l’any 72, 
que és quan Jordi Pujol afirma que adreça un manus-
crit a la seva muller.

– Qui era la persona de màxima confiança que va 
gestionar els diners? Quin fill en va assumir la ges
tió, i quan?

Jordi Pujol diu que el pare li va demanar a dos amics 
seus, molt amics que se n’ocupessin, però no n’esmen-
ta el nom.

En primera instància va ser Delfí Mateu, amic del pa-
re i també encausat en el cas Banca Catalana, després 
Joaquim Pujol, i finalment el 1990 Jordi Pujol Ferru-
sola, fins que al 1992, ho posa en coneixement de la 
resta de germans, a qui periòdicament i a mesura que 
es van produint venciments, els va transferint els fons 
corresponents.

– S’ha regularitzat completament aquesta herència i 
els diners a l’estranger?

Hi ha diferents casos: algun germà va recórrer a la re-
gularització extraordinària de novembre de 2012, al-
tres ho van haver de regularitzar el 2014, i un altre Ori-
ol, afirma no tenir rés a regularitzar.

– Quin és l’abast de «compromís absolut» davant les 
autoritats tributàries o judicials?

Hem pogut observar en el decurs de la Comissió, però 
també a les declaracions de la família Pujol davant les 
autoritats judicials, com aquest compromís absolut es 
traduïa en la ocultació de fets, els més importants, els 
moviments i les operacions bancàries que van acabar 
sent regularitzades per alguns dels fills, i la destinació 
que altres, els que no van regularitzar, van donar als 
diners.

2.2. Conclusions

1. Amb motiu dels fets descrits per Jordi Pujol Soley 
en la seva confessió de 25 de juliol de 2014, la confi-
ança de la ciutadania en les institucions públiques va 
quedar greument afectada, mentre que l’ombra de sos-
pita sobre el partit que ha dominat la política catalana 
durant les darreres dècades, Convergència Democràti-
ca de Catalunya, s’allargava de forma vertiginosa.

2. De totes les incògnites que planejaven sobre la con-
fessió de Jordi Pujol Soley el 25 de juliol de 2014, les 
més importants continuen sense ser desvetllades: es 
mantenen dubtes sobre la motivació de la confessió, 
sobre el document que justificaria la deixa, sobre l’au-
tèntic origen dels diners declarats, sobre la evolució 
que han tingut tots aquests diners al llarg del temps, i 
finalment sobre els motius pels que alguns fills no han 
realitzat cap mena de regularització.

3. Tot i que a la confessió, Jordi Pujol es comprometia 
a col·laborar amb les autoritats tributaries i judicials, a 
la Comissió hem constatat que això no ha estat així, ni 
per part de Jordi Pujol Soley, ni per part de la resta de 
la família que ha comparegut, que en la majoria de ca-
sos no ha contribuït a desvetllar les incògnites.

4. Particularment, pel que fa a la compareixença de la 
Sra. Marta Ferrusola, constatar que la seva actitud no 
es correspon amb la que seria d’esperar atesa la grave-
tat de la situació generada, arribant a menystenir els 
treballs de la comissió amb alguna sortida de to, abso-
lutament impròpia.



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 642

3.10.55. TRAMITACIONS EN CURS 35

5. S’han constatat moltes ombres en els negocis de la 
família Pujol i del seu entorn de manera que forces 
operacions han vingut emparades des de la òrbita de la 
Administració de la Generalitat, ja sigui directament, 
ja sigui a través d’empreses i empresaris adjudicataris 
de concessions i/o obres públiques.

6. Entre les ombres que planen sobre els negocis dels 
fills de Jordi Pujol, cal esmentar les accions judicials 
obertes amb anterioritat a la data de la confessió: per 
frau fiscal i blanqueig de capitals en els casos de Jordi 
i Oleguer Pujol Ferrusola, i tràfic d’influències, suborn 
i falsedat documental en el cas d’Oriol Pujol Ferru-
sola.

7. Cal esmentar també, que les relacions d’amistat 
(molt íntima, en alguns casos) entre el fills de Jordi 
Pujol i càrrecs del Govern de la Generalitat, tant du-
rant la etapa Pujol, com actualment sota la Presidèn-
cia d’Artur Mas, poden haver estat aprofitades per ge-
nerar negocis sota l’empara dels més alts càrrecs del 
Govern.

8. Cal reprovar també la pràctica de recórrer a la sec-
torial del partit del Govern, Convergència Democràti-
ca de Catalunya en aquest cas concret i el denominat 
cas de les ITV, per tal d’establir contactes amb gestors 
públics per tal de cercar els seus «consells» professi-
onals.

9. També s’ha pogut contrastar a través d’alguns testi-
monis, com les activitats dels fills de Jordi Pujol Soley, 
no passaven desapercebudes a la Presidència de la Ge-
neralitat entre els anys 80 i 90, i fins i tot havien gene-
rat preocupació en determinats àmbits.

10. Tot i les consideracions anteriors, és imprescin-
dible una reprovació a Jordi Pujol i Soley amb motiu 
d’haver mantingut amagat de les autoritats tributàri-
es corresponents i per tant sense tributar durant 34 
anys, uns recursos en entitats bancàries de l’estran-
ger.

11. De forma paral·lela a la manca d’explicació de l’ori-
gen dels diners, objecte de la confessió, s’ha consta-
tat que, el sobreseïment del conegut com a «cas Ban-
ca Catalana» dictat pel Tribunal Ple de l’Audiència 
Territorial de Barcelona en data 26 de novembre de 
1986, així com el posterior del Jutjat d’Instrucció núm. 
12 de Barcelona, en relació als querellats no aforats, 
determinen rebutjar la qualificació delictiva dels ac-
tes dels acusats i per tant la absència de criminalitat, 
però no es rebutja la veracitat dels fets descrits i per 
tant de l’existència de diverses operacions (buidament 
patrimonial a través de repartiment de dividends tot 
i les pèrdues de la entitat, cancel·lacions precipitades 
de dipòsits, alienació d’accions poques hores abans de 
perdre valor a partir de l’ús d’informació privilegiada, 
etc...) que haguessin facilitat l’accés a una quantitat de 
diners que podrien correspondre a l’objecte de la con-
fessió.

12. Tampoc es pot descartar que el origen dels diners 
sigui fruit de moviments irregulars de diners d’ori-
gen incert i que s’haguessin anat acumulant al llarg 
del temps. En aquest sentit la manca absoluta de col-
laboració de la família, així com la obstrucció perma-
nent a les autoritats judicials per tal d’aportar els mo-
viments bancaris, fa pensar en què hi ha quelcom més 
a amagar.

13. Constatem que queden força ombres en les decla-
racions de Jordi i Oleguer Pujol Ferrusola en relació a 
diverses de les operacions descrites, però atenent que 
ambdós tenen causes judicials obertes entenem que a 
qui correspon pronunciar-se és a la justícia. Per aquest 
motiu es demana que es remeti a les sales respectives 
de l’Audiència Nacional les transcripcions en castellà, 
d’ambdues compareixences.

3. Frau i evasió fiscals

Cal diferenciar de la forma més clara possibles els 
conceptes de frau fiscal, evasió i elusió fiscal.

Entenem com a frau fiscal, aquelles activitats voluntà-
ries que tenen per objecte obtenir un benefici econò-
mic reduint els pagaments, o fins i tot, evitant-los, a la 
hisenda pública.

La evasió fiscal, pot considerar-se un subgrup del frau 
fiscal, consistent en activitats voluntàries que tenen 
per objecte ocultar ingressos o informació per pagar 
menys impostos.

Finalment la elusió fiscal consisteix en aquelles acti-
vitats, que estant dintre de la llei, permetent reduir o 
fins i tot evitar la càrrega fiscal. És important destacar 
que en la elusió fiscal no hi ha vulneració de la norma, 
si no un aprofitament de les llacunes que pot oferir la 
mateixa, per evitar la càrrega.

Una senzilla classificació del frau fiscal podria ser la 
següent: 

– Involuntari: 
– No meditat.
– Meditat, fruit d’interpretacions discrepants.
– Voluntari: 
– Per simulació.
– Per evasió fiscal.

Justificant, d’acord amb la definició que hem donat, 
que la elusió fiscal, no pot formar part del frau fiscal, 
ja que és lícita i està motivada per la competència fis-
cal entre territoris.

Per tant convé que quan parlem de frau fiscal, ho fem 
només en referència a aquell que es produeix voluntà
riament, sense considerar errors fruit del desconeixe
ment o d’interpretacions (frau fiscal involuntari), o la 
elusió fiscal.



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 642

3.10.55. TRAMITACIONS EN CURS 36

Aquest matís és força important quan interpretem 
les estadístiques, les quals no solen desagregar totes 
aquestes consideracions.

Un altre aspecte a considerar és la competència de la 
recaptació tributària i per tant de les accions de lluita 
contra el frau: 

– L’Agència Estatal de l’Administració Tributària, re-
capta aproximadament el 85% del tributs, incloent 
IVA, IRPF, societats, etc.

– L’Agència Tributària de Catalunya que recapta poc 
menys del 8% dels tributs com ara Actes Jurídics Do-
cumentats i Transmissions Patrimonials, Successions i 
Donacions, Impost sobre el Patrimoni, etc.

– Els tributs de gestió local que representen poc menys 
del 7%.

Així doncs com a conseqüència d’aquestes dades, re-
sulta obvi que gran part de la responsabilitat en la llui-
ta contra el frau fiscal, recau sobre l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària.

3.1. Estadístiques

Presentem en aquest apartat les estadístiques facilita-
des per les Agències Tributàries Espanyola i Catalana, 
en relació al frau fiscal detectat.

De l’Agència Estatal d’Administració Tributària: 

Ingressos per actuacions de control 2013 2012 2011 2010 2009

Import (milers d’€) 8.187.000 8.821.000 7.515.000 6.885.000 5.377.000 

Els esforços de la AEAT de lluita contra el frau han 
donat els seus fruits amb una clara recuperació de quo-
tes tributàries no declarades que han estat recuperades. 
Aquest concepte ha passat de vora 5.400 milions l’any 
2009 als 8.200 milions l’any 2013.

El primer que es pot observar és la relació directa que 
hi ha entre el nombre de complementàries realitzades i 
la recaptació suplementària a la que donen lloc. El se-
gon és que l’evolució no coincideix amb les xifres de 
l’AEAT doncs baixa en el cas català.

De l’Agència Tributària Catalana: 

Per l’Impost de successions i donacions: 

ISD 2013 2012 2011 2010

Objectiu complementàries 4.500 4.500 9.000 8.800
Complementàries realitzades 6.804 8.150 10.727 10.483

Import (milers d’€) 48.767 47.873 68.339 60.599 

La recaptació d’aquest impost en l’any 2013 va ser de 
347,2 milions i de 395,3 el 2012. Per tant, l’ATC va re-
captar un 14% d’aquest impost amb declaracions com-
plementàries i un 12,1% l’any 2012.

Per l’Impost de transmissions patrimonials i actes ju-
rídics documentats: 

ITPAJD 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Objectiu complementàries 25.000 30.000 30.000 28.000 25.000 23.000
Complementàries realitzades 22.596 24.874 29.606 32.500 31.271 26.484

Import (milers d’€) 85.790 97.387 105.816 104.021 105.152 84.703 

Respecte al ITPAJD s’observa que la recaptació per 
les complementàries baixa de forma paulatina men-
tre que el nombre d’accions és relativament constant. 
Aparentment es perd aquesta relació. Tot hi així no es 
pot concloure una falta de relació directa doncs la da-
vallada es podria explicar per la disminució de l’im-
port de les operacions gravades, doncs aquest import 
és més depenent de l’activitat i el cicle econòmic al 
contrari que l’Impost de successions i donacions.
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L’import recuperat via complementàries és sensible-
ment superior al de l’ISD.

Per actes d’inspecció ordinària: 

Segons les estadístiques del Banc d’Espanya el nom-
bre d’aquests s’ha anat reduint d’ençà l’esclat de la 
bombolla immobiliària.

3.3. Conclusions

1. Fruit de la distribució de competències entre les di-
ferents administracions, la major responsabilitat de les 
accions de lluita contra el frau, recauen sobre l’Agèn-
cia Estatal de l’Administració Tributària.

2. Tot i no existir un criteri de valoració uniforme del 
frau fiscal, i a la vista dels estudis i dades existents, es 
pot concloure que aquest pot situar-se entre el 20% i 
25% del PIB. No obstant això, cal ser molt curós, per 
què aquesta no es dada que es pot objectivar i analit-
zar-ne la seva evolució any a any, atesa la seva natura-
lesa oculta.

3. En qualsevol cas, convé deixar clar que allò que 
coneixem com a elusió fiscal no pot ser considerat ni 
frau, ni evasió fiscal. Si la normativa ofereix al contri-
buent opcions que li permeten millorar la tributació 
de determinats rendiments és fruit de la voluntat po-
lítica d’incentivar determinades pràctiques per algun 
motiu específic. En qualsevol cas, seria oportú revisar 
la normativa de tots aquells productes que es troben 
sota l’atenció d’atreure elusió fiscal, per garantir que 
es produeix frau de llei i per tant evitar l’ús abusiu de 
la norma.

4. Les activitats de lluita contra el frau que exerceixen 
les diferents administracions tributàries, tenen una 
component molt important de comprovació d’autoli-
quidacions, i en canvi una component menor de inves-
tigació, molt probablement pels resultats incerts que 
aquesta pot produir. Seria oportú accentuar la compo-
nent d’investigació fiscal, la qual requeriria de la do-
tació de majors recursos, tant humans com materials.

5. Cal tenir present la doble conseqüència del frau fis-
cal: la menor disponibilitat de recursos per dur a terme 
polítiques públiques, però també la repercussió sobre 
la competència deslleial entre empreses i professio-
nals. Per tant els efectes del frau fiscal recauen sobre 
el conjunt de la societat, i més intensament, sobre les 
activitats econòmiques que compleixen amb llurs obli-
gacions tributàries.

Actes d’inspecció ordinària 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Objectiu complementàries 22.200 28.000 27.000 24.000 20.000 16.000
Complementàries realitzades 30.677 27.097 32.700 29.064 26.473 16.062

Import (milers d’€) 455 377 511 474 435 322 

3.2. Altres estadístiques

Donada la intencionalitat del frau fiscal i els mitjans 
utilitzats –la ocultació deliberada– és difícil quantifi-
car el seu volum.

Tot i així algunes organitzacions han fet esforços de 
quantificació de l’economia submergida a Espanya, 
amb resultats certament dispars. Una ullada als més 
importants ens permeten situar-la entre el 19,2% i el 
29,1% del PIB.

– La Comissió europea (2002) la situa en el 22% del PIB.

– L’institut d’Estudis Fiscals (2003) en el 21%.

– F. Schneider la xifra en el 19,2% del PIB (2012), con-
centrada en la construcció, restauració i comerç al detall.

– La CEOE la situa al 20% del PIB.

– Funcas en el 23,7% (2011) i 4 milions de persones 
treballant «en negre».

– A l’informe «La economia sumergida pasa factura» 
de gener de 2014, elaborada pel sindicat GESTHA, en 
col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, el si-
tua entorn el 24,6%.

– Al 2013, l’informe «Tax Gap» el va estimar en el 
29,1% del PIB.

Una altra eina que ens dona informació sobre les acti-
vitats que s’intenten amagar a les autoritats és el nom-
bre de bitllets de 500 euros que hi ha en un determinat 
moment.

*Elaboració pròpia amb dades del Banc d’Espanya.



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 642

3.10.55. TRAMITACIONS EN CURS 38

6. De la compareixença del President de la Generali-
tat, Artur Mas, se’n va despendre que tenia coneixe-
ment que el seu pare tenia diners sense regularitzar 
a Liechtenstein mentre ell exercia de conseller de la 
Generalitat.

7. Apostar per la transparència i retiment de comptes 
de les polítiques públiques hauria de permetre millorar 
la concepció que sobre els serveis públic té la ciutada-
nia, i d’aquesta manera evitar que una valoració nega-
tiva de les mateixes incideixi en una desafecció fiscal.

8. Els acords en el marc de les inspeccions fiscals, so-
len ser incompresos per la opinió pública, atès que re-
sulta contradictori, que es tanqui una investigació amb 
un pacte amb el presumpte defraudador, no obstant 
això, és freqüent en països del nostre entorn desvi-
ar determinades controvèrsies fiscals a procediments 
d’arbitratge o conciliació, de manera que la resolució 
extrajudicial contribueix a descongestionar els tribu-
nals, i a millorar-ne la agilitat. Així en aquest marc, 
seria positiu normativitzar la resolució extrajudicial de 
conflictes fiscals a través d’arbitratges, fins a un deter-
minat valor, sempre que no es pugui demostrar volun-
tarietat en el frau.

9. Tot i que polèmics per injustos, els procediments 
de regularització extraordinària, tenen com a aspecte 
positiu que apareixen masses tributàries que a partir 
d’aquell moment tributen amb normalitat i al mateix 
temps apareix informació que pot ser susceptible d’in-
vestigació per determinar orígens il·lícits dels fons re-
gularitzats.

10. Mesures com ara la limitació d’ús de l’efectiu, ac-
tualment establert en 2.500€, són eficaces per tal de 
que quedi constància documental de pagaments de 
quantitats importants, de manera que dificulta el blan-
queig de diners.

11. Diferents compareixents han destacat que sovint, 
la complexitat de les normes fiscals, dificulta una 
aplicació encertada de la mateixa provocant frau fis-
cal involuntari, motiu pel qual seria desitjable tendir a 
la simplificació de la mateixa, amb l’objectiu d’evitar 
controvèrsies fruit d’interpretacions dispars.

12. La millora de l’estatus de la figura del testimoni 
protegit, hauria de poder contribuir a millorar la pro-
tecció de les persones que posin en coneixement de la 
justícia fets que puguin ser constitutius de delicte. En 
qualsevol cas és necessari diferenciar entre el testimo-
ni, que per sí mateix pot aportar proves del fet delictiu, 
i el que només pot aportar indicis.

13. Són importants també, la realització de campanyes 
de conscienciació pública en relació als que no complei-
xen, per tal que la comissió d’actes que comportin frau 
fiscal no gaudeixin de cap mena de reputació social, si-
gui quina sigui la condició social de qui les exerceix.

14. És important finalment que quan els casos de frau 
fiscal arriben a la justícia, es tramitin de la forma més 

àgil possible, per evitar traslladar a la opinió pública 
una sensació d’impunitat.

4. Pràctiques de corrupció política

Cal deixar molt clar que frau fiscal no és el mateix que 
corrupció política, si bé una conseqüència d’aquesta 
sol ser el frau fiscal i per tant un procediment sem-
blant: s’obtenen uns recursos il·legals que són amagats 
i que en determinat moment s’utilitzen el que compor-
ta accions de blanqueig de diners.

Cal tenir en compte també que, en la corrupció polí-
tica sovint hi intervenen dos agents: el que cobra i el 
que paga.

La corrupció política té el seu origen en una determinada 
posició de poder de qui la practica, i que utilitza aquest 
poder en benefici propi, cometent delictes com ara tràfic 
de influències, prevaricació, suborn i a continuació altres 
com ara el frau fiscal o el blanqueig de diners.

En el decurs de la comissió hem vist forces comparei-
xents que han estat citats com a subjectes d’activitats 
de presumpte corrupció política en el marc en alguns 
casos ja jutjats i altres encara sota investigació, o pen-
dents de judici, però sobretot també hem una quantitat 
de casos en els que el tràfic de influències es situa en el 
límit del que podria ser o no raonable.

4.1. Conclusions

1. En el decurs de la Comissió s’han anat descrivint 
diversos casos, alguns jutjats i sentenciats, d’altres 
en procés judicial, i d’altres sense actuacions judici-
als que posen en evidència que al llarg dels anys en 
que Jordi Pujol va dirigir la Generalitat de Catalunya, 
i després els seus hereus, les línies entre els interessos 
privats i l’interès públic han estat en moltes ocasions 
sobrepassades, resultant difícil creure, que els princi-
pals actors que hi han participat, no s’assabentessin de 
rés del que passava al seu entorn.

2. Dels nombrosos casos de corrupció volem citar ex-
pressament i en primer lloc, el cas del Palau de la Mú-
sica, que si bé es troba pendent de judici, va ser ob-
jecte també d’una comissió d’investigació específica 
d’aquest Parlament, en la que es va posar de manifest 
que hi havia empreses concessionàries d’obra pública 
que pagaven comissions del 4% que es repartien entre 
CDC i els intermediaris. En aquest cas estan perfecta-
ment identificats les empreses, les obres, els imports i 
el destí dels imports. Es tracta del primer cas concret 
en el que el mite del 3% pren cos i es fa demostrable.

3. En relació al cas Pretòria, que encara no està jut-
jat s’evidencien presumptes delictes de suborns a can-
vi de favors urbanístics d’una forma organitzada. Val 
a dir que els compareixents han negat tota acusació, i 
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tampoc pot ser funció d’aquesta comissió determinar 
la veracitat o no de les acusacions, per tant ens hem de 
limitar a constatar que si, la justícia acaba apreciant 
la comissió dels delictes imputats, serà un cas de cor-
rupció política, vinculada a operacions urbanístiques.

4. Les operacions urbanístiques son probablement les 
més susceptibles de ser subjectes d’accions de corrup-
ció pels beneficis que aquestes poden comportar, seria 
per tant important distribuir les competències urbanís-
tiques entre diferents administracions per tal de difi-
cultar les accions de corrupció. Cal però, valorar els 
efectes que pot tenir sobre determinades actuacions 
allargar determinades tramitacions.

5. Requereix esment, en un sentit potser contrari al 
vist en el cas Pretòria un altre cas relacionat amb les 
operacions de Jordi Pujol Ferrusola, es tractar la ope-
ració de venda d’uns terrenys de la immobiliària Focio 
a l’Hospitalet que va veure dificultada una requalifica-
ció mentre va mantenir la propietat, i tant aviat com 
se’n va desprendre es va produir la requalificació ge-
nerant importants plusvàlues al comprador, l’empresa 
que va pagar comissió per la transacció a Jordi Pujol 
Ferrusola. Val a dir, que de retruc, en aquesta operació 
també va cobrar comissió el sogre de Jordi Pujol Fer-
rusola per part de la propietat. També cal considerar 
corrupció política, la no requalificació per motius ali-
ens als merament urbanístics.

6. En relació al cas Mercuri, i sobre el qual es porten 
obertes 33 peces separades (les darreres setmanes en-
cara se n’obrien dues de noves) hi ha diferents impu-
tacions, totes elles majoritàriament, vinculades a pre-
sumptes casos de corrupció en diverses vessants. Una 
de les peces ha estat jutjada, i els acusats sentenciat 
per tràfic d’influències per les accions per col·locar una 
persona a l’Ajuntament de Montcada i Reixac. També, 
de confirmar-se judicialment les imputacions estaríem 
davant diversos supòsits de corrupció: tràfic de influ-
ències, i suborn fonamentalment.

7. Hem vist també la compareixença de Luis Bárce-
nas, sota la sospita de corrupció política, no obstant ni 
el sumari, ni les declaracions del compareixent poden 
conduir a cap supòsit de corrupció, atès que no hi ha 
cap mena de relació entre donacions i adjudicacions 
d’obra pública.

8. També hem vists les compareixences del Jutge Pas-
qual Estivill, l’advocat Joan Piqué Vidal i l’empresari 
Javier de la Rosa. En tant que tots tres han estat jutjats 
i sentenciats per diferents casos, sobra cap mena de 
conclusió al respecte.

9. Cal situar també en l’àmbit del presumpte tràfic 
d’influències, la mediació en les deslocalitzacions de 
Sony, Sharp i Yamaha, que si bé en condicions nor-
mals podria considerar-se admissible per l’objecte que 
persegueix, deixa de ser-ho si es demostrés que són 
actuacions que van ser facturades de forma presump-
tament injustificada.

10. És molt recomanable la extensió de l’aplicació del 
Codi de bones practiques administratives, elaborat per 
la Sindicatura de Greuges, a les administracions públi-
ques i entitats que en depenen.

11. Una de les mesures que es poden adoptar per tal 
d’incrementar el control sobre els organismes públics 
és reforçar la Sindicatura de Comptes, per tal d’ampli-
ar la seva capacitat i agilitat de fiscalització.

12. Reforçar l’accés a la funció pública pels principis 
de igualtat, mèrit i capacitat, hauria de ser el més na-
tural, i alhora serviria per prevenir els treballadors pú-
blics de dependències respecte a càrrecs polítics.

13. Seria interessant considerar la adopció d’un esta-
tut del directiu públic, que permeti desvincular-los, al-
hora que protegir-los, dels càrrecs polítics. També en 
aquest sentit seria important funcionaritzar fins als ni-
vell de directors generals, com ja succeeix a l’Admi-
nistració de l’Estat.

14. Finalment també resultat fonamental, igual que 
en els casos de frau fiscal que hi hagi una agilització 
dels processos judicials que evitin que una excessiva 
prolongació dels tràmits, traslladin a la opinió pública 
sensació d’impunitat.

15. Cal destacar que des de 2012, els partits polítics 
i els sindicats tenen responsabilitat penal, si a conse-
qüència d’una manca de control intern, alguna persona 
de la organització comet algun delicte.

16. Com a resultat dels processos judicials seria desit-
jable que la restauració del dany causat fos una conse-
qüència ineludible, amb l’objecte de traslladar el mis-
satge de que qui la fa, la paga.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt GP PPC

Propostes de conclusions presentades pel GP CiU  
(reg. 121000) 

A la Mesa de la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, membres de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, presenten, d’acord amb 
el que estableix l’article 58.6 del Reglament del Par-
lament, les propostes de conclusions següents per tal 
que, una vegada debatudes a la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política, siguin incloses en el dictamen que 
ha d’ésser debatut pel Ple del Parlament.
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A. Introducció

De la Comissió d’Investigació sobre Frau i Evasió Fis
cals i les Pràctiques de Corrupció Política

El 3 novembre de 2014 es constituïa al Parlament de 
Catalunya la Comissió d’investigació sobre Frau i Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, amb 
el suport de tots els grups parlamentaris.

L’objectiu d’aquesta Comissió d’investigació era i 
continua sent que no es tornin a produir esdeveni-
ments com els que han sortit a la llum darrerament 
de presumptes irregularitats. Per tant, l’objectiu últim 
d’aquesta Comissió és fer un diagnòstic real de la si-
tuació actual a Catalunya i proposar aquelles mesures 
que contribueixin a prevenir i evitar males praxis.

Des de la primera sessió el mes de desembre de 2014 
fins a la darrera a finals de juny, han passat per la Co-
missió d’investigació una vuitantena de persones, dis-
tribuïdes molt desequilibradament entre experts en les 
matèries objecte de la Comissió i testimonis (alguns 
per la seva implicació en casos concrets, d’altres per-
què interessava engrandir certs casos). La majoria de 
persones en qualitat de testimonis que han compare-
gut a la Comissió d’investigació han respost a les pre-
guntes que els formulaven els diputats i diputades i 
d’altres no ho han fet, algunes acollint-se al seu dret a 
no declarar i d’altres no. En aquest sentit, per respecte 
a la institució, hagués estat preferible que totes les per-
sones haguessin respost a les preguntes dels diputats i 
diputades, com també hagués estat preferible que des 
de les fileres dels representants del poble de Catalunya 
els compareixents no haguessin hagut d’escoltar cer-
tes afirmacions i conclusions preestablertes, generant 
indefensió i creant la sensació que, independentment 
de la seva compareixença, alguns dels diputats i dipu-
tades ja els havien prejutjat.

La Comissió d’investigació en aquest sentit s’ha pres 
unes funcions que no li pertocaven com a comissió 
d’un Parlament al qual li correspon investigar sobre 
assumptes d’interès públic. L’establiment de responsa-
bilitats individuals en aquests àmbits correspon a l’ad-
ministració tributària i a la justícia.

Atès doncs que el Parlament no pot atribuir-se funci-
ons d’altri i conseqüentment no disposa dels instru-
ments suficients; atès així mateix la falta de comparei-
xents que eren part relacionada; i finalment que molts 
temes tractats ja havien estat ja judicialitzats; aquesta 
Comissió d’investigació no pot arribar a conclusions 
prou solvents respecte els casos concrets que s’han vist 
en seu parlamentària.

Malgrat, doncs, que del desenvolupament propi de la 
Comissió d’investigació és difícil assolir l’objecte de-
sitjat, una vegada escoltades les compareixences dels 
experts, les explicacions i respostes dels casos concrets 
i les propostes constructives dels diferents grups parla-
mentaris hem de ser capaços de fer servir tot això per 

a arribar a conclusions globals d’ordre polític i progra-
màtiques per tal d’avançar en la lluita contra el frau i 
l’evasió fiscals i les pràctiques de corrupció política.

Tanmateix, la dinàmica de la Comissió, que ha estat 
objecte de nombroses crítiques, obliga a estudiar no-
ves fórmules per a redefinir aquest instrument i garan-
tir-ne la seva utilitat.

De la situació actual a Catalunya

En els darrers temps a Catalunya s’han iniciat un cert 
nombre de procediments judicials relatius a presump-
tes casos de frau i evasió fiscals, així com de corrupció 
política i males pràctiques que han provocat un males-
tar generalitzat entre la població i una important crisi 
de confiança en les institucions i, especialment, en la 
classe política.

La constitució al Parlament de Catalunya d’aquesta 
Comissió d’investigació i el ressò mediàtic que l’ha 
acompanyada setmana rere setmana, no han fet res 
més que incrementar aquesta sensació errònia de país 
instal·lat en les males pràctiques.

En aquest sentit, és important que quedi constància 
que Catalunya no és un país corrupte. Que la majoria 
dels seus polítics, alts càrrecs i persones que treballen 
al servei de les administracions públiques són perso-
nes honestes i que dediquen la seva tasca al servei pú-
blic. Així com que la majoria de catalans i catalanes, 
com les empreses del país, paguen rigorosament els 
seus impostos i ho fan amb l’esperit de contribuir a 
una major cohesió i justícia social.

Amb això es vol posar de manifest que Catalunya gau-
deix d’una bona salut democràtica i que, per molt que 
es vulgui fer creure que tenim un sistema malalt, a Ca-
talunya les coses funcionen bé. No cal canviar-ho tot 
perquè no tot funciona malament, sinó que cal ana-
litzar i detectar allò que no funciona per a atacar-ho i 
evitar que torni a succeir.

De les mesures adoptades 

La Comissió d’investigació no suposarà ni un abans ni un 
després de mesures i instruments per a combatre el frau i 
l’evasió fiscals ni les pràctiques corruptes. Des de fa molt 
de temps, a Catalunya s’han fet molts passos endavant 
per a assolir aquest repte. En aquest sentit, les conclusi-
ons de la Comissió ajudaran en la línia del camí encetat.

El febrer de 2013, el President de la Generalitat de Ca-
talunya, després de dues cimeres en les quals hi eren 
presents representants de la Generalitat de Catalunya, 
el Parlament de Catalunya, el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, la Fiscalia Superior de Catalu-
nya, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i 
l’Oficina Antifrau va presentar 51 mesures en matèria 
de transparència i regeneració democràtica. D’aques-
tes, segons va informar a la Comissió, 26 eren com-
petència directa de la Generalitat i 16 d’aquestes, és 
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a dir, un 61%, ja s’han dut a terme, mentre que les 10 
restants estan totes fetes parcialment o en curs. Entre 
d’altres, el Pla estratègic en polítiques de transparència 
2015-2017, el Portal de la Transparència, s’han esta-
blert criteris interdepartamentals sobre les obligacions 
de publicitat activa, s’estan dissenyant programes de 
suport al món local, etc.

Pel que fa al Parlament de Catalunya, el 2014 s’aprova-
va la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern. Una llei 
innovadora i de les més avançades del nostre entorn, 
amb un ampli suport de la cambra, i amb mesures tan 
importants com el registre de lobbies o el silenci po-
sitiu en l’accés a la informació pública. Internament, 
degut que l’esmentada Llei no era d’aplicació en l’àm-
bit del Parlament, la institució també ha endegat una 
reforma del reglament per a adaptar-se als criteris de 
transparència, accés a la informació i bon govern.

Pel que fa a les administracions locals, també es vol 
posar de manifest l’important esforç dels municipis 
que, en col·laboració amb les entitats supramunicipals i 
amb pocs recursos, han fet un salt qualitatiu importan-
tíssim en transparència.

És també important destacar la feina de les formaci-
ons polítiques catalanes. El darrer estudi de la ONG 
Transparència Internacional valora molt positivament 
l’esforç que estan fent els partits polítics amb represen-
tació parlamentària per a elevar el seu nivell de trans-
parència vers als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

En l’àmbit de la fiscalitat, malgrat que Catalunya no 
disposa actualment de les competències necessàries 
per a fer-hi front d’una manera global i efectiva, el Go-
vern de Catalunya no ha deixat de treballar en aquest 
sentit i ha presentat el «Pla de prevenció i reducció del 
frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tribu-
tàries», que inclou un total de 86 mesures en la línia 
de sensibilitzar als contribuents envers el frau, fomen-
tar les bones pràctiques tributàries i crear un marc de 
transparència i confiança.

B. Conclusions, recomanacions  
i propostes de millora

B.1. Bloc sobre la Comissió d’investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política

1. Desenvolupament, ús i funcionament  
de la Comissió

De la importància de les comissions d’investigació i de 
la present Comissió d’investigació

a) El Parlament constata la conveniència de les comis-
sions d’investigació i, concretament, de la Comissió 
d’investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscal i les Prac-
tiques de Corrupció Política, fet que demostra el com-

promís de la Cambra en la lluita contra aquestes males 
pràctiques i en assentar les bases necessàries per la se-
va eradicació definitiva.

b) El Parlament manifesta que les comissions d’inves-
tigació tenen, entre d’altres objectius, investigar possi-
bles responsabilitats en el àmbit de la gestió pública, 
cosa que no impedeix que una activitat privada pugui 
ser objecte d’una comissió com aquesta, sempre que la 
seva transcendència li atorgui una dimensió pública.

De la importància del bon funcionament de les comis
sions d’investigació

c) El Parlament constata la importància de la claredat 
de l’objecte, l’ús i l’abast que se li doni a les comissi-
ons d’investigació, per la legitimació del propi instru-
ment i les conseqüents conclusions.

d) El Parlament constata que un mal ús d’una comissió 
d’investigació, pot comportar l’efecte contrari al bus-
cat: un descrèdit del mateix instrument, de la institu-
ció i l’acció política en general, com ha estat el cas en 
algunes sessions d’aquesta comissió.

e) El Parlament constata que cal acotar i delimitar el 
volum i la complexitat de les sol·licituds d’informació 
de les comissions d’investigació per tal de optimitzar 
l’ús d’aquesta per part dels propis sol·licitants, però 
també els recursos, econòmics i humans, invertits en 
la elaboració i compliment de la sol·licitud.

f) El Parlament constata la importància d’especifi-
car el més detalladament possible la informació sol-
licitada en funció de la seva complexitat, i definir l’ob-
jecte d’aquesta, per tal d’evitar respostes negatives i/o 
errònies, que alenteixin i alterin el funcionament de la 
pròpia comissió.

g) El Parlament constata la conveniència d’elaborar un 
pla de treball assolible i el més ajustat possible a l’ob-
jecte de la comissió, per tal d’evitar successives modi-
ficacions que comporten confusió en el sí de la comis-
sió i disminueix la credibilitat de la seva utilitat.

h) El Parlament constata la conveniència de fer compa-
rèixer davant de les comissions d’investigació un gran 
nombre d’experts per tal d’assolir l’objecte d’aquest 
instrument; en aquest cas, aprendre de les males pràc-
tiques i errors del passat i prendre mesures per evitar 
que aquestes es repeteixin.

En aquest sentit,

i) El Parlament lamenta que l’ús que s’ha fet de la co-
missió no hagi permès assolir l’objectiu que aquesta es 
proposava en la seva constitució. La tendència general 
de centrar la problemàtica en casos concrets, que en 
ocasions ha portat a treballar sobre unes conclusions 
preestablertes, no ha permès solucionar la dimensió 
global del problema, i ha anat en detriment d’extreure 
propostes programàtiques per abordar-ne la seva pre-
venció i solució.



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 642

3.10.55. TRAMITACIONS EN CURS 42

Per això, 

j) El Parlament de Catalunya recomana debatre i ela-
borar una proposta de desenvolupament de l’actual re-
glamentació de les comissions d’Investigació, pel què 
fa al seu ús i el funcionament, on es tingui en compte 
la necessitat d’establir un objecte clar, un pla de tre-
ball tancat, unes sol·licituds de documentació acotades 
i adequades al pla de treball, i aquelles altres que ga-
ranteixin el seu bon funcionament.

2. De les no compareixences en comissions 
d’investigació

a) El Parlament constata l’obligatorietat de comparèi-
xer a tots aquells compareixents que siguin requerits 
per qüestions que siguin competència de la Generali-
tat, si bé el Parlament pot crear comissions d’investi-
gació sobre qualsevol assumpte de rellevància públi-
ca que sigui d’interès de la Generalitat, d’acord amb 
l’article 59.6 de l’Estatut. En aquest sentit, cal vincular 
l’objecte de la convocatòria dels alts càrrecs, autoritats 
i personal al servei de les administracions públiques 
de l’Estat que actuïn a Catalunya a qüestions que si-
guin de competència de la Generalitat.

b) El Parlament constata que la Comissió ha d’aprovar 
l’objecte de cadascuna de les compareixences per tal 
que les persones convocades coneguin sobre què se-
ran preguntades i que l’objecte de cada convocatòria 
estigui perfectament definit. I cal indicar també que 
els compareixents poden, eventualment, no respondre 
a les preguntes plantejades en aplicació del dret fona-
mental de l’article 17 de la Constitució, com a estratè-
gia de la seva pròpia defensa, o en el cas que una llei 
els exigeixi el deure de secret, si bé estan obligats pel 
art. 502.3 del codi penal a dir la veritat, perquè en altre 
cas incorrerien en un il·lícit penal.

c) El Parlament constata que la incompareixença, sem-
pre que la convocatòria hagi estat degudament notifi-
cada, pot comportar un delicte de desobediència, de 
conformitat amb el que prescriu l’article 502.1 del co-
di penal. La Comissió n’hauria de donar compte a la 
Mesa del Parlament per que aquesta en donés trasllat 
al Ministeri Fiscal, en tant que té constitucionalment 
encomanada la defensa de la legalitat, perquè si enten-
gués que s’ha vulnerat la llei, inicies el corresponent 
procediment penal.

En aquest sentit,

d) El Parlament lamenta la incompareixença per part 
d’alts càrrecs, autoritats i funcionaris de l’Estat espa-
nyol davant la Comissió d’investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscal i les Pràctiques de Corrupció Política.

Per això, 

e) El Parlament de Catalunya recomana reforçar el 
protocol d’actuació i reglamentació, davant de les pos-
sibles incompareixences en les comissions d’investiga-
ció, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent.

3. Simultaneïtat de processos 

El Parlament constata que la simultaneïtat d’una co-
missió d’investigació amb processos d’investigació 
judicial oberts, pot portar judicis paral·lels, fruit de la 
repercussió en els mitjans de comunicació, i per tant 
conseqüències en els investigats que puguin afectar els 
seus drets i garanties processals fonamentals.

En aquest sentit, 

a) El Parlament de Catalunya lamenta que en diver-
ses ocasions s’hagin fet, o així s’hagi reflectit en els 
mitjans de comunicació, judicis paral·lels, amb les pos-
sibles repercussions que això hagi pogut ocasionar a 
aquells que compareixien i a la pròpia comissió.

b) I recomana regular la no simultaneïtat d’una comis-
sió d’investigació amb processos d’investigació judici-
al oberts per tal d’evitar judicis paral·lels i les negatives 
conseqüències pels processats i per la pròpia comissió, 
tal i com fan països com França, Bèlgica i, en la pràc-
tica, Alemanya.

B.2. Bloc sobre el Frau Fiscal i Evasió Fiscal

1. De la Comissió d’investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política

La voluntat del Parlament de Catalunya, en el marc 
de la Comissió d’investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, hauria 
d’haver estat identificar i corregir els errors i les man-
cances del sistema fiscal actual.

En aquest sentit,

a) El Parlament de Catalunya lamenta que la Comis-
sió d’investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política no hagi pogut apro-
fundir en el coneixement de l’actual sistema fiscal i en 
la recerca de mesures per a combatre el frau i l’evasió 
fiscals, i s’hagi centrat en l’anàlisi de fets concrets co-
mesos o suposadament comesos per persones concre-
tes.

2. De l’actual sistema fiscal, el frau i l’evasió 
fiscal

Catalunya es troba en aquests moments davant del rep-
te de configurar el futur sistema fiscal de Catalunya. 
Evidentment caldrà aprendre dels errors i mancances 
de l’actual sistema fiscal espanyol a l’hora de crear el 
propi.

El frau és l’expressió del fracàs d’un sistema fiscal. 
Contràriament al que es pensa, el frau fiscal no és la 
causa d’aquest fracàs, sinó la conseqüència. Tots els 
sistemes fiscals han d’assumir una taxa de frau. La 
qüestió és quina és la taxa de frau acceptable. Els sis-
temes fiscals que funcionen bé, tenen una taxa de frau 
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reduïda. Els sistemes fiscals que funcionen malament, 
tenen una taxa de frau elevada.

Segons dades de l’OCDE, la recaptació del sistema fis-
cal espanyol es troba 8 punts percentuals per sota de la 
mitjana dels països de la zona euro. Tenint en compte 
que, per un PIB aproximat de més d’un bilió d’euros, 
cada punt de diferència són 10.000 milions de recapta-
ció que no es fa, aviat trobarem la causa principal del 
dèficit pressupostari de l’Estat espanyol.

Una coincidència entre els experts en la matèria que 
han passat per la Comissió - pocs malauradament - és 
que després de 35 anys de funcionament les autoritats 
fiscals espanyoles, especialment el Ministeri d’hisen-
da, mai no hagin calculat ni publicat cap dada ofici-
al respecte el rendiment del sistema fiscal espanyol. 
El desconeixement de dades fa realment difícil pren-
dre decisions correctes, verificar els efectes de les re-
formes fiscals, avaluar els resultats de l’actuació de 
l’Agència tributària, etc.

En aquest sentit, 

1. El Parlament de Catalunya vol posar de manifest 
que: 

a) El fracàs del sistema fiscal actual porta annexat el 
seu possible frau, com a conseqüència dels dèficits del 
mateix sistema.

b) Tots els sistemes fiscals tenen una taxa de frau ac-
ceptable. El problema real a Catalunya i a l’Estat espa-
nyol és que la taxa de frau és massa elevada.

c) No ha existit la voluntat de l’Estat espanyol de fer 
públiques, amb criteris homogenis en el temps, les da-
des del rendiment del sistema fiscal espanyol per fer-
ne comparacions en series temporals.

d) Els responsables del mal funcionament d’un sistema 
fiscal no són els contribuents. La responsabilitat de la 
ineficiència recaptatòria és de qui pren les decisions de 
política fiscal.

e) Les principals mancances dels sistema vigent són: 
la ineficiència recaptatòria, la iniquitat, la excessiva 
conflictivitat i, sobretot, la inseguretat jurídica.

f) L’elusió fiscal no és l’incompliment de la llei tribu-
tària sinó l’aprofitament de les seves imperfeccions o 
l’aplicació d’interpretacions diverses a les que fa l’Ad-
ministració. En aquest sentit, és important utilitzar 
el concepte «frau» i «defraudador» per identificar el 
comportament que significa un incompliment delibe-
rat i conscient del deure de contribuir al sosteniment 
de les despeses públiques.

g) La gran majoria de persones a Catalunya paguen els 
seus impostos. Donar la sensació que «tothom defrau-
da», no només genera una gran alarma entre les perso-
nes que compleixen amb el seu deure sinó que a més 
perjudica la feble moral fiscal ja existent i genera un 
increment de la taxa de frau.

h) Les entitats financeres són col·laboradores neces-
sàries per garantir tant els moviments de capitals cap 
a l’estranger com també en no facilitar o fer pública 
aquesta informació.

Per tot això, 

2. El Parlament de Catalunya insta a prendre les me-
sures necessàries per tal de reclamar a l’Estat espanyol 
el càlcul de la TAX GAP (la diferència entre la recap-
tació potencial i la recaptació real) per tal de conèixer 
la veracitat dels resultats de l’Agència Tributària es-
panyola.

3. El Parlament de Catalunya considera que, davant 
del repte de crear un sistema fiscal propi que superi les 
mancances i errors del sistema espanyol i en millori el 
seu funcionament, cal que el legislador faci lleis clares 
i comprensibles, l’executiu implementi una política fis-
cal coherent i equitativa entre les diferents tipologies 
de contribuents, i l’administració tributària apliqui les 
normes amb objectivitat i respectant en tot moment els 
drets i garanties dels contribuents.

4. El Parlament de Catalunya constata que per reduir 
la taxa de frau d’un sistema fiscal cal col·laborar amb 
els contribuents que compleixen la llei. En aquest sen-
tit, el Parlament de Catalunya insta el Govern de Ca-
talunya a crear un sistema fiscal que distingeixi clara-
ment entre els diferents patrons de comportament dels 
contribuents i identifiqui aquelles conductes que ero-
sionen la confiança i la solidaritat a fi de dirigir tot el 
pes de l’acció dels poders públics a dissuadir l’incom-
pliment tributari i afavorir el compliment voluntari.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Ca-
talunya a fer de la transparència respecte el destí 
dels diners recaptats, l’accés a les pròpies dades i la 
col·laboració amb els professionals de la intermedia-
ció fiscal els instruments necessaris per a transformar 
l’actual model de gestió del sistema tributari basat en 
el paradigma del control en un model basat en el para-
digma del servei i la confiança.

6. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
de potenciar i promoure la reputació fiscal, posant en 
coneixement de la ciutadania l’esforç que fan la majo-
ria de persones i empreses aquest país en pagar els im-
postos que els pertoquen a fi de prestigiar-ne el com-
pliment.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, si l’objectiu és crear un sistema fiscal 
que busqui l’eficiència recaptatòria, es creï des de la 
confiança, tractant bé als que paguen, reduint els cos-
tos de compliment (pressió fiscal indirecta) i sobretot 
preservant la seguretat jurídica.

8. Davant de comportaments no desitjats en matèria 
fiscal, el Parlament de Catalunya manifesta la neces-
sitat de ser contundents amb les persones que no pa-
guen, sense perdre de vista que l’objectiu és ser més 
eficaços. En aquest sentit, és necessari que primer 
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s’identifiquin bé quins són els comportaments insoli-
daris i quines són les millors estratègies per a augmen-
tar la base fiscal del país.

3. De l’Agència tributària

L’Agència tributària és una peça clau del sistema fis-
cal, però no és el sistema. El sistema fiscal l’integren 
un conjunt d’operadors: contribuents, empreses, inter-
mediaris fiscals, entitats de crèdit, i organismes pú-
blics.

Per fer bé la seva funció, l’Agència tributària ha de dis-
posar dels mitjans necessaris. Tots els experts que han 
passat per la Comissió han coincidit que la dotació de 
personal de l’Administració tributària espanyola (i ca-
talana) és troba a la franja baixa dels estàndards eu-
ropeus i internacionals. Per tant, sembla clar que cal 
fer un esforç per reforçar els mitjans de l’Agència tri-
butària.

Ara bé, a diferència del què passa a d’altres països 
(Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Canadà, U.K. EEUU, 
Austràlia, etc.), en el sistema fiscal espanyol no hi ha 
cap organisme encarregat de fiscalitzar, supervisar i 
fixar l’estratègia a llarg termini de l’Administració tri-
butària. És a dir, com han explicat els experts, l’AEAT 
no té límits. Aquesta situació és molt perillosa i pos-
siblement expliqui la principal paradoxa del sistema: 
els resultats de l’AEAT cada dia són millors, però la 
recaptació en general cada dia és pitjor.

En aquest sentit,

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern de Ca-
talunya, en el marc de la consolidació d’una admi-
nistració tributària pròpia, la creació d’un organisme 
independent que supervisi els resultats obtinguts pels 
òrgans de l’Administració tributària, que calculi la di-
ferència entre la recaptació real i la potencial i que 
preservi els drets dels contribuents.

4. Del principi de subsidiarietat, proximitat, 
transparència i confiança

En un context econòmic i social en què la ciutadania 
reclama un alt nivell de prestacions públiques, el vo-
lum de recursos que necessita un pressupost per man-
tenir l’equilibri financer és molt superior al de fa no-
més unes dècades. De la mateixa manera, la pressió 
fiscal, definida com el percentatge d’ingressos del 
pressupost respecte el producte interior brut (PIB), ha 
experimentat un creixement constant fins a situar-se 
en unes magnituds impensables uns anys enrere.

En aquesta conjuntura històrica, en la que, com a con-
seqüència de la recessió econòmica provocada per la 
crisi que esclata a partir de l’any 2008, els nivells de 
deute públic s’han incrementat considerablement, el 
principal repte dels sistemes fiscals dels països avan-
çats és assolir l’eficiència en la recaptació dels ingres-
sos públics i, en aquest sentit, les experiències dels pa-

ïsos del nostre entorn demostren que, a banda de les 
mesures que es puguin implementar per identificar els 
comportaments insolidaris i, en el seu cas, sancionar 
a aquells que incompleixin el seu deure de contribuir, 
el rendiment d’un sistema fiscal només pot excel·lir per 
mitjà d’incentivar el compliment voluntari.

Un dels principals factors per aconseguir millorar el 
compliment voluntari de les obligacions fiscals i, per 
tant, per augmentar la recaptació, és aproximar el cen-
tre gestor de la despesa pública i l’òrgan responsable 
de recaptar els impostos. Es tracta d’aprofundir en el 
principi de subsidiarietat de manera que el ciutadà 
percebi clarament quin és el destí dels impostos que 
paga i quin sentit té l’esforç que fa.

En aquest sentit, 

a) El Parlament de Catalunya constata que la cores-
ponsabilitat fiscal, la descentralització, el rendiment 
de comptes, la transparència i la proximitat són ele-
ments indispensables per generar confiança entre l’Ad-
ministració tributària i el contribuent, al mateix temps 
que vincular ingrés i despesa pública és la millor ma-
nera de visualitzar el caràcter contributiu, cívic i soli-
dari del deures de pagar impostos.

5. De la cooperació internacional.

En un context de globalització econòmica la fiscalitat 
ha d’incorporar un component de cooperació interna-
cional. El fenomen de l’elusió fiscal en bona mesura 
és el resultat d’aprofitar les diferències entre el tracta-
ment als no residents que fan les diferents legislacions 
nacionals.

Sovint la competència per a captar inversions i con-
tribuents fa que es donin facilitats per localitzar fis-
calment societats a territoris de baixa fiscalitat en 
detriment del territori on realment es desenvolupa l’ac-
tivitat econòmica. Aquesta descoordinació, a vegades 
deliberada a vegades involuntària, només beneficia a 
les grans corporacions internacionals que poden «ne-
gociar» amb els estats avantatges fiscals que poden 
vulnerar les regles de la competència.

En aquest sentit, 

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern de Cata-
lunya a desenvolupar mecanismes de cooperació inter-
nacional en l’àmbit de la fiscalitat, l’harmonització de 
legislacions i promoure l’intercanvi d’informació per 
evitar que, majoritàriament les grans empreses, facin 
ús d’aquestes diferències en tributació per eludir el pa-
gament dels impostos.

6. De les entitats financeres

Constatem que les entitats financeres són necessàries 
pel desenvolupament de l’activitat econòmica i per una 
efectiva i correcta aplicació d’un eficient sistema fiscal. 
Però les entitats financeres, a vegades, també han estat 
el mecanisme utilitzat per a defraudar, i sobretot per 
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l’actuació d’intermediaris i gestors financers que han 
actuat molts cops com a instrument o col·laboradors 
necessaris per actuacions opaques fiscalment o frau-
dulentes.

A nivell europeu i internacional existeixen molts pro-
blemes a les què s’enfronten les autoritats financeres 
per lluitar contra les xarxes de blanqueig de capital i 
d’evasió fiscal, com el control de la informació i de 
les dades que circulen per les xarxes internacionals. El 
primer què s’ha de tenir en compte és que avui en dia 
una entitat financera basa la seva activitat en la trans-
missió d’informació a través d’un sistema informàtic, 
que no coneix fronteres, i sense Informàtica no podria 
existir l’activitat d’aquest sector econòmic.

Des de les autoritats financeres cal diferents nivell 
d’actuació per millorar el sistema i actuar; sobre els 
clients, sobre les entitats financeres locals de l’Estat i 
sobre les entitats financeres que treballen per l’exterior 
i els seus intermediaris.

En aquest sentit,

a) El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
que a nivell europeu i estatal s’adoptin els mecanis-
mes adequats per tal de potenciar el coneixement de 
les transaccions financeres. A part de les dades dels 
clients, que són importants, les què també han d’estar 
sotmeses a un control exhaustiu són les que tenen les 
entitats financeres, perquè amb el seu coneixement i 
tractament es pot impedir que facilitin a les empreses 
i particulars l’evasió d’impostos i evitar, prenent mesu-
res, les males pràctiques.

b) El Parlament de Catalunya constata que el princi-
pal problema de les institucions i autoritats financeres 
a nivell europeu va lligat a la dificultat pel creuament 
de dades, la manca d’instruments per detectar les ma-
les pràctiques i les restriccions a l’accés de les dades. 
Aquestes limitacions no permeten que les entitats de 
control puguin ser eficaces per disminuir el frau fiscal.

c) El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’implantar sistemes de control de la informació que 
permetin millorar les mancances abans esmentades, 
doncs avui en dia les entitats financeres operen amb 
sistemes informàtics i transmissió de dades a nivell in-
ternacional que s’escapen del control de les autoritats 
financeres i els Estats.

d) Tanmateix, pel que fa a d’altres institucions de con-
trol dels diferents Estats i a nivell europeu, el Parla-
ment de Catalunya manifesta la conveniència d’una 
més estreta col·laboració entre les autoritats judicials 
i les fiscalies a nivell europeu. Cal millorar i dotar-les 
de més instruments per un més efectiu control de les 
pràctiques corruptes.

7. De la defensa de l’estat de dret

Un dels pilars de la fiscalitat en els països democràtics 
és el principi de legalitat, de la mateixa manera que un 

dels pilars de la defensa del ciutadà davant de l’acció 
dels poders públics és la presumpció d’innocència.

Quan una persona o entitat ajusta el seu comportament 
al que estableix la llei fiscal, cal ser molt respectuosos 
a l’hora d’emetre judicis de valor respecte la seva situ-
ació tributària, doncs quan algú presenta una declara-
ció o una autoliquidació en temps i forma, no se li pot 
atribuir cap irregularitat sense la prova corresponent 
obtinguda per l’Administració competent un cop ini-
ciat el procediment de comprovació que preveu la llei.

De la mateixa manera, presentar una declaració o una 
autoliquidació fora de termini és una situació prevista 
a la norma que estableix l’obligació de pagar un recàr-
rec en funció del temps que s’ha tardat a practicar la 
regularització voluntària. Qui adopta aquest compor-
tament ja ha acomplert amb la seva obligació, ha repa-
rat el dany ocasionat i la mateixa llei exclou l’aplicació 
de cap mena de sanció, ni administrativa (multa) ni pe-
nal (privació de llibertat).

Finalment, la prescripció és una figura present des de fa 
segles a l’ordenament jurídic que troba el seu fonament 
en el principi de seguretat jurídica i que afecta de ma-
nera molt similar a les obligacions de dret públic (com 
les tributàries) i de dret privat (com les mercantils).

En aquest sentit,

a) El Parlament de Catalunya, com a institució, i els 
seus membres, com a representants del poble de Ca-
talunya, han de donar exemple, no generar inquietud a 
la ciutadania i mantenir en tot moment el rigor tècnic 
en l’ús de les expressions i posicionaments que puguin 
adoptar, a fi de preservar el respecte al principi de le-
galitat com a principal garantia dels ciutadans i ciuta-
danes de Catalunya.

Fer generalitzacions respecte el frau fiscal, barrejar 
els conceptes, insultar i fer insinuacions i difamacions 
sense fonament - que contribueix a generar més con-
fusió i perplexitat, alhora que atempta contra l’estat de 
dret - ha de ser reprovat per les institucions i per la so-
cietat en general.

B.3. Bloc sobre pràctiques de corrupció política

1. Denúncia i rebuig a les males praxis

En els darrers temps a Catalunya s’han iniciat un cert 
nombre de procediments judicials relatius a presump-
tes casos de corrupció política i males pràctiques que 
han provocat un malestar generalitzat entre la pobla-
ció i una important crisi de confiança en les instituci-
ons i, especialment, en l’acció política, així com en la 
justícia.

En aquest sentit, 

a) El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig i 
reprovació a totes les formes de corrupció política 

Fascicle segon
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que puguin donar-se (malversació de fons públics, trà-
fic d’influències, suborn, espionatge polític, etc.) i es 
compromet amb totes les actuacions i iniciatives par-
lamentàries necessàries que té al seu abast a la seva 
lluita i prevenció.

b) El Parlament de Catalunya, en aquest context, vol 
reivindicar fermament l’honestedat de la de la pràc-
tica totalitat de les persones que es dediquen a l’acció 
política i que actuen amb una clara vocació de servei 
públic al país i als seus ciutadans.

c) Al mateix temps, el Parlament de Catalunya dema-
na també màxima contundència política quan existei-
xi sentència ferma que acrediti que s’ha actuat de for-
ma irregular i il·legal.

d) Davant dels presumptes casos de corrupció que ac-
tualment tenen procediments iniciats davant la justí-
cia, el Parlament de Catalunya demana respecte a la 
presumpció d’innocència, celeritat a la justícia, presa 
de responsabilitats polítiques i restitució del danys, si 
s’escau.

2. Mesures generals de lluita contra  
la corrupció política

L’eradicació de la corrupció i les males praxis serà no-
més possible si existeix el compromís de tota la socie-
tat en la seva lluita. No n’hi ha prou que la política i les 
institucions prenguin les mesures adequades, sinó que 
és necessari que tots els estaments de la societat tin-
guin el deure d’implicar-se en aquesta lluita.

En aquest sentit,

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern de Ca-
talunya a liderar en la propera legislatura, seguint la 
proposta de la Presidència de la Generalitat de Catalu-
nya, un Pacte per a la Lluita contra la Corrupció basat 
en la cooperació entre els diferents estaments de la so-
cietat, les institucions judicials i de control, els partits 
polítics, els agents econòmics i socials, els mitjans de 
comunicació i la societat civil.

Aquest Pacte que haurà de sorgir d’un procés partici-
pat, obert, crític i sobretot amb una clara voluntat d’en-
tesa, haurà de marcar les grans línies actuals i futures 
de compromís i acció envers la lluita contra la corrup-
ció i que culmini amb la configuració d’un contracte 
de tota la societat en el foment dels comportaments 
ètics, la transparència i la defensa de l’interès general.

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a introduir en els diferents nivells educatius 
matèries i continguts ètics, de valors i contra la cor-
rupció, fomentant l’ús de les bones pràctiques, l’hones-
tedat, la transparència i l’assumpció de responsabili-
tats.

3. Mesures en l’àmbit dels partits polítics

Sense cap mena de dubte, els partits polítics són un 
dels principals actors de la lluita contra les pràctiques 
corruptes i no han de defugir d’aquesta responsabili-
tat. Per tant, són els primers agents de la societat que 
han de dotar-se dels instruments necessaris per a pre-
venir i eradicar aquestes pràctiques i actuar en conse-
qüència i amb contundència quan aquestes pràctiques 
es produeixen entre les seves files.

3.1. Mesures internes

El Parlament de Catalunya insta les formacions políti-
ques que es presentin a Catalunya a: 

a) Rubricar un compromís explícit i públic amb la ciu-
tadania basat en els següents principis: 

– Priorització de l’interès general per sobre del parti-
cular.

– Respecte a la legalitat en tota la seva tasca instituci-
onal i de partit.

– Transparència en l’actuació organitzativa i econòmi-
ca interna, així com en l’acció política i envers a mili-
tants i ciutadania, retent comptes d’una manera conti-
nuada, honesta i pública.

– Renúncia a les responsabilitats en cas de comporta-
ments poc ètics i/o il·legals, d’acord amb la legislació 
vigent i la normativa interna dels partits.

b) Elaborar un codi de conducta, així com un codi de 
compliment ètic i normatiu, que: 

– s’apliqui a la direcció del partit, als seus càrrecs elec-
tes, els seus càrrecs institucionals, als seus militants i 
al propi partit en la seva magnitud (organitzativa, eco-
nòmica i de funció social),

– s’apliqui també a les persones no militants que con-
corrin a unes eleccions o ostentin un càrrec institucio-
nal en representació del partit,

– inclogui un règim sancionador per als casos d’in-
compliment.

c) Actuar amb rapidesa i contundència davant de de-
lictes provats, assumits o sentenciats.

d) Respectar i col·laborar amb les actuacions judicials 
endegades relatives a presumptes pràctiques de cor-
rupció política que afectin al partit.

e) Facilitar a la Sindicatura de Comptes les tasques de 
fiscalització de la comptabilitat i l’activitat econòmica 
i financera dels partits polítics, així com de les asso-
ciacions i/o fundacions vinculades als partits polítics 
amb representació al Parlament.

3.2. Finançament dels partits polítics

Algunes de les compareixences substanciades en la 
present Comissió coincideixen en sostenir que una de 
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les causes de la corrupció política és el subfinança-
ment dels partits polítics. Aquestes veus afirmen que 
els partits estan subfinançats i que si es considera que 
els partits polítics són una peça clau del nostre sistema 
polític, és necessari resoldre aquest problema.

En aquest sentit, 

a) El Parlament de Catalunya reitera la necessitat que 
Catalunya es doti dels instruments legals necessaris 
propis de regulació electoral i de partits polítics que 
contemplin, entre d’altres mesures, el finançament 
mixt dels partits polítics, noves fórmules de finança-
ment com ara les microdonacions, el control de la re-
lació dels partits amb les entitats financeres, un règim 
sancionador en cas d’incompliment, mesures de re-
ducció de la despesa electoral, etc.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya convida 
els grups parlamentaris a accelerar els treballs en trà-
mit iniciats en aquests àmbits buscant el major con-
sens possible.

3.3. Protocol comú davant d’un procés judicial penal

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que, en el marc del Pacte per a la Lluita contra 
la Corrupció, s’acordi un protocol comú per a les for-
macions polítiques per al tractament de les persones 
immerses en un procés judicial penal on: 

– es valori els criteris que s’utilitzen a la magistratura i 
a d’altres instàncies de les administracions per a deter-
minar la qualificació penal de l’afectat,

– s’acordi la suspensió d’un càrrec públic que està sot-
mès a un procés penal, en el moment en què el Jutge 
que instrueix la causa contra aquesta persona acorda 
la finalització de la instrucció i decideix l’obertura del 
judici oral.

– s’estableixi que la suspensió comporta apartar-se de 
tots els càrrecs públics fins el nivell mínim que perme-
ti la reversibilitat de la mesura cautelar.

4. Mesures en l’àmbit de l’administració  
de justícia

4.1. De la presumpció d’innocència, el dret a la defen
sa i el dret a l’honor de les persones

En els darrers temps, simultàniament als processos ju-
dicials iniciats en relació a presumptes pràctiques de 
corrupció, la nostra societat viu una progressiva pèr-
dua del dret a la presumpció d’innocència, fet que no 
només suposa una pèrdua de drets i garanties per a to-
ta persona que està immersa en un procés judicial sinó 
que posa en perill l’estat de dret.

A més, en massa ocasions i, a vegades, de forma fla-
grant, aquesta vulneració de la presumpció d’innocèn-
cia ha vingut acompanyada de la vulneració del dret 
fonamental a l’honor de les persones presumptament 
implicades.

Per tot això, 

a) El Parlament de Catalunya, com a institució, i els 
seus membres electes, com a representants del poble 
de Catalunya, es comprometen a respectar i a fer res-
pectar la presumpció d’innocència en les seves actu-
acions i declaracions públiques contribuint d’aquesta 
manera a la preservació de l’estat de dret i al respecte 
per als drets bàsics de totes les persones.

b) Així mateix, el Parlament de Catalunya seguirà de-
fensant fermament el dret a l’honor de les persones i el 
dret a la seva defensa, com a drets bàsics, i reprovarà 
aquells comportaments, ja siguin insults i/o difamaci-
ons, per part de representants públics que contribuei-
xin a la seva vulneració.

4.2. De la vulneració del secret de sumari

Aquesta debilitació dels drets de les persones dels dar-
rers anys, en moltes ocasions, ha anat acompanyada de 
la vulneració del secret de sumari.

En aquest sentit,

a) El Parlament de Catalunya constata que la informa-
ció sobre l’activitat judicial ha de ser emesa d’acord a 
l’ordenament jurídic respectant els drets de les parts i 
no intercedint en el correcte funcionament dels pro-
cessos.

b) Al mateix temps, el Parlament de Catalunya esta-
blirà compareixences regulars en la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans del President del TSJC i del Fiscal 
Superior de Catalunya per informar dels seus àmbits 
d’actuació.

4.3. Restitució del dany

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que, en el marc del Pacte per a la Lluita contra 
la Corrupció, s’acordi un protocol comú per a les for-
macions polítiques per a la rehabilitació pública en cas 
d’exculpació,

– facilitant la restitució de les responsabilitats públi-
ques prèvies, 

– facilitant la compensació pels drets meritats i no per-
cebuts en cas de regular un procediment de «suspen-
sió» de les funcions,

– on el càrrec electe tingui totes les garanties per a po-
der exercir el càrrec pel qual va ser escollit fins el final 
del procés, el que significa diferenciar entre càrrec pú-
blic electe i no electe,

4.4. De la prescripció de delictes i la tipificació de penes

Algun dels compareixents que en qualitat d’experts 
han comparegut a la Comissió –malauradament molt 
pocs– han fet constar que l’increment de penes o la 
tipificació de nous delictes no sempre és la solució ja 
que no ha fet en els darrers temps disminuir el nombre 
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de delictes. Per tant, les seves propostes per a revertir 
aquestes irregularitats es basen en procediments més 
curts temporalment i àgils, amb programes de preven-
ció i detecció de delictes i perseguir-los en funció de la 
gravetat de la conducta en lloc de l’import de la falta.

Malgrat això i per tal d’avançar en la prevenció de 
pràctiques corruptes, es considera que certes penes 
han de ser revisades o introduïdes,

a) El Parlament de Catalunya endegarà les iniciatives 
parlamentàries necessàries per tal que, entre d’altres 
mesures,

– es revisin a l’alça dels terminis de prescripció de 
delictes i faltes relacionades amb l’enriquiment il·lícit 
fins a 10 anys, com a mínim; 

– es tipifiqui com a delicte penal l’enriquiment patri-
monial injustificat; 

4.5. Dels processos judicials

a) El Parlament de Catalunya sol·licita el compromís 
de l’administració en dotar els recursos, humans i ma-
terials que calguin a requeriment de l’administració de 
justícia per accelerar la instrucció de casos vinculats a 
la corrupció o a pràctiques il·lícites en l’administració 
amb transcendència social especialment rellevant.

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir la implantació progressiva de l’ofi-
cina judicial a l’Administració de Justícia a Catalunya, 
prioritzant la dotació de recursos humans i materials, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

c) El Parlament de Catalunya endegarà les iniciati-
ves parlamentàries necessàries per tal de donar com-
pliment a la jurisprudència del Tribunal Europeu de 
Drets Humans que estableix que un procés judicial 
que duri més de 5 anys és contrari al dret a un judici 
just ( fair trial).

d) El Parlament de Catalunya, per a salvaguardar els 
interessos col·lectius dels catalans, insta el Govern 
de la Generalitat a personar-se, amb el model pro-
cessal més adequat, en els processos judicials oberts 
per temes de corrupció política que afectin qualse-
vol treballador públic o càrrec electe en què s’hagin 
malversat fons públics, s’hagi produït de qualsevol 
altra manera alguna disminució dels ingressos o en 
el patrimoni de la Generalitat o s’hagi aprofitat el 
càrrec o la funció per a l’enriquiment il·lícit propi o 
de tercers, i a instar sempre la restitució de tots els 
fons públics que, si escau, s’hagin obtingut de mane-
ra fraudulenta.

4.6. De la separació real de poders

En moltes de les compareixences substanciades en la 
present Comissió s’ha posat de manifest la no sempre 
separació real de poders, bàsicament en relació als di-
ferents estaments de l’Estat espanyol.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya: 

a) Manifesta la seva contundent i ferma defensa de 
l’estat de dret com a un dels principi més preuats de la 
nostra societat i, per aquest motiu, reprova qualsevol 
interferència, tant efectiva com fallida, que debiliti la 
separació real de poders institucionalment establerta.

b) Vol reiterar el principi de jerarquia judicial sobre 
l’àmbit policial una vegada està obert un procés i ma-
nifesta la necessitat d’augmentar les garanties proces-
sals de la instrucció portada a terme pels Tribunals 
que eviti una obstrucció de la instrucció per part de les 
autoritats policials, així com d’incrementar les garan-
ties en la fase penal prèvia.

5. Mesures en l’àmbit de les administracions 
públiques

5.1. Transparència, accés a la informació i bon govern

El Parlament de Catalunya constata: 

a) La tasca efectuada pel Parlament de Catalunya i el 
Govern de la Generalitat en l’adopció de mesures per 
millorar i promoure la transparència, l’accés a la infor-
mació pública i el bon govern.

b) El compromís de les formacions polítiques, amb re-
presentació al Parlament de Catalunya, en promoure i 
incrementar les mesures per millorar la transparència.

En aquest sentit,

c) El Parlament de Catalunya recomana seguir treba-
llant des del Parlament de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat, les corporacions locals i les formacions 
polítiques per tal d’establir un model de millora conti-
nua en l’àmbit de la transparència adoptant les mesu-
res necessàries per tal de fer-la efectiva.

d) El Parlament de Catalunya recomana persistir en la 
transmissió a la societat de la necessitat de la transpa-
rència en l’activitat pública i la participació efectiva de 
la ciutadania en la seva exigència i control social uti-
litzant els mecanismes establerts per aquesta finalitat.

e) El Parlament de Catalunya, per la seva part, es com-
promet a adaptar els mecanismes de regulació propis i 
els dispositius de transparència a fi que els criteris de 
compliment de la Llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern segueixin els establerts 
per a la resta de subjectes obligats, sense cap diferèn-
cia en l’exigència de transparència.

f) El Parlament de Catalunya insta el Govern de Ca-
talunya a desplegar de manera prioritària les acci-
ons previstes a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, oferint als ens obligats per la norma una infor-
mació clara i la sensibilització necessària per a fomen-
tar amb totes les garanties el compliment de la llei, i 
garantir el bon funcionament de les autoritats i els òr-
gans responsables dels deures de compliment.
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g) El Parlament de Catalunya insta el Govern de Ca-
talunya a crear un marc estable de coordinació amb el 
món local per a desplegar i aplicar la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern en el seu àmbit competencial, 
facilitant les formes de cooperació necessàries.

h) El Parlament de Catalunya insta el Govern de Cata-
lunya a fer les actuacions necessàries perquè els partits 
polítics, les associacions i fundacions vinculades, les 
organitzacions sindicals i empresarials, totes les em-
preses i els ens adscrits i vinculats al sector públic, i 
les entitats privades afectades per la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern adoptin els instruments ne-
cessaris per tal de desplegar i donar compliment a la 
llei amb totes les garanties, especialment pel que fa a 
la gestió econòmica, comptable i patrimonial.

i) El Parlament de Catalunya insta el Govern de Cata-
lunya dissenyar, aplicar i desplegar una campanya de 
difusió que informi els ciutadans de Catalunya sobre 
els nous drets adquirits per la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern.

j) El Parlament de Catalunya insta el Govern de Ca-
talunya a elaborar d’un pla formatiu en transparència 
adreçat als funcionaris i d’una campanya informativa 
adreçada a la ciutadania.

k) El Parlament de Catalunya insta el Govern de Ca-
talunya a potenciar els mecanismes de participació 
col·laborativa de la ciutadania a través del Portal de 
la Transparència per afavorir la implicació de la ciu-
tadania en el disseny i la gestió dels afers públics i en 
la definició de plans i polítiques públiques, facilitant 
la presentació d’iniciatives legislatives i la seva par-
ticipació en els processos d’elaboració de les normes 
legislatives i reglamentàries, així com el desenvolupa-
ment dels instruments per poder promoure la convo-
catòria de consultes.

l) El Parlament de Catalunya insta el Govern de Cata-
lunya a concretar davant la ciutadania dels objectius i 
valors vinculats a la transparència dintre de cada àm-
bit o sector de l’actuació administrativa, mitjançant 
l’aprovació de Cartes de serveis específiques que in-
corporin compromisos explícits de transparència en la 
prestació dels serveis públics.

5.2. De la contractació pública

El Parlament de Catalunya constata: 

a) L’avenç efectuat en la regulació de la contractació 
pública per tal d’evitar actuacions que atempten contra 
la lliure concurrència i la igualtat d’oportunitats.

b) El seu reconeixement vers la tasca realitzada en els 
darrers anys per l’Oficina de Supervisió i Avaluació de 
la Contractació Pública (OSACP), amb l’aprovació del 
Codi de principis i conductes recomanables en la con-

tractació pública o la constitució de la Comissió d’Èti-
ca en la Contractació Pública, que sense cap mena de 
dubte ha contribuït a donar resposta a tots els princi-
pis, requisits i condicions que aquesta contractació, pel 
fet de ser pública, ha de reunir.

c) La millora en la informació pública relativa a la 
contractació que ha suposat l’entrada en funcionament 
del Portal de la Transparència.

En aquest sentit, 

d) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ca-
talunya a seguir adaptant la regulació sobre contracta-
ció pública en les diferents fases de contractació per 
tal d’aconseguir encara una major transparència, pu-
blicitat, lliure concurrència i igualtat d’oportunitats.

5.3. Dels organismes de control

El Parlament de Catalunya constata: 

a) La necessària tasca que efectuen els organismes de 
control per tal de fiscalitzar a les administracions pú-
bliques i garantir la transparència i el bon govern.

b) La voluntat de les formacions polítiques amb repre-
sentació al Parlament de Catalunya en promoure i in-
crementar les mesures per a millorar l’efectivitat i efi-
ciències dels organismes de control en la tasca que els 
és pròpia.

El Parlament de Catalunya recomana: 

c) Potenciar els òrgans de control existents a Catalu-
nya i contribuir a la difusió de les funcions i les tas-
ques que realitzen.

d) Implantar com a obligació donar resposta per part 
dels ens fiscalitzats sobre les accions realitzades per 
donar compliment a les observacions i recomanacions 
fetes pels òrgans de control.

e) Prioritzar la planificació de les tasques de la Sindi-
catura de Comptes per poder fiscalitzar entitats o àre-
es específiques de risc.

f) Promoure mesures per tal de millorar les actuacions 
que desenvolupen la Sindicatura de Greuges, la Sindi-
catura de Comptes i l’Oficina Antifrau i fer més efec-
tives les tasques que els siguin pròpies com a organis-
mes de control.

g) Facilitar el paper fiscalitzador dels interventors i se-
cretaris a l’administració local centralitzant a la Sin-
dicatura de Comptes els advertiments d’il·legalitat que 
explicitin.

6. Mesures en l’àmbit del tractament  
de la informació

La necessària regeneració democràtica no es pot fer 
exclusivament des de la política i necessita de la co-
responsabilitat d’altres agents, com és el cas dels mit-
jans de comunicació. Més quan, tal i com han fet palès 
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alguns dels compareixents de la comissió, vivim mo-
ments en els quals s’utilitza la difusió d’informacions 
sense contrastar o falses amb interessos polítics i per 
tal de desacreditar determinats actors.

En aquest context d’abundant informació característic 
de la nostra societat, es fa més necessari que mai rei-
vindicar també uns mitjans de comunicació rigorosos 
i que es regeixin pels valors establerts en el codi deon-
tològic periodístic. S’han de buscar fórmules mitjan-
çant les quals es facin compatibles el dret a la infor-
mació amb els drets individuals com el dret a l’honor, 
a la intimitat i, també, el dret a la reparació per aquells 
casos en que les notícies donades es demostrin falses 
o quan es produeixi un canvi en l’estat de les mateixes 
notícies, com les imputacions.

Com reclama el propi codi deontològic del col·legi de 
periodistes, «evitar afirmacions o dades imprecises i 
sense base suficient que puguin lesionar o menysprear 
la dignitat de les persones i provocar un dany o descrè-
dit injustificat a institucions i entitats públiques i pri-
vades, així com la utilització d’expressions o qualifica-
tius injuriosos».

En aquest sentit: 

a) El Parlament de Catalunya insta a obrir, en el marc 
del Pacte per a la Lluita contra la Corrupció, un debat 
amb els agents implicats, entre ells els col·legis profes-
sionals, sobre el paper dels mitjans de comunicació, 
que abordi la conciliació del dret a la informació amb 
el respecte del secret sumarial, de la presumpció d’in-
nocència com a fonament del nostre estat de dret i la 
garantia dels drets de totes les parts implicades en el 
procés. Aquesta reflexió s’estendrà a l’anàlisi de la le-
gislació comparada del nostre entorn.

b) En el mateix marc del debat del Pacte, en el cas de 
procediments judicials penals, i davant de la situació 
d’indefensió i vulnerabilitat que poden ocasionar algu-
nes informacions aparegudes, cal acordar un protocol 
comú per a la rehabilitació pública en cas d’exculpa-
ció.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya considera 
necessari que els mitjans de comunicació garanteixin 
un tractament informatiu equivalent al tractament pre-
vi rebut pels mitjans de comunicació tant en el cas de 
sentència exculpatòria com en el cas de no existència 
d’acusació.

c) Sobre el secret sumarial, la cohabitació entre perio-
disme i justícia és possible sempre i quan la difusió de 
dades sumarials no perjudiqui les investigacions que 
els magistrats porten a terme en secret perquè el pro-
cés es desenvolupi de manera exitosa.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya considera 
que l’interès periodístic ha de ser d’informar d’acord 
amb l’interès general i insta a garantir que tota infor-
mació referent a un sumari no vulneri en cap cas la 

presumpció d’innocència o vulneri el dret a l’honor, 
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

d) Finalment, aquesta cohabitació de drets ha de fer-se 
extensiva a d’altres àmbits com és el cas de les anome-
nades «penes del telediari».

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta a fer 
compatible el dret a la informació amb la presumpció 
d’innocència i d’altres drets abans esmentats, seguint 
els principis de proporcionalitat i seguretat en l’expo-
sició pública dels detinguts.

Al mateix temps, el Parlament considera necessari que 
aquesta necessària reflexió sobre el paper dels mit-
jans de comunicació en determinades situacions en les 
que conflueixen diferents drets, no ha de ser exclusi-
va d’aquest àmbit sinó que hauria de fer-se extensiva a 
d’altres casos, com poden ser accidents o tragèdies en 
les quals aquests drets poden topar.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Propostes de conclusions presentades pel GP SOC 
(reg. 121002)

A la Mesa de la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
membres de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, 
presenten, d’acord amb el que estableix l’article 58.6 
del Reglament del Parlament, les propostes de conclu-
sions següents per tal que, una vegada debatudes a la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política, siguin in-
closes en el dictamen que ha d’ésser debatut pel Ple del 
Parlament.

Introducció

1. La necessitat de regenerar la gestió pública i llui-
tar contra la corrupció es una obligació política i so-
cial. És un deure moral de totes les forces polítiques 
democràtiques, hem de treballar amb el màxim con-
sens possible per assolir propostes concretes per a una 
major transparència. No podem consentir pràctiques 
ni actituds que deterioren la confiança dels ciutadans i 
ciutadanes envers les institucions i la política, com una 
forma honesta de resoldre els problemes de la societat. 
La millora de la qualitat democràtica ha d’acabar amb 
la sensació d’impunitat creixent que existeix entre la 
ciutadania que acaba generant frustració i desmoralit-
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zació col·lectiva així com una crisi de confiança en les 
institucions. Els dèficits en transparència i accés a la 
informació pública sovint han suposat un espai adient 
per a les pràctiques de corrupció.

2. Aquesta comissió d’investigació obeeix a la lògica 
parlamentaria de control; l’objecte final no persegueix 
declarar en conseqüència la possible responsabilitat 
jurídica de persones físiques o jurídiques que puguin 
estar relacionades amb les qüestions objecte de la in-
vestigació, sinó escatir la responsabilitat política de 
l’administració pública, i en especial dels seus respon-
sables, que per acció o per omissió hagin intervingut 
en els fets objecte d’anàlisi i a on la seva actuació no 
hagi estat imparcial. És també objecte de la Comis-
sió assenyalar si hi ha hagut aprofitament de la posició 
de preeminència pública per afavorir interessos parti-
culars per obtenir beneficis personals, empresarials o 
de partit. Les conclusions de la comissió d’investigació 
són necessàriament valoracions de naturalesa política.

3. Els treballs de la Comissió d’investigació han ca-
valcat en la coincidència temporal d’una investigació 
parlamentaria i una de judicial, donat que algunes de 
les qüestions analitzades o be estaven en investigació 
judicial o ho han acabat estant, fet que en moltes de les 
compareixences ha produït l’efecte que el comparei-
xent s’acollís al dret de prioritzar la seva defensa da-
vant els tribunals a la col·laboració amb el Parlament. 
Això pot haver acabat generant incredulitat ciutadana 
sobre els efectes d’una comissió d’investigació parla-
mentaria.

4. En els treballs de la Comissió, malgrat aquestes in-
terferències, s’han manifestat algunes carències ja in-
dicades en el seu informe per l’Oficina Antifrau de 26 
de juliol de 2010 arrel de la Comissió del Cas Palau i 
que caldria tenir en compte d’introduir en els meca-
nismes reglamentaris que regeixen el funcionament de 
les comissions d’investigació del Parlament de Cata-
lunya.

5. El desencadenant de la constitució de la Comissió 
d’Investigació, però, l’hem de situar el 25 de juliol de 
2014, data en la que el que va ser president de la Gene-
ralitat durant més de 23 anys va emetre un comunicat 
de premsa confessant l’existència de diners ocults per 
part de tota la seva família «a l’estranger» durant 34 
anys seguits, 23 dels quals, és clar, van ser coincidents 
amb el seu càrrec de President de la Generalitat.

6. Jordi Pujol i Soley, fundador Convergència Demo-
cràtica de Catalunya i President de la Generalitat, una 
de les figures polítiques espanyoles i catalanes més 
emblemàtiques del darrer quart de segle xx, va provo-
car, amb aquella confessió, el major terratrèmol de la 
política catalana des de la recuperació de la democrà-
cia i va fer inevitable la creació d’una Comissió d’In-
vestigació que esclarís els fets a nivell polític, sobretot 
a partir de la seva primera compareixença al Parla-
ment el 26 de setembre de 2014 a on va mostrar una 

actitud prepotent i de manca de respecte al que repre-
senta el Parlament de Catalunya. Més enllà del fet –in-
acceptable i sense precedents a qualsevol democràcia 
europea– que un president hagi estat cometent frau fis-
cal durant 34 anys, les explicacions sobre la «deixa» 
que figuraven al comunicat eren del tot insuficients per 
a la societat catalana.

7. La declaració-confessió de qui havia estat President 
de la Generalitat, de que durant tot el seu mandat ha-
via ocultat diners a Hisenda, tornava a obrir tot un se-
guit de qüestions que han planejat sobre la gestió dels 
Governs de Jordi Pujol i Soley, i que sempre s’havien 
resolt posant l’èmfasi en uns suposats atacs dels Go-
verns de l’Estat en contra de Catalunya, que encarnava 
la figura de l’ex-president.

8. S’han tornat a obrir escenaris de tancament en fals 
sobre algunes de les qüestions que van envoltar la fa-
llida de Banca Catalana i els fets posteriors. El cas 
Banca Catalana, tan lligada a la figura de Jordi Pujol 
i Soley, va ser presentat com un atac de l’Estat a Jor-
di Pujol i Soley i a Catalunya per extensió i va servir, 
doncs, per construir i consolidar l’anomenat «Pujolis-
me». I en aquest escenari, és central la qüestió sobre si 
en paral·lel a la construcció de l’autogovern de Catalu-
nya, s’ha afavorit també la construcció d’un entramat 
de negocis a l’ombra del govern, de les seves relacions 
amb determinats grups empresarials, dels intents de 
control dels mitjans de comunicació i les seves rela-
cions amb sectors específics de la judicatura. I les se-
ves connexions i la del seu partit CDC en alguns dels 
escàndols que els han sacsejat, des de Banca Catalana 
fins al Cas Palau, passant pel cas CARIC, el cas de 
les Loteries de la Generalitat, el cas Prenafeta, el cas 
VVM, el cas Treball, el cas Turisme, els Cas Planasde-
munt, el cas Casinos, el cas Gran Tibidabo, el cas Fer-
rovial lligat a l’operació reformista, el cas Europraxis, 
el cas Estivill, i d’altres.

9. El context en el que es va fer el comunicat, però, no 
era aliè a la confessió. Diverses informacions, anteri-
ors i posteriors al famós 25 de juliol de 2014, apun-
taven a varies investigacions judicials sobre la pos-
sibilitat que membres de la família Pujol Ferrussola 
haguessin tingut comptes bancaris ocults a l’estranger, 
amb grans quantitats de diners, la procedència dels 
quals era incerta i desconeguda.

10. Els rumors tan persistents que han recorregut la 
política catalana sobre percentatges i comissions, els 
precedents del Cas Palau, ITV, Pretòria i informes po-
licials controvertits no han fet sinó augmentar el grau 
d’escepticisme i dubte davant la gestió de Jordi Pujol 
i Soley, el seu entorn familiar, i Convergència Demo-
cràtica de Catalunya al capdavant del Govern de la 
Generalitat al llarg d’un total de 30 anys. Uns dubtes 
que també han arribat fins a nombrosos membres de 
l’actual Govern, varis Consellers i fins i tot el seu Pre-
sident, ja que també va formar part dels Governs de 
Jordi Pujol com a Conseller d’Economia i Conseller en 
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Cap. L’ombra de dubte sobre Artur Mas es deu també 
a la seva condició de beneficiari d’un compte bancari 
a Liechtenstein durant 24 anys, i que en ser el màxim 
responsable de la hisenda catalana no va fer repatriar.

11. La creació d’aquesta Comissió d’Investigació res-
pon a un fet tan rellevant com el descobriment de l’en-
gany de Jordi Pujol, i la seva família, als catalans i a 
les qüestions que plantejava. El seu pla de treball, pe-
rò, ha volgut ser més exhaustiu i aquest element, sense 
deixar de ser central, s’ha vist diluït per altres casos de 
presumpta corrupció política que també requereixen 
de la nostra atenció.

1. Conclusions

Pel que fa el frau i l’evasió fiscal

12. El volum del frau fiscal és excessiu. Malgrat les 
discrepàncies en les xifres relatives a aquest fenomen, 
com és la quantificació del frau fiscal actual, el que 
s’anomena economia submergida a Catalunya, i tam-
bé al conjunt de l’Estat Espanyol, pot estar al voltant 
del 20-25% del PIB, segons les fonts aportades. Ai-
xò equivaldria, segons dades de la Plataforma per una 
Fiscalitat Justa, uns 16.000 milions d’euros per a Ca-
talunya i fins a un total de 90.000 milions d’euros al 
conjunt de l’Estat. Aquestes mateixes fonts ens indi-
quen que la mitjana europea està entre el 10 i el 12% 
del PIB. A Catalunya, situar-se a la mitjana europea 
significaria una font addicional de recursos econòmics 
per a polítiques publiques.

13. El frau fiscal es centra principalment en rendes del 
treball per compte propi i grans empreses. El frau co-
mès en declaracions de rendes per assalariats és pràc-
ticament nul mentre que es considera que les tributa-
cions realitzades per rendes no assalariades sí són més 
susceptibles de frau fiscal. I en aquest sector, sobretot, 
tenen una gran repercussió els grans patrimonis i les 
grans empreses, que segons estimacions són responsa-
bles de fins al 72% del total del frau fiscal a Espanya.

14. Ineficàcia de l’Administració per recaptar els im-
postos. S’ha coincidit de forma unànime en senyalar 
la manca de recursos de la que es disposa tant a l’Ad-
ministració Tributària com a l’Administració de Justí-
cia per perseguir de forma més eficaç el frau i l’evasió 
fiscal. També s’ha apuntat a una excessiva complexi-
tat de la llei, que afavoreix les grans fortunes en po-
der buscar el millor assessorament i la tributació més 
eficient, i penalitza el desconeixement de les persones 
amb menys recursos, que sovint es veuen immersos en 
un expedient d’hisenda per errors a l’hora de tributar. 
En aquest sentit, s’ha de destacar el que s’ha anomenat 
fracàs de l’Administració en la relació amb l’adminis-
trat en matèria fiscal, ja que s’ha considerat que és un 
model de relacions basat en la repressió i no en la co-
operació, i en el fet de centrar les sancions (i delictes) 
per quanties totals de frau i no pel que es pugui consi-

derar una actuació i actitud realment fraudulenta, més 
enllà de superar o no el topall sancionable o punible. 
No tot és frau fiscal, ja que s’estima que Espanya és 
el país de la Unió Europea amb més liquidacions no 
cobrades, amb un import de prop de 20.000 milions 
d’euros. En aquest sentit, s’han expressat alguns dub-
tes sobre el sistema de tributació per autoliquidació, 
sobretot en un context social que no promou el paga-
ment d’impostos. Més mitjans no vol dir més unitats 
de control, sinó aconseguir que les ja existents funci-
onin correctament i siguin eficaces. La multiplicitat 
d’organismes que persegueixen els delictes de corrup-
ció i d’evasió de capitals pot ser, de fet, un problema 
si tots aquests estan infradotats i mancats de coordi-
nació.

15. S’ha constatat pel testimoni dels experts que han 
comparegut el que podríem definir com la Indústria 
del frau o Enginyeria d’evasió. Existeix, efectivament, 
tota una indústria dedicada al negoci d’evasió de ca-
pitals, al seu allotjament a països considerats paradi-
sos fiscals, o de tributació molt baixa, i a la posterior 
re-injecció d’aquests capitals al sistema en forma de 
blanqueig, i en la que no son alienes algunes entitats 
financeres amb seu en aquest països que es blinden en 
legislacions laxes i obstruccionistes, i en l’anomenat 
secret bancari que pot acabar emparant operacions il-
lícites i delictives.

16. Un dels principals aprenentatges que la Comissió 
ha fet al llarg de les seves feines ha estat el fet que 
existeix una cooperació privada internacional per afa-
vorir el frau fiscal i el blanqueig de capitals, mitjan-
çant l’opacitat en les operacions i les transaccions fi-
nanceres internacionals. I que un dels mecanismes 
principals en aquesta cooperació és el fet que el siste-
ma financer, a nivell internacional, sovint treballa con-
juntament en favor de l’opacitat. Per contra, la manca 
de recursos materials i humans, la poca coordinació 
entre governs i entre les institucions judicials dedica-
des a perseguir els evasors fiscals, i en molts casos la 
passivitat manifesta dels Governs, fa que la lluita con-
tra aquests evasors sigui completament desigual. El 
disseny institucional europeu és totalment ineficient 
per atacar aquestes activitats opaques. Existeixen, de 
fet, Estats de la Unió Europea que es neguen a com-
partir informació bancària o fiscal amb els altres Es-
tats membres de la UE.

17. S’ha analitzat també els efectes de l’elusió fiscal, 
les escletxes de les lleis tributaries, que permeten al-
guns contribuents, actuant dins dels marges perme-
sos per la normativa i fent una interpretació forçada 
d’aquesta, estalviar-se el pagament d’impostos. Te-
nint present que no hi ha delicte tributari, l’efecte so-
cial i la minva de l’elusió fiscal en els recursos públics 
són equiparables als del frau i l’evasió. Considerem 
que caldria trobar noves vies legislatives per eradicar 
aquestes pràctiques.
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18. La corrupció és un delicte greu que desvia de ma-
nera irregular i perverteix el sistema de normes i la 
pròpia aplicació de la llei en benefici particular en de-
triment de l’interès general. La corrupció és també un 
problema econòmic per la societat, al restar directa-
ment recursos al sector públic. La Unió Europea cal-
cula en 120.000 milions d’euros el cost de la corrupció 
a Europa. Catalunya no és aliena a aquesta realitat, en 
contra d’algunes visions, ja que segons el darrer estudi 
de l’UE, Catalunya ocupa el lloc 130 d’un total de 172 
regions en la classificació europea i obté la pitjor nota 
de totes les regions espanyoles. Una de les conclusi-
ons que podem extreure és que de practiques corruptes 
n’han existit i segueixen existint a Catalunya.

19. La corrupció també està íntimament lligada a 
l’existència dels paradisos fiscals i el secret bancari, 
al constituir aquests un amagatall perfecte pels incre-
ments patrimonials del corruptes, amb la qual no no-
més amaguen el seu enriquiment, sinó els propis indi-
cis d’activitat delictiva.

Sobre la confessió de l’expresident Jordi Pujol 
i Soley

20. La comissió d’investigació no ha pogut confirmar 
la veracitat de la declaració de l’expresident Jordi Pu-
jol, en relació a la deixa del seu pare Florenci Pujol, 
dipositada segons sembla primer a bancs de Suïssa i 
després transferida a bancs Andorrans. No s’ha apor-
tat cap tipus de document que avali la tesi expressada 
pel senyor Jordi Pujol Soley.

Tanmateix no hi ha hagut una explicació convincent, 
sobre per què Jordi Pujol i Soley, com a hereu, o com 
a representant legal dels seus fills menors d’edat, no va 
complir l’obligació de presentar al seu dia la declara-
ció-liquidació per l’Impost sobre Successions –que no 
es va presentar– i de la qual va prescriure el dret de la 
Generalitat a liquidar l’import corresponent.

Tampoc per què no és va declarar ni liquidar l’Impost 
sobre la Renda de les Persones pels possibles rendi-
ments de les inversions financeres ubicades, primer a 
Suïssa, i després a Andorra, al que cal afegir el fet de 
no presentar tampoc la declaració de l’Impost sobre 
el Patrimoni, tribut del que la recaptació està cedida 
a Catalunya. Impostos, segons quin fos el testament, 
que haurien d’haver estat presentats per l’expresident, 
de ser el veritable hereu, o els seus fills i la seva dona, 
de ser-ho ells.

21. Constatem l’actitud obstruccionista per part de 
la família Pujol Ferrusola en relació al coneixement 
dels comptes a on suposadament va estar dipositada 
la deixa del senyor Florenci Pujol. Constatem també 
declaracions a la Comissió que avalarien la hipòtesi 
que en aquestes comptes es feien altres tipus d’aporta-
cions per part de membres de la família. No ha existit 
cap voluntat per part dels membres de la família Pu-

jol Ferrusola de sol·licitar a la banca Suïssa i Andorra-
na l’aixecament del secret bancari, per poder seguir la 
traçabilitat d’aquesta suposada herència. Malaurada-
ment, les compareixences dels integrants de la família 
Pujol Ferrusola han resultat infructuoses per esclarir 
els dubtes.

22. Constatem l’existència de declaracions de compa-
reixents que sostenen la hipòtesi de que els diners que 
la familia Pujol Ferrusola tenia a l’estranger sense de-
clarar, provenien en primera instància de la venda de 
les accions que la família tenia de Banca Catalana. No 
ha estat possible fixar una tesi plausible sobre el re-
corregut d’aquest paquet d’accions, atesa la nul·la col-
laboració i aportació documental per part dels impli-
cats. Volem destacar igualment la negativa del legítim 
successor jurídic de Banca Catalana, el BBVA, a fa-
cilitar totes les actes dels consells d’administració del 
període 1980-1990, que poguessin posar llum sobre 
aquesta qüestió per tal d’esvair o confirmar la hipòtesi.

23. Constatem que les investigacions judicials que en 
l’actualitat s’estan instruint, que ha comportat la im-
putació de diversos fills i persones de l’entorn familiar 
Pujol Ferrusola, per causes diverses, no permet tenir 
en consideració la certesa de les seves declaracions a 
la Comissió d’Investigació donat el dret a no auto in-
culpar-se. Les declaracions s’han limitat a reiterar les 
manifestacions efectuades en seu judicial i de no haver 
comès cap acte il·lícit, sense l’aportació de cap docu-
ment què rebatis les actuacions instruïdes per la fis-
calia. Més enllà de la legalitat o no, que es determi-
narà en seu judicial, la Comissió sí que pot constatar 
un conjunt d’actuacions que han significat uns ingres-
sos quantiosos pel patrimoni personal i familiar que 
sempre estant emmarcades en l’existència de relaci-
ons d’amistat i/o la coincidència d’atorgaments de con-
tractes de la Generalitat de Catalunya i de resolucions 
que ha de dictar la pròpia Administració. La pròpia 
existència de facturacions per treballs sense cap tipus 
de contracte, el cobrament de treballs a traves d’em-
preses pantalles ubicades fiscalment en altres països, 
l’existència també de facturacions per sobre el preu de 
mercat, la participació en empreses amb poca activi-
tat que poden ser utilitzades com a empreses pantalles 
per desviar guanys il·lícits, l’evidència de contactes te-
lefònics i també de missatges, fa creïble l’actuació dels 
fills de l’expresident Pujol per exercir la seva influèn-
cia a favor de determinats projectes per obtenir rèdits 
personals.

24. Constatem també que alguns compareixents han 
manifestat que les actuacions emmarcades en l’acti-
vitat econòmica dels fills Pujol Ferrusola eren cone-
gudes per l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i 
Soley, i que en cap cas es va adoptar cap decisió que 
delimités l’àmbit d’actuació econòmica empresari-
al, que deixés d’alimentar les sospites d’actuacions de 
tracte preferent. No és versemblant que els alts càrrecs 
del Govern presidit per Jordi Pujol i Soley i de l’actual 
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presidit per Artur Mas i Gavarró no fossin coneixe-
dors de les activitats descrites, si a més atenem les re-
lacions fins i tot d’amistat entre alguns d’ells.

25. Malgrat la no compareixença d’alguns propieta-
ris i alts directius, atès que alguns grups parlamen-
taris no ho van considerar prioritari, es pot constatar 
l’existència d’empreses que han aconseguit contractes 
amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 
forma continuada i que la seva relació amb membres 
de la família Pujol, tant en lo personal com en la re-
lació política, no pot ser desmentida. Hi ha prou ele-
ments per veure-hi un entramat de favors creuats per 
aconseguir beneficis empresarials, personals i també 
pel partit dels presidents Pujol i Mas. Són constatables 
les actituds de tolerància dels governs de Jordi Pujol 
respecte als indicis de males pràctiques i irregularitats 
que afectaven a persones claus de les seves adminis-
tracions.

2. Recomanacions i propostes de millora

26. Es recomana revisar el reglament del Parlament 
en relació a les comissions d’investigació que perme-
ti més agilitat i més aprofundiment en els temes. En 
aquest sentit proposem al Parlament: 

a) La conveniència de reforçar el paper de l’òrgan rec-
tor de les comissions d’investigació.

b) La inadequació de la pràctica consistent en facilitar 
o permetre a tot compareixent una intervenció prèvia, 
i limitació en el temps i en el contingut de les respostes 
de les persones compareixents per evitar intervencions 
amb finalitats espúries.

c) Concreció temàtica per evitar la dispersió d’objectius.

d) Limitació de compareixences a sol·licitar per a cada 
grup parlamentari.

e) Preferència perquè el torn de preguntes sigui sem-
pre iniciat pel representant de la formació política que 
ha proposat la compareixença.

f) Evitació de la concurrència simultània de compa-
reixents, atès el risc de pèrdua de l’oportunitat per a 
la comissió de contrastar els testimoniatges dels con-
vocats.

g) Necessitat de preservar els drets constitucionalment 
reconeguts a tota persona, particularment els drets a la 
dignitat i a la presumpció d’innocència; en aquest cas, 
preveure la interrupció dels treballs de les comissions 
parlamentàries d’investigació tan bon punt s’inicia un 
procediment judicial que té per objecte els mateixos 
fets.

27. En relació a la contractació administrativa, instar 
al Parlament a: 

a) Una reforma de la Llei de Contractes del Sector Pú-
blic, que limiti la revisió dels preus de contractació, 

que limiti el fraccionament dels contractes, que modi-
fiqui el règim actual d’adjudicació directa mitjançant 
contractes menors amb una reducció de les quanties 
dels imports dels contractes menors en les seves dife-
rents modalitat així com una limitació estricta per llei 
de l’ús dels contractes menors. Limitar l’ús del proce-
diment de la tramitació injustificada per via d’urgència 
i introduir-ho com a causa de nul·litat.

b) Publicar en temps real totes les adjudicacions de 
contractes públics amb tota la memòria econòmica i 
criteris d’adjudicació. Qualsevulla modificació del 
pressupost inicial també haurà de ser publicada.

c) Iniciar una reforma legislativa, per tal de que totes 
les Institucions, entitats i empreses que rebin recursos 
públics els quals siguin essencials pel desenvolupa-
ment de la seva activitat, adeqüin els seus processos de 
contractació a la Llei de Contractes del Sector Públic.

d) Revisar el reglament per al desplegament de la Llei 
de regim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de la Ge-
neralitat de Catalunya que garanteixin que la seva ac-
tuació serà objectiva i amb dedicació plena a les seves 
funcions, sense veure’s mediatitzada per altres interes-
sos.

28. En relació al frau i l’evasió fiscal.

a) Instar a una reforma tributària en profunditat i un 
canvi de mentalitat que potencií el civisme fiscal, ins-
taurant mecanismes que facin percebre que el sistema 
fiscal és just i transparent i que es reten comptes per-
què sapiguem en que es gasten i el destí de cada euro 
recaptat.

b) El nostre sistema fiscal pateix d’insuficiència recap-
tatòria per l’erosió de les bases imposables i l’enorme 
nivell de frau fiscal, és un dels problemes que expli-
quen en part el nostre elevat dèficit i deute públic. Els 
ingressos públics signifiquen el 37,8% del PIB, nou 
punt percentuals per sota la mitjana europea, creiem 
que cal dotar a les Administracions Tributaries dels 
mecanismes i recursos per lluitar contra el frau i asso-
lir majors nivells de recaptació sense necessitat d’apu-
jar les figures impositives.

c) La globalització i la llibertat de moviment dels 
grans capitals imposen enormes desafiaments als Es-
tats. I l’elusió fiscal és potser un dels majors reptes, a 
curt termini, que ens enfrontem els països desenvolu-
pats. Ja no n’hi ha prou amb parlar de tolerància zero 
amb el frau fiscal. També cal considerar la planificació 
fiscal agressiva com inacceptable des del punt de vista 
de la Responsabilitat Social de les empreses, fins i tot 
encara que es trobi dins de la legalitat. Per combatre 
aquests problemes, és primordial protegir la base im-
posable nacional de manera que es gravi a cada país 
el benefici que li correspongui per haver estat generat 
al seu territori. Proposem que s’estudiï la creació d’un 
impost sobre els beneficis desviats a través d’enginye-
ria fiscal per les grans multinacionals, que estarà an-
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corada en una nova redacció de la norma general anti-
abús, és a dir, l’article 15 de la Llei general tributària. 
un tribut diferent a l’impost sobre societats o l’IRPF, 
de caràcter específic i temporal, que gravi tots aquells 
beneficis, no gravats per l’impost sobre societats, de-
rivats d’operacions d’enginyeria fiscal transfronterera 
realitzades en abús de dret.

d) Limitar els llocs de lliure designació a les Agencies 
Tributaries per evitar sospites de partidisme en les se-
ves actuacions.

e) Instar a l’enduriment del Codi Penal per a tots 
aquells delictes que tinguin a veure amb el frau fiscal.

f) Instar en el marc dels convenis internacionals la re-
gulació de la informació financera i fiscal entre països, 
per tal de limitar els efectes del secret bancari davant 
de comissions rogatòries judicials que puguin impos-
sibilitar els moviments dels possibles defraudadors.

29. Finalment el Parlament de Catalunya considera 
que l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, 
per haver desenvolupat el paper polític que ha tingut 
en la Catalunya moderna, i des d’una actitud ètica que 
sempre ha demanat en els altres, hauria d’aportar ell i 
el seu entorn familiar més proper, tota la documenta-
ció patrimonial, de rendes i participacions societàries 
en les que han participat des de que va iniciar la seva 
alta magistratura com a President de Catalunya, així 
com l’aixecament del secret bancari dels comptes que 
pugessin tenir a l’estranger, per tal de comprovar la ve-
racitat de les seves explicacions. Catalunya i els seus 
ciutadans es mereixen conèixer la veritat.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC

Propostes de conclusions presentades pel GP ERC 
(reg. 121003)

A la Mesa de la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat, Sergi Sabrià i Benito, diputat, Mar-
ta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, membres de la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política, presenten, 
d’acord amb el que estableix l’article 58.6 del Regla-
ment del Parlament, les propostes de conclusions se-
güents per tal que, una vegada debatudes a la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política, siguin incloses en el 
dictamen que ha d’ésser debatut pel Ple del Parlament.
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1. Introducció

1.1. En relació a la creació de la CIFEF

El 25 de juliol de 2014 l’ex president Jordi Pujol i So-
ley va fer una declaració pública en la que reconeixia 
haver disposat d’un fons no declarat durant més de 30 
anys a l’estranger. La importància de Jordi Pujol en la 
política catalana, l’escandalosa contradicció que supo-



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 642

3.10.55. TRAMITACIONS EN CURS 56

sava la seva confessió amb un discurs polític de for-
ta càrrega moral, la coincidència amb el coneixement 
públic de molts altres casos de presumpta corrupció 
política, la denúncia pública de molts altres casos de 
frau i evasió fiscals, en mig d’un context de crisi eco-
nòmica i de dificultats per a les arques públiques, van 
fer del tot necessari obrir una comissió d’investigació 
que, partint del Cas Pujol, abordés les diferents pràcti-
ques lesives amb l’erari públic i l’ètica pública que ha 
de presidir el govern de les institucions.

1.2. En relació a l’objecte dels treballs  
de la CIFEF

El Cas Pujol ha estat el detonant d’aquesta Comissió 
(CIFEF en endavant), la matèria principal a investigar, 
però si es pretenia determinar quina ha estat la mane-
ra d’exercir la responsabilitat política que ha permès, 
o fins i tot propiciat, l’existència de corrupció, no es 
podia tancar els ulls davant l’existència de l’àmplia va-
rietat i profusió d’altres casos i pràctiques corruptes.

Així doncs, s’optà, per part d’una majoria de grups de 
la cambra, per l’estudi i investigació de les pràctiques 
polítiques que han facilitat una àmplia tipologia de 
pràctiques corruptes, mantenint, al mateix temps, el 
focus centrat el cas que n’ha estat el detonant.

Val a dir, però, que en un primer moment alguns grups 
de la cambra van pretendre limitar fortament l’abast 
dels treballs de la comissió i va ser després de la de-
núncia pública d’aquest comportament que van acce-
dir a fer un pla de treball que permetés abordar el fe-
nomen de la corrupció política, el frau i l’evasió fiscals 
en tota la seva amplitud

Per tant, es va fixar, per acord majoritari dels Grups, un 
pla de treball que pretenia estudiar els següents temes:

– Cas Pujol, tant pel que fa a la confessió de la tinença 
de fons no declarats a l’estranger, com pel que fa a pre-
sumptes casos de corrupció en els que ha estat involu-
crat l’entorn familiar del president Jordi Pujol i Soley.

– Pràctiques de corrupció política:

• Institucions públiques en relació a la lluita contra la 
corrupció

• lluita contra la corrupció des de l’Administració de 
la Justícia

• finançament dels partits polítics

• corrupció i concessió d’obra pública, corrupció i con-
certació público-privada

• cas Mercuri

• cas Palau

• cas Pretòria

• cas Pallerols i Turisme

• cas Priorat

• cas ADIGSA

• aportació de la investigació periodística en la lluita 
contra la corrupció política

– Frau i evasió fiscal:

• lluita contra el frau i l’evasió fiscal

• lluita contra el frau i l’evasió des de l’administració 
tributària

• frau, entitats financeres i grans patrimonis

• lluita contra el frau i assessoria fiscal

– Transparència, mesures i alternatives:

• En relació a la transparència i la gestió pública

• En relació als àmbits col·legials

• En relació a l’àmbit acadèmic

• En relació a les iniciatives socials contra el frau fiscal 
i la corrupció

– Delictes globals

• Economies mafialitzades i blanqueig de capitals a 
Catalunya

L’amplitud dels temes a tractar, la seva rellevància i, 
tanmateix, l’escurçament de la legislatura fan que no 
podem donar per acabats els treballs de la CIFEF, que 
les presents conclusions es limitin a les investigacions 
dutes a terme en la Xena legislatura i que sigui del tot 
necessari que en una propera legislatura es reprenguin 
de nou.

Recomanacions:

1. Reobrir la CIFEF en la següent legislatura.

2. Delimitar l’objecte d’estudi de forma més precisa i 
d’acord amb el temps disponible.

1.3. En relació a l’objectiu de la CIFEF i de les 
Comissions d’Investigació parlamentària sobre 
fets il·lícits amb procediments judicials oberts

Un dels problemes amb els que ha topat la CIFEF ha 
estat l’intent de confusió que alguns compareixents 
han volgut introduir respecte el seu objectiu, sovint 
amb la connivència d’algun grup parlamentari i, a 
vegades, també, de determinats mitjans de comuni-
cació.

S’ha qüestionat si era procedent o no que una Comis-
sió d’Investigació coincidís en temps i temàtica amb 
procediments judicials. S’ha volgut barrejar l’objecte 
d’uns i altres. S’ha volgut deslegitimar els treballs del 
Parlament en relació als procediments judicials.
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Per tot això, volem recordar i deixar ben clar que: l’ob-
jectiu d’una Comissió d’investigació parlamentària és 
determinar com s’ha exercit la responsabilitat política, 
determinar quines responsabilitats cal exigir i fer pro-
postes de millora, siguin d’actuació o normatives.

Aquest objectiu s’inscriu clarament dins la funció de 
control que tot Parlament ha d’exercir respecte del po-
der executiu i és del tot necessari que s’exerceixi sem-
pre que s’observin actuacions que són, han estat o po-
drien haver estat connivents, afavoridores o ineficients 
davant d’activitats il·lícites del poder polític o del seu 
àmbit d’influència.

Per a determinar com s’ha exercit la responsabilitat 
política sovint cal estudiar i intentar determinar fets 
il·lícits. I és evident que els mitjans tècnics i operatius 
no són els mateixos que els d’un procediment judicial 
per a la determinació de fets. Com també cal constatar 
que el sistema de garanties que protegeix a les parts 
tampoc no és el mateix.

Per això no cal esperar d’una Comissió d’Investiga-
ció parlamentària la determinació dels fets que puguin 
constituir una veritat judicial. Però tampoc té sentit 
demanar a una Comissió d’Investigació que hagi d’es-
perar el finiment d’altres procediments en l’àmbit ju-
dicial, doncs aleshores el Parlament estaria fent deixa-
desa de la seva primordial funció de control del poder 
executiu. Una comissió d’investigació ha de fer el seu 
curs en paral·lel, sense interferir altres procediments 
judicials o administratius. Un Parlament no pot, però, 
inhibir-se davant possibles casos de mal exercici de la 
responsabilitat política del poder executiu.

El que cal esperar d’una Comissió d’investigació par-
lamentària és, insistim, que analitzi, tregui conclusi-
ons i faci propostes sobre com s’ha d’exercir la respon-
sabilitat política.

D’altra banda convé assenyalar que el Reglament del 
Parlament de Catalunya, pel que fa a les comissions 
d’investigació, només recull una breu descripció de 
l’àmbit d’actuació i aspectes procedimentals.

Per tot això, formulem les següents

Recomanacions:

3. Desenvolupar l’article 58 del Reglament del Parla-
ment per tal de definir amb claredat l’objectiu de les 
comissions d’investigació.

4. Desenvolupar legislativament la possibilitat de col-
laboració entre una Comissió d’Investigació i d’altres 
procediments oberts en el mateix àmbit d’investigació, 
siguin judicials, administratius o d’altra mena.

1.4. En relació als límits dels treballs de la 
CIFEF i propostes de millora per a futures 
comissions d’investigació

La CIFEF, en aquesta Xena legislatura, ha tingut una 
sèrie d’obstacles per a realitzar la seva tasca.

Un d’ells ha estat l’amplitud de la matèria a investi-
gar. Si bé es va convenir, per les votacions dels Grups, 
abastar el Cas Pujol i tot un seguit de casos de corrup-
ció, convé assenyalar que aquesta amplitud s’hauria de 
correspondre amb una major disponibilitat de mitjans 
per a l’anàlisi de la documentació rebuda i de les de-
claracions obtingudes.

Igualment, l’ús abusiu del dret a no declarar ha estat 
un altre factor limitant. El respecte a aquest dret, en 
especial en les persones que estan sotmeses a procedi-
ments judicials, no treu, però, que el Parlament de Ca-
talunya reprovi l’actitud d’aquells compareixents que 
ostensiblement s’han negat a complir amb el seu deure 
cívic de col·laborar amb el Parlament i d’aquells que de 
forma evident han faltat a la veritat.

Un altre factor limitant ha estat el temps, pel que reco-
manem que els treballs de la CIFEF es reprenguin en 
la següent legislatura ordinària.

I un darrer factor limitant que voldríem mencionar ha 
estat l’accés a la informació sobre els casos estudiats 
que es troba en mans de la justícia o de les investiga-
cions policials.

Per tot això formulem les següents

Recomanacions

5. Reforçar els mitjans d’estudi i anàlisi de la informa-
ció que el Parlament posi en disposició de les comissi-
ons d’investigació

6. Reprovar l’actitud dels compareixents que s’han ne-
gat a declarar sobre matèries per les que no estan im-
plicats en cap procediment judicial.

7. Reprovar l’actitud d’aquells compareixents que os-
tensiblement han faltat a la veritat en les seves declara-
cions davant el Parlament de Catalunya.

8. Fer arribar a la fiscalia aquelles declaracions que 
presumptament hagin faltat a la veritat i els pugui ser 
d’aplicació l’article 502.3. del Codi Penal, en especial 
les del senyor Jordi Pujol i Ferrusola, del senyor Ma-
nuel Bustos i de la senyora Alícia Sánchez-Camacho.

9. Desenvolupar legislativament el marc en que s’ha de 
produir l’intercanvi d’informació entre una comissió 
d’investigació parlamentària, una investigació admi-
nistrativa, una investigació policial o un procediment 
judicial obert en la mateixa matèria.

10. Establir vies de col·laboració entre el parlament i 
els mitjans de comunicació que han realitzat investi-
gacions periodístiques per a l’intercanvi normalitzat 
d’informació.
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11. Facilitar al Parlament, per part de l’administració 
de justícia, tota la informació disponible que no es tro-
bi sota secret de sumari.

2. Bloc cas Pujol

2.1. En relació a la confessió de l’expresident 
Pujol

Jordi Pujol i Soley va ser president de la Generalitat 
durant 23 anys i ha estat, per tant, una figura cabdal en 
la Història de la Catalunya contemporània. El suport 
que ha rebut durant molts anys per part de molts ciu-
tadans de Catalunya, la seva projecció exterior i el seu 
paper protagonista en un període històric de recupera-
ció de les llibertats i de les institucions democràtiques 
han estat el motiu pels quals la confessió feta el passat 
25 de juliol ha suposat un cop moral de grans dimensi-
ons damunt la política catalana.

Un cop moral agreujat, paradoxalment, pel pes de les 
reflexions entorn l’ètica política i la forta càrrega mo-
ral que va impregnar el seu discurs polític i, per tant, 
la forma en la que la primera autoritat del país explica-
va la política al conjunt de la societat catalana.

El reconeixement de la seva culpa, com a còmplice 
d’un delicte d’evasió fiscal va doldre i decebre molts 
catalans i catalanes. Tant a aquells que li havien donat 
suport polític com als que li havien mostrat el seu res-
pecte institucional malgrat discrepar-hi políticament.

Aquesta decepció, però, no ha pogut ser reparada per 
la confessió esmentada, atès que no ha estat compler-
ta, no s’han donat totes les explicacions requerides ni 
s’ha aportat la informació necessària per a fer creïble 
el seu relat.

El Parlament constata, a través dels treballs d’aquesta 
Comissió, que Jordi Pujol i Soley no ha aportat cap do-
cumentació que corrobori la veracitat de la seva con-
fessió, ni es pot constatar que hagi tingut una actitud 
de col·laboració amb les autoritats fiscals i judicials 
com ell s’havia compromès a fer.

Així, el que es presentà davant la societat com un gest 
de reconeixement de culpa sincer que «obeeix a un 
propòsit ètic», en paraules de l’expresident, sembla ser 
molt més un moviment tàctic per a la seva defensa i la 
de la seva família davant dels procediments judicials 
oberts.

Si la confessió obeís a «un propòsit ètic» hauria pogut 
produir-se en qualsevol dels darrers 35 anys. Els fets 
són, però, que la confessió es produeix poques setma-
nes després que es publiquessin els moviments banca-
ris que havien fet la seva muller i tres fills, fet que als 
seus ulls indicava que havien estat descoberts.

Si la confessió obeís a «un propòsit ètic» hauria pogut 
complementar-se amb la sol·licitud d’aixecament del 
secret bancari, hauria pogut complementar-se amb do-

cumentació creïble sobre els moviments d’aquests fons 
a l’estranger. No ha estat així, fent ús del legítim dret 
a la defensa.

No són discutibles els drets que assisteixen a les per-
sones acusades en procediments judicials, però el seu 
ús en aquest cas resta credibilitat al «propòsit ètic» al-
legat que, per altra banda, sembla moralment exigible 
a qui durant tants anys ha estat la primera autoritat 
dels catalans.

2.1.1. Sobre l’origen d’aquests fons

La CIFEF no ha pogut aclarir quina és la veritat dels 
fets, tampoc és la seva missió, però sí que ha pogut 
constatar que:

– L’expresident Pujol reconeix saber de la seva exis-
tència des dels anys 60, on situa el seu origen «era pro
vinent dels guanys que el seu pare obtenia els anys cin
quanta i seixanta per la compravenda de dòlars», però 
no aporta cap element probatori.

– No s’aporta cap element probatori, tampoc, de les 
explicacions que el conjunt de la família ha donat so-
bre aquests fons: no hi ha menció en l’herència, no hi 
ha cap document que acrediti el lloc on es trobaven 
els fons l’any 1990, no hi ha cap document que doni 
explicacions de quan ni com el primer gestor (Mateu) 
va posar els comptes en mans del segon (Sr. Pujol i Fi-
ga), el mateix respecte al traspàs d’aquest a Jordi Pujol 
Ferrusola, no hi ha cap document de repartiment entre 
els germans, cap germà demana aixecar el secret ban-
cari respecte els moviments dels fons des de que els 
han estat traspassat, alguns donen explicacions, d’al-
tres diuen que ja no els tenen però no diuen què n’han 
fet.

– Sembla poc creïble que en tot el procés de gestió 
d’una quantitat tant important de diners ningú reti 
comptes a ningú.

– A algú tant proper a l’expresident com el senyor 
Francesc Cabana «no li consta» que hi hagi hagut un 
llegat del pare de l’expresident i que, en la seva opinió, 
veia molt difícil, per la proximitat i l’alt concepte que 
tenia del seu sogre, que Florenci Pujol fes una diferen-
ciació així entre el seu fill i la seva filla.

Un mitjà ha publicat aquesta setmana, citant fonts del 
seu entorn assessor en matèria jurídica i fiscal, que la 
seva germana també havia tingut una deixa, un llegat.

Banca Catalana

– La hipòtesi sobre si l’origen dels fons provenia de la 
gestió de Banca Catalana tampoc ha estat contrasta-
da tot i que tampoc ha estat fefaentment desmentida. 
Mentre Pujol afirma que ni ell ni ningú del seu entorn 
directiu ni familiar hi va tenir cap enriquiment, el Sr. 
Francesc Cabana va reconèixer davant la comissió ha-
ver retingut unes accions que anys després de la crisi 
van recuperar una part important del valor.
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– La comissió va escoltar, també, versions contradic-
tòries en relació al despreniment de Pujol de les seves 
accions de Banca Catalana:

Segons el periodista d’investigació Fèlix Martínez, 
a partir de testimonis periodístics l’any 1979 es pro-
dueix la donació-aparcament d’un paquet accionarial 
de 259 M, de valor nominal, el valor de mercat de les 
quals s’estimava el triple, aquestes accions s’haurien 
venut a finals del 1980, dipositant els fons a Suïssa.

Per altra banda, i segons aquest mateix periodista, el 
1984 Banc de Vizcaya, entitat que es va fer amb el 
control de Banca Catalana després de la seva interven-
ció, paga uns 400 M de compensació per la propietat 
de Banca Catalana, i aquí esmenta de testimoni el se-
nyor Alfredo Sàez, sense que hi hagués una raó apa-
rent per fer aquest pagament als anteriors propietaris 
d’un banc que ha estat intervingut.

2.1.2. En relació als moviments d’aquests fons

En relació als moviments d’aquests fons, la seva evolu-
ció, ha donat lloc a diverses hipòtesis basades en altres 
possibles orígens dels fons actuals, la CIFEF tampoc 
pot arribar a conclusions segures. Però si que pot fer 
les següents afirmacions:

– Que l’expresident Pujol no ha aportat cap mena de 
documentació en relació a l’evolució dels fons de la 
deixa del seu pare, ni moviments d’entrada i sortida, ni 
de l’origen de les noves entrades, ni de la seva absèn-
cia, ni dels seus rendiments financers.

– Que els dos gestors durant el període en que decla-
ra que n’era responsable, Delfí Mateu i Joaquim Pu-
jol, avui són morts i tampoc s’ha aportat cap document 
que acredités cap gestió per part seva.

– Que resulta poc versemblant creure que Jordi Pujol 
no demanés mai cap gestió ni cap informació en rela-
ció a aquests fons.

– Que de les declaracions del tinent coronel de la 
Guàrdia Civil jubilat, Sr. José Matas Zapata, se’n des-
prèn que la família Pujol, esposa i algun dels seus 
fills, feien visites reiterades a Andorra, seguint més o 
menys els mateixos itineraris i el Sr. Matas Zapata els 
coneixia perquè l’escolta dels Mossos d’Esquadra ha-
via de sol·licitar-li autorització per poder entrar les ar-
mes a Andorra. Aquests freqüents desplaçaments han 
estat negats pels membres de la família Pujol i el De-
partament d’Interior no ha sabut aportar documenta-
ció relativa als serveis de mossos d’esquadra en relació 
a aquests desplaçaments.

– Que a partir de l’any 1990, amb l’arribada a l’edat 
adulta del més petit dels germans Pujol i Ferrusola, 
n’assumeix la seva gestió Jordi Pujol i Ferrusola.

– Que l’any 1992 en fa el repartiment i a partir d’ales-
hores cadascun dels beneficiaris (fills i esposa de Jordi 
Pujol i Soley) en fa la gestió que creu convenient. En 

aquest moment, segons filtracions de les declaracions 
davant el jutge, el fons és de 3 milions d’euros i es re-
parteix a parts iguals entre la mare i els fills, pel que 
cadascun d’ells rep 382.000 euros.

– Que l’any 2010 es mouen els fons des d’Andbank a la 
Banca Privada d’Andorra.

– Que el juliol de 2014 la mare i quatre dels germans 
regularitzen les quantitats que tenien a Andorra i que 
ara sumen 3,8 milions d’euros. Les quantitats regula-
ritzades són 838.244 € Marta Ferrusola, 750.000 Ole-
guer Pujol, 558000 Marta Pujol, 1.072.767 Mireia Pu-
jol i 701.341 Pere Pujol.

– Que les declaracions davant la comissió negant ha-
ver operat amb aquests fons, per part del Sr. Jordi Pu-
jol Ferrusola contrasta amb la informació coneguda 
de la notificació al fiscal, després d’una comissió ro-
gatòria, de la quantitat de 2.435.000 €, dipositada a la 
Banca Privada d’Andorra a favor de la societat editori-
al mexicana Anzuelos Soluciones S.A. operació docu-
mentada el 4 de agosto de 2014.

– Que la denúncia de la senyora Victòria Àlvarez, for-
mulada primer davant la senyora Alícia Sánchez-Ca-
macho i sorprenentment, dos anys després, davant les 
autoritats judicials, sembla ser l’origen d’investigaci-
ons policials a l’entorn de Jordi Pujol Ferrusola i el co-
brament de comissions il·lícites.

2.2. Sobre la forma d’exercir la responsabilitat 
política de Jordi Pujol

2.2.1. Poder, límits i impunitat

Jordi Pujol i Soley ha tingut al llarg de la seva trajectò-
ria d’home públic un fort desig d’influència i una reco-
neguda habilitat en l’exercici del poder. Durant el final 
del franquisme aquesta capacitat la va vehicular a tra-
vés de Banca Catalana, durant i després d’aquest perí-
ode a través de la compra o influència sobre mitjans de 
comunicació i, finalment, a través de la política.

Aquesta vocació de poder sempre es va exercir a partir 
d’un estil de lideratge fort, en la presa de decisions, en 
el discurs polític i en l’acumulació d’influència. Un es-
til de lideratge molt personalista, mai compartit, ni en 
l’etapa cívica, ni en l’empresarial, ni en la política. Per 
a Pujol la política es feia en singular i la seva persona-
litat ho pretenia abastar tot.

Al seu discurs la referència moral hi és molt present, 
però sempre centrada en l’actitud de l’individu, dele-
gant la pràctica moral en la persona. Així, en el dis-
curs de l’entrega del premi internacional Catalunya a 
Václav Havel deia: «necessitem referents, punts sòlids 
on poder-nos enganxar. Gent amb credibilitat, capaç 
de donar seguretat, capaç de fer que els homes creguin 
en quelcom més que no sigui en ells mateixos. Neces-
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sitem gent, persones amb autoritat moral que diguin a 
tothom que hi ha futur».

Sorprenentment, en un discurs tant impregnat per la 
reflexió moral la llibertat, la qualitat democràtica, el 
combat a la corrupció, hi eren pràcticament absents. 
En el seu discurs, la moralitat de l’exercici del poder 
requeia en la responsabilitat individual. No hi apa-
reix l’equilibri de poders, els mecanismes de control, 
la transparència, com si fossin qüestions que li feien 
nosa, límits molestos per a la seva forma d’exercir el 
poder.

En una altra conferència de l’expresident, «Defensa i 
Elogi de la Política. Grandesa i Misèria de la Política», 
amb un títol ben explícit per abordar la qüestió de la 
corrupció, el tema es menciona de forma resignada, 
fins i tot tolerant: «de corrupció n’hi ha hagut sempre».

Aquesta actitud displicent amb la corrupció es va re-
flexar, també en les paraules del mateix expresident 
Pujol quan, entrevistat al programa Agora de TV3, va 
advertir del perill que suposaria «remoure la qüestió 
del finançament dels partits». Preguntat per les dona-
cions que la Fundación Trias Fargas va rebre del Palau 
de la Música, va dir «si entrem aquí ens farem molt 
mal» i «jo tindria una resposta fàcil: «aquests van do-
nar tant a tal i aquells van donar tant a tal altre»...

Habilitat en l’acumulació de poder, resistència o re
buig als mecanismes de control, exercici personalista 
del lideratge, idealització del líder pel seu entorn, to
lerància amb l’existència de certs nivells de corrupció. 
Aquestes eren algunes de les característiques de la se-
va forma d’exercir el poder. Aquests han estat elements 
que van fonamentar la sensació d’impunitat per part 
de l’entorn de Pujol.

2.2.2. Sobre Banca Catalana i l’aprenentatge de 
la impunitat

A parer de diversos compareixents el tancament del 
cas Banca Catalana va ser el punt que marca l’inici 
d’una sensació de poder-ho tot, d’impunitat, a l’entorn 
de l’expresident Pujol.

Al novembre de 1986 el ple de l’Audiència de Bar-
celona va desestimar la querella en la que s’acusava 
Pujol i la resta de consellers del banc dels delictes 
d’«apropiació indeguda, falsedat en document públic 
i mercantil i maquinació per alterar el preu de les co-
ses».

Segons afirmen els fiscals del cas Mena i Villarejo en 
el seu escrit d’acusació van provar que hi va haver un 
buidatge patrimonial previ a l’operació acordió que va 
devaluar les accions de Banca Catalana de 1000 a 1. 
I aquest informe mai ha estat corregit ni revocat per 
cap sentència. Aquest testimoni ha estat recolzat pels 
periodistes compareixents a la CIFEF, però clarament 
contradit pels exdirectius de Banca Catalana.

Però interessa aquí destacar alguns fets singular en 
aquest procediment judicial que poden fàcilment rela-
cionar-se amb la pressió política sobre el cas:

– Sembla provat que una majoria de magistrats van 
dictaminar sense haver recollit ni llegit la documen-
tació del cas.

– Alguns magistrats van afirmar que donarien suport a 
Pujol abans de pronunciar-se oficialment.

– Segons el periodista d’investigació Rafa Burgos l’ad-
vocat de Pujol, Joan Piqué Vidal (posteriorment con-
demnat per corruptor del jutge Pascual Estevill), tenia 
dos pisos al carrer Enric Granados, en el que els inqui-
lins eren Fernando Pérez Máiquez, president de la sala 
7 de l’Audiència de Barcelona i Ezequiel Miranda de 
Dios, president de la sala 13.

– Al desembre de 1986, el fiscal general de l’Estat, Ja-
vier Moscoso, acordà ordenar al fiscal de l’Audiència 
Territorial de Barcelona, Alejandro Sanvicente, que no 
s’interposés recurs contra l’aute del Ple de l’Audiènia.

– El 1990 es tanca el cas amb un aute que diu: «Se tra
ta de distracciones de dinero, a través de una operati
va bancaria y contable irregular en algunos aspectos e 
incluso abiertamente contraria a Derecho en otros». I 
també afirma que «parte de las irregularidades come
tidas en Banca Catalana son coincidentes con prác
ticas generalizadas en aquel período de tiempo». El 
tribunal va sostenir, també, que els querellats van co-
metre «graves desaciertos de gestión».

Sembla, doncs, que la gravetat de les acusacions, l’ab-
sència total de conseqüències i l’evident pressió políti-
ca exercida, van comportar un molt mal aprenentatge 
per a l’entorn de l’expresident Pujol: la sensació d’im-
punitat.

2.2.3. La corrupció i els Governs Pujol

Les acusacions de corrupció als Governs Pujol han 
estat molt nombroses al llarg dels diferents mandats. 
Malgrat l’escassetat de sentències condemnatòries 
convé assenyalar que 9 de 58 consellers d’aquests Go-
verns han estat imputats, tres dels set consellers d’eco-
nomia i finances que va tenir. Una proporció certa-
ment elevada.

Segons el periodista Ernesto Ekaizer la relació conti-
nuada amb interessos empresarials i la continuïtat en 
la presència al poder van configurar una xarxa d’inte-
ressos que ell denominà «capitalisme dels amiguets».

Citem alguns dels casos denunciats que estan relacio-
nats amb aquesta manera de governar:

Cas CARIC

Per a l’exfiscal Jiménez Villarejo va ser particularment 
greu la impunitat que va cobrir la presumpta malver-
sació de fons públics de la CARIC (Comissió d’Ajuda 
a la Reconversió Industrial de Catalunya) que, segons 
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ell, justificava la persecució penal de Macià Alavedra i 
11 consellers més. Una part dels fons gestionats per la 
CARIC van ser destinats en condicions molt avantat-
joses a societats vinculades a consellers i alts càrrecs 
de la Generalitat. Sembla clar que, com a mínim, hi 
va haver un conflicte d’interessos gestionat sense cap 
transparència. El Fiscal General de l’Estat va prohibir 
a la Fiscalia de Barcelona l’exercici d’accions penals 
per entendre que els delictes estaven prescrits en un 
escrit en el que afirmava que els fets descrits despreni-
en un «un aroma de corrupción».

CAS BFP

Jordi Planasdemunt, Conseller d’Economia entre els 
anys 1982 i 1984, i posteriorment Director General de 
l’Institut Català de Finances (ICF). L’any 1994, men-
tre desenvolupava aquest càrrec, es va veure implicat 
de ple en el cas BFP. BFP fou una empresa creada pel 
mateix Planasdemunt que organitzà una xarxa de pa-
garés falsos per valor de 4.000 milions de pessetes. 
Per aquest delicte fou condemnat a set anys de presó 
pel jutge Lluís Pascual Estevill.

Cas Casinos

Aquest va ser el primer cas en que en un procediment 
judicial es considera provat el finançament d’un partit 
polític a partir d’una empresa beneficiària de la con-
cessió pública d’explotació dels únics tres casinos que 
hi havia per llei a Catalunya. Malgrat que el cas es tan-
cà sense condemna, aleshores no era delicte el finan-
çament de partits, es considerà provada l’existència de 
factures falses emeses en benefici de CDC i d’empre-
ses editores de mitjans de comunicació, entre d’altres.

Cas Prenafeta

El 31 de març de 1990 dimitia com a secretari general 
de Presidència de la Generalitat després que la Fisca-
lia de Barcelona iniciés una investigació per incom-
patibilitats entre la seva activitat pública i privada. És 
de destacar que El fiscal general de l’Estat va prohibir 
l’exercici d’accions penals al fiscal de Barcelona i que, 
quan es portà al jutjat d’instrucció per part de l’acusa-
ció privada, el jutge que val cloure el cas amb una sola 
declaració va ser Lluís Pascual Estevill.

Però l’element més indicatiu d’aquesta determinat ma-
nera d’exercir la responsabilitat política va ser la co-
incidència en el temps del suport de CiU al PSOE per 
a superar una moció de confiança al Govern de Fe-
lipe Gonzàlez, el suport de CiU al PSOE per evitar 
una comissió d’investigació al Congreso sobre el Cas 
Juan Guerra, el suport del PSC a CiU al Parlament de 
Catalunya per evitar una comissió d’investigació sobre 
el Cas Prenafeta i la instrucció del Fiscal General de 
l’Estat al fiscal de Barcelona prohibint-li que exercís 
accions penals al respecte.

Preguntat el president Pujol sobre aquesta qüestió en 
la seva compareixença davant la CIFEF va negar la re-
lació entre aquestes decisions polítiques però va afegir 
que «vostè no sap la importància que tenia en aquell 
moment la qüestió de confiança a Felipe Gonzàlez 
per a l’obtenció de fons estructurals europeus per part 
d’Espanya».

Cas Turisme

Cas tancat i amb condemna ferma per malversació de 
fons públics. El Consorci de Turisme de Catalunya va 
encarregar, per mitjà de contractació menor, centenars 
d’estudis sense cap utilitat ni valor per tal de desviar 
fons a Unió Democràtica de Catalunya. L’actitud de 
la Generalitat durant els governs Pujol, lluny d’actuar 
com a part perjudicada, va ser evitar que es conegués 
tot l’abast de la malversació de fons públics.

Cas Treball

Un altre cas processat i tancat amb condemna per de-
lictes de frau de subvencions,

malversació de fons públics i falsedat documental, re-
lacionat amb el finançament d’UDC. Fons públics des-
tinats a la formació d’aturats van ser desviat a l’enri-
quiment il·lícit i al finançament d’aquest partit.

El cas es va tancar amb un pacte entre la fiscalia, ad-
vocats de la Generalitat i la defensa just abans de la 
vista oral. Així es va evitar, per exemple, que el Sr. 
Enric Millo, actualment portaveu del PPC, però ales-
hores màxim dirigent d’UDC a Girona i Director del 
Serveis Territorials del Departament de Treball a Gi-
rona, demarcació on es va produir la major desviació 
de fons, hagués de comparèixer a la vista oral. Malgrat 
el pacte entre fiscalia, advocacia de l’Estat i defensa, 
Unió Democràtica de Catalunya va ser condemnada 
com a «partícip a títol lucratiu».

La llista és més llarga i prou coneguda, altres casos 
seran citats en altres apartats d’aquestes conclusions. 
Però els que hem citat, tots ells, han donat lloc a proce-
diments judicials i tots ells estan relacionats amb una 
manera d’exercir la responsabilitat política que es creu 
prou impune com per desviar cabals públics i creure 
que no serà descobert ni denunciat.

Mereix una menció en aquest apartat el Cas del Pa
lau de la Música, però aquest és un cas que el Parla-
ment de Catalunya ja va investigar i del qual va apro-
var unes conclusions prou concloents.

2.2.4. De l’entorn del president Pujol  
i la corrupció

Una altra de les qüestions que ha estudiat la CIFEF, i 
sobre de les que més s’ha escrit, és la sorprenent fre-
qüència d’acusacions judicials per tràfic d’influències, 
prevaricació, suborn i d’altres delictes vinculats amb 
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la corrupció política entre persones amb qui l’expresi-
dent Jordi Pujol va tenir una estreta relació.

En aquesta llista hi trobaríem:

Lluís Prenafeta

Secretari de Presidència i home de la màxima confian-
ça de l’expresident entre els anys 1980 i 1990 al capda-
vant del Govern de la Generalitat. Ha estat acusat en 
la ja mencionat cas d’incompatibilitats per la seva pre-
sència al Consell d’Administració d’Iberia de Seguros, 
cas en el que tenia com advocat Joan Piqué Vidal i que 
va ser arxivat per Pascual Estevill.

Va impulsar el projecte del diari El Observador, acusat 
d’haver rebut desviament de fons públics, a través del 
Cas Casinos, introdueix el polèmic empresari Javier 
de la Rosa a l’entorn del President, va estar acusat de 
frau fiscal per operacions amb centrals energètiques 
cobrades a través de comptes a l’estranger, obre una 
societat amb Macià Alavedra amb seu a Madeira, ha 
tingut comptes a Andorra i a Suïssa, i actualment està 
imputat en el Cas Pretòria per possible benefici il·lícit 
en comissions d’operacions urbanístiques.

Quan va sortir del Govern va ser nombrat conseller de 
Petrocat i president de Túnel del Cadí, empreses parti-
cipades per la Generalitat.

Macià Alavedra

Home de la màxima confiança de Jordi Pujol, Conse-
ller de la Generalitat amb diferents carteres des de 1982 
fins al 1997, amb un breu període el 1986-87 en que no 
ho és ja que se’n va a Madrid amb l’Operació Roca.

Possiblement un dels casos més clars de gestió política 
amb constants situacions que podrien ser qualificades 
de conflicte d’interessos.

Va ser un dels Consellers amb empreses beneficiades 
pels crèdits ICF que adjudicava la CARIC, essent Con-
seller d’Indústria també constava com administrador 
de l’empresa Metrelec, la única que tenia els compta-
dors de consum elèctric homologats pel Govern.

Introdueix De La Rosa al projecte Port Aventura quan 
el grup Busch vol abandonar-ne el principal paquet ac-
cionarial, el Cas Casinos es va produir a l’entorn de les 
àrees de Govern de la seva responsabilitat, intermèdia 
davant del jutge Pascual Estevill per evitar un tracte 
excessivament dur a determinats empresaris i n’obté 
resultats positius de la intermediació, va ser un dels 
principals autors del Pacte del Majestic que, a banda 
de consideracions polítiques que no correspon fer en 
aquesta Comissió va incloure no investigar casos Tre-
ball, Turisme i Europraxis, ja abans havia forjat l’es-
mentat pacte amb el PSOE per tapar els casos Prena-
feta i Juan Guerra.

Va dimitir el 1997, i s’ha escrit, per part de compa-
reixents a la CIFEF, que va estar relacionat amb el fet 

Pujol fos informat que Phillip McMahan Bollich gesti-
onava el seu patrimoni a l’estranger.

En abandonar el càrrec passa a presidir AUCAT, em-
presa participada per la Generalitat, fet que el fiscal 
Villarejo qualificà de «cas escandalós de portes gi-
ratòries». I després d’Acesa Infraestructures, societat 
que englobava les societats d’infraestructures de La 
Caixa, Florentino Pérez i la família Godia, actors amb 
els quals havia tingut relacions intenses mentre exercia 
responsabilitats públiques.

Davant la CIFEF va declarar que «allò que s’anomena 
‘portes giratòries’, del que ara es parla molt, en la seva 
època no se’n parlava tant i era relativament normal».

Actualment està imputat en el Cas Pretòria, i en el 
marc del sumari d’aquest cas se li han trobat comptes 
a Andorra, Suïssa, Liechtenstein, Madeira, Illes Cai-
man, Delaware (USA), amb moviments des de 1993 
fins a 2006 (entre 1993 i 1997 era Conseller del Go-
vern de la Generalitat) gestionades per l’antic directiu 
de Banca Catalana P. Bollich. La UCO (Unidad Cen-
tral Operativa (UCO), òrgan central del servei de Po-
licia Judicial de la Guardia Civil encarregat de per-
seguir el crim organitzat) xifra el seu patrimoni en 
paradisos en prop de 7 M.

Joan Piqué Vidal

Advocat de la màxima confiança de Jordi Pujol

Va ser l’advocat de l’expresident Pujol en el Cas Ban-
ca Catalana, un dels tres socis de l’empresa editora del 
diari El Observador, juntament amb Prenafeta, diari 
al que es varen desviar fons pel Cas Casinos, i al que 
es varen desviar uns 1000 milions de pessetes, segons 
l’escrit del fiscal, provinents de Grand Tibidabo.

Ha estat condemnat per l’escandalós cas de corrupció 
judicial, el Cas Pasqual Estivill. Segons la sentència, 
va ser el cervell de la trama d’extorsió a empresaris ba-
sada en l’amenaça d’autes duríssims del jutge Pasqual 
Estivill, que només podien ser modificats o suspesos 
si recorrien als seus serveis com advocat, al dels fills 
de Pascual Estevill, i si accedien a subornar l’esmen-
tat jutge.

Va ser advocat, també, de l’empresari Javier de La Ro-
sa, a qui va comminar a efectuar pagaments en espèci-
es i compres d’obres d’art al jutge Pasqual Estivill. Va 
treballar per De La Rosa en el projecte de Port Aven-
tura, del qual l’exdirector general Carles Vilarrubí va 
declarar davant la CIFEF que en va marxar «cames 
ajudeu-me».

Una actuació en la que il·lustra la manca d’escrúpols 
morals d’aquest senyor va ser el conflicte a l’entorn de 
la Clínica New Teknon, propietat de Javier de La Ro-
sa. La construcció d’aquesta clínica va comptar amb 
una dura oposició veïnal i un cop va ser inaugurada 
el seu propietari, De La Rosa, va decidir querellar-se 
amb els veïns, a través del seu secretari personal, Ar-
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turo Piñana. El seu advocat va ser Piqué Vidal, el jutge 
Pascual Estevill i la sentència una indemnització de 
14,3 Mpta contra els veïns. Lògicament la sentència va 
ser revocada pel TSJC.

Un retrat a fons del personatge ha estat fet per Antoni 
Piñol, qui va ser el seu secretari personal a «La toga 
manchada de Piqué Vidal» (Ediciones de la Tempes-
tad, 1998) on detalla un afer poc conegut, relacionat 
amb l’accident de la central nuclear Vandellós, en el 
que Piqué Vidal va subornar amb dos xecs de 20 i 50 
milions de pessetes l’advocat mediambientalista Marc 
Viader, que portava l’acusació popular d’aquell cas, i 
com aquest va retirar del seu escrit d’acusació a dos 
alts directius de Fecsa, representats pel bufet Piqué 
Vidal. L’autor del llibre en va aportar proves gràfiques. 
Ni el presumpte subornador ni el presumpte subornat 
es van querellar contra Piñol.

La darrera acusació a la que ha hagut de fer front ha 
estat per blanqueig de diners del narcotràfic d’una tra-
ma mexicana de traficants de cocaïna que ha estat jut-
jat a l’Audiència Nacional, pel qual la fiscalia li dema-
nava 9 anys presó, una multa molt important, tancat 
amb un pacte amb la fiscalia amb una pena d’un any 
de presó.

Aquest va ser i ha estat durant molts anys l’home de 
confiança de l’expresident Pujol en matèria legal.

Lluís Pascual Estevill

Jutge promogut al Consell General del Poder Judicial 
per CiU

Condemnat per detenció il·legal, suborn i altres. Amb 
la col·laboració de l’advocat Piqué Vidal, el jutge Llu-
ís Pascual Estevill va extorquir empresaris amb la col-
laboració de l’advocat Joan Piqué Vidal. Obrien casos 
aprofitant qualsevol actuació de la fiscalia o, fins i tot, 
s’inventaven directament les querelles. Va falsejar les 
normes de repartiment perquè aquells casos dels quals 
es pogués treure partit caiguessin els casos al seu jut-
jat: el número 5 de Terrassa entre 1990 i 1991 i el nú-
mero 26 de Barcelona entre 1991 i 1994. Amenaçaven 
els empresaris amb la presó incondicional i demana-
ven ingressos en comptes suïssos, contractacions als 
fills advocats del jutge a Piqué Vidal, o demanaven 
poder que els paguessin factures pendents en joieries 
barcelonines.

Estevill va ser condemnat a 9 anys de presó i Piqué 
Vidal, a set, per extorsió i suborn. Prèviament ja havia 
estat condemnat el 1996 a sis anys d’inhabilitació per 
prevaricació, i el 2001 a set anys de presó per delicte 
fiscal.

Joan Anton Sànchez Carreté

Assessor fiscal de la màxima confiança de l’expresi-
dent Jordi Pujol, amb qui va fer la declaració de renda 
personal des del 1983, així com del seu fill Jordi a qui 

va fer l’impost de societats de tres de les seves empre-
ses fins el 2013. El 2014 va assessorar als membres de 
la família Pujol en la regularització dels seus fons an-
dorrans. També va assessorar altres persones del cer-
cle de relació més proper a Jordi Pujol.

Va assessorar Artur Suqué, propietari de Casinos de 
Catalunya, durant els anys del Cas Casinos i del Cas 
Lotogate. La seva relació era de tanta confiança que 
fou la persona enviada al Canadà a negociar amb l’ex-
director financer del grup, qui havia destapat el cas 
mitjançant denúncia. També havia assessorat la im-
mobiliària Ibusa, d’Eduardo Bueno, implicat al Cas 
Hisenda. I el grup curtidor Tipel, d’Isidor Prenafeta, 
a través del cosí del qual, Lluís Prenafeta, va entrar en 
contacte amb l’entorn de Pujol. També va assessorar 
Iberia d’Assegurances, controlada per Enrique Bernat, 
qui mitjançant una operació de complexa enginyeria 
financera va adquirir la propietat de Casa Batlló, el 
màxim actiu de l’asseguradora.

El 2003 va ser condemnat a dos anys de presó i 1,2 
milions d’euros de multa per frau fiscal relacionat amb 
la compravenda de dues centrals elèctriques d’Erki-
mia. Lluís Prenafeta va participar com a mediador en 
aquesta operació. La compravenda es va fer el 1991 
i Pujol el va proposar com a Conseller a l’elèctrica 
ENHER al 1996. L’estiu de 2009 va ser indultat per 
aquest cas pel Govern de l’Estat, presumiblement, a 
instàncies del diputat Sànchez Llibre.

El 2012 va ser condemnat en la macro-causa con-
tra José María Huguet, Álvaro Pernas i altres inspec-
tors d’Hisenda de Barcelona, el Cas Hisenda. Dos 
anys i quatre mesos de presó per un delicte de suborn 
passiu i multa de 300.000 €, així com a quatre anys de 
presó, i l’accessòria legal d’inhabilitació especial per 
a l’exercii del dret de sufragi passiu, pel delicte conti-
nuat de falsedat en document oficial. El Suprem el va 
absoldre de la falsedat documental i li va rebaixar la 
pena per suborn a dos simbòlics mesos d’arrest i dos 
anys de suspensió.

Sànchez Carreté també apareix a la Llista Falciani. 
Segons aquesta documentació controlava dos comptes 
a la filial suïssa de HSBC van arribar a acumular al 
2007 un import total de 1.312.101 dòlars, uns 950.000 
euros al canvi de l’època. Un d’aquests comptes utilit-
zava una societat pantalla amb seu a l’Illa de Tòrtola, 
la major de les Illes Verges britàniques, paradís fiscal.

S’atribueix també a Carreté la decisió de regularitzar 
els fons a l’estranger, per part de la família Pujol, el 
2014. Ha reconegut davant del jutge conèixer aquesta 
situació unes setmanes abans que fos feta pública i ell 
mateix, davant la CIFEF, va al·legar secret professio-
nal per no contestar preguntes en relació a la família 
Pujol.

És significatiu que l’expresident fes la confiança d’obrir 
els seus comptes personals a algú que ha tingut aquest 
historial de conflictes amb la Justícia i amb Hisenda.
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Javier De La Rosa

Va ser qualificat d’empresari exemplar per l’expresi-
dent Jordi Pujol.

Va ser acusat en l’escàndol del Cas Kio en el qual pre-
sumptament es va apropiar indegudament d’uns 500 
milions de dòlars quan era l’administrador a Espanya 
de les inversions del grup Kuwait Investments Office. 
Va finalitzar la seva etapa de president del Banc Gar-
riga Nogués, filial catalana del BANESTO coincidint 
amb el fet que es conegués que aquest tenia un forat de 
gairebé 600 milions d’euros.

La seva gestió al grup KIO va acabar amb una suspen-
sió de pagaments de prop de 1.800 milions d’euros. Va 
ser acusat i absolt en el Cas Hisenda. Va declarar da-
vant la jutge de l’Audiència Nacional Teresa Palacios 
haver entregat 20 milions de pessetes l’any 1991 a la 
cúpula del Partit Popular.

Convé recordar que no només Pujol va defensar la se-
va figura. L’any 1995, el cap de gabinet del ministre 
Mariano Rajoy va escriure sobre el Cas Tibidabo que 
era una conspiració amb intencions polítiques.

Al setembre de 2014, Nicolàs Gómez Iglesias es va 
presentar a De la Rosa com un enviat de la Vicepresi-
dència del Govern i enregistrà una conversa en la que 
De la Rosa explicava com una llarga sèrie d’empreses 
havien finançat CDC amb la finalitat que el partit in-
tentés frenar l’independentisme català i com ell ma-
teix, entre 1980 i 1995, havia lliurat importants sumes 
de diners al mateix expresident Pujol, en efectiu i al 
seu despatx. En la mateixa conversa implicava en ca-
sos de corrupció i evasió fiscal el Rei d’Espanya Juan 
Carlos I, el Partit Popular i dirigents seus com José 
Maria Aznar, Rodrigo Rato, Cristóbal Montoro o Jor-
ge Fernàndez Díaz entre d’altres. No hi ha elements 
per confirmar la veracitat d’aquestes declaracions. Pe-
rò sí que va ser un fet la relació de l’empresari amb 
tots els polítics que esmenta i el fet que durant els anys 
90 va participar en nombroses operacions d’espionatge 
privat a polítics i empresaris.

Com ja s’ha dit abans, Carles Vilarrubí, exdirector de 
la societat promotora de Port Aventura, on treballava a 
les ordres de De la Rosa, va declarar a la CIFEF haver 
marxat d’aquesta societat demanant a un notari a les 
dues del matí que certifiqués la seva renúncia per evi-
tar que la seva signatura fos utilitzada en operacions 
fraudulentes ordenades per De La Rosa.

2.2.5. L’entorn familiar

En la confessió del 25 de juliol de 2014 l’expresident 
Pujol no parlava, stricto sensu, d’un delicte fiscal co-
mès per ell mateix, sinó per la seva família. Assumia 
en primera persona el que és un frau fiscal comès per 
la resta de membres de la seva família.

En la forma d’exercir la responsabilitat política de Jor-
di Pujol, la del lideratge fort amb pocs o febles meca-

nismes de control, el risc estava a l’entorn. La sensa-
ció d’impunitat va cobrir l’entorn de qui va ser capaç 
d’aturar des de la política un procés judicial com el de 
Banca Catalana i qui, al mateix temps, feia arribar la 
seva capacitat d’influència a tots els àmbits de la vida 
social de Catalunya i més enllà.

Sobre el risc d’activitats il·lícites a l’entorn familiar de 
l’expresident se n’han escrit molts testimonis perio-
dístics i, també, moltes cròniques fetes des de l’inte-
rès polític. Sobre la complicitat de Jordi Pujol i Soley, 
també. En tot cas, si una cosa és clara és que no pot al-
legar desconeixement de la sospita.

En aquest sentit convé destacar testimonis periodístics 
que afirmen conèixer que Joaquim Pujol i Figa, cosí 
del president i secretari de presidència, es va enfron-
tar a Josep Pujol i Ferrusola pel paper d’aquests darrer 
en la privatització de Catalana de Telecomunicacions. 
D’altres afirmen que els secretaris de presidència Xa-
vier Trias i Joaquim Triadú van alertar l’expresident 
sobre les activitats del seu fill Jordi.

Ramon Pedrós, qui va ser cap de premsa de l’expresi-
dent Pujol va afirmar davant la CIFEF que es va de-
batre entre la lleialtat a l’expresident Pujol i la lleial-
tat als seus principis per culpa de l’entorn familiar de 
l’expresident.

També Ramon Pedrós declarà a la CIFEF que la se-
cretària personal de l’expresident era de l’opinió que 
l’entorn familiar de l’expresident era «el flanc per on 
seria atacat». En una entrevista va declarar que «los 
Pujol veían correcto que Catalunya diera algo a sus 
hijos».

El periodista Lluís Foix, en un article publicat a la Re-
vista El Ciervo, relata: «En un estiu dels anys 90 li vaig 
comentar (al president Pujol) que corria per Barcelona 
que el seu fill Jordi cobrava comissions. M’ho va rao
nar i em va dir que tothom ho feia, però que el seu fill 
ho feia molt millor, més ràpid i amb millors resultats».

El periodista Francesc Marc Àlvaro escriu, també, que 
al menys dos secretaris de Presidència (Trias i Triadú) 
van advertir el President sobre els negocis poc clars 
dels seus fills. I després de múltiples entrevistes amb 
tot l’entorn de l’expresident i amb ell mateix, sosté la 
tesi que la mala consciència de no haver estat prou pre-
sent com a pare va provocar una actitud displicent en-
vers els negocis dels fills fets a l’entorn del poder.

En l’actualitat, els membres de la família Pujol tenen 
quatre procediments oberts davant la justícia:

a. Al Jutjat central número 5, diligències prèvies 
141/2012, contra Jordi Pujol Ferrusola i la seva espo-
sa, Mercè Gironès Riera, per frau fiscal i blanqueig de 
capitals.

b. Al Jutjat central número 1, diligències prèvies 
78/2014, contra Oleguer Pujol Ferrusola, per frau fis-
cal i blanqueig de capitals.
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c. Al Jutjat d’instrucció número 9 de Barcelona, pro-
cediment jurat 3/14-A contra Oriol Pujol Ferrusola i 
altres per suborn i falsedat.

d. Al Jutjat d’instrucció número 31 de Barcelona, Di-
ligències prèvies 3163/2014, contra Jordi Pujol Soley, 
Marta Ferrusola Lladós i Jordi, Marta, Pere i Mireia 
Pujol Ferrusola per frau fiscal i blanqueig de capitals.

Interessa a la CIFEF determinar quina ha estat la for-
ma d’exercir la política que ha afavorit l’aparició de 
casos de corrupció. En aquest cas és, doncs, rellevant 
determinar si l’exercici de la responsabilitat política 
de Jordi Pujol va afavorir les activitats privades dels 
membres de la seva família.

Marta Ferrusola i Lladós

Va fundar l’empresa de jardineria Hidroplant amb Nú-
ria Claverol esposa de Carles Sumarroca. Es coneixen 
treballs i subministraments d’aquesta empresa per a la 
Generalitat i també que va obtenir, entre d’altres, el 
contracte per al manteniment dels jardins del World 
Trade Center de Barcelona i al Port de Barcelona. En 
canvi, va declarar davant la CIFEF que mai havia ob-
tingut cap concurs públic de la Generalitat.

Un tret a destacar del pensament expressat pública-
ment per Marta Ferrusola és el sentit patrimonial que, 
al cap dels anys, ha acabat tenint amb la institució pú-
blica que presidia el seu marit. És el cèlebre «és com 
si ens haguessin entrat a robar a casa» referit al canvi 
de Govern de 2003, o el «Catalunya no s’ho mereix» 
expressat davant la CIFEF per reprovar el fet que el 
president Pujol i la seva família estiguessin sent inves-
tigats.

Jordi Pujol i Ferrusola

A causa de les seves activitat econòmiques va ser el 
primer fill que va posar en alerta l’entorn polític de 
l’expresident Pujol pels possibles conflictes d’interes-
sos en que estava incorrent i per com aquests podrien 
afectar l’expresident.

Sobre la seva activitat mediadora hi ha testimonis pe-
riodístics que relaten la seva participació en la com-
pravenda d’edificis públics als anys 90. La CIFEF ni 
ho ha pogut provar ni li correspon fer-ho.

Ha estat manifest el seu abús del dret societari, uti-
litzant un elevadíssim nombre de societats per interès 
d’elusió fiscal i, molt provablement, per revestir d’opa-
citat les seves operacions.

Ha reconegut davant la CIFEF la seva participació en 
el negoci del Port de Rosario, a l’Argentina, de la mà 
de responsables públics del seu partit en matèria de 
Ports a Catalunya.

Ha reconegut davant la CIFEF la seva participació en 
el negoci de l’abocador de Tivissa en el que una inver-
sió de 700.000 € va generar, en aproximadament, un 

retorn de 5 milions havent-se limitat l’addició de valor 
al canvi de situació administrativa.

La CIFEF ha tingut coneixement amb prova docu-
mental, per part de la pròpia empresa FCC, que va 
facturar un total de 710.000 € a aquesta empresa que, 
com és sabut, té en l’obra pública el seu principal in-
grés i ha estat relacionada amb el Cas Palau. Val a dir, 
però, que els treballs relacionats en aquesta facturació 
tots són produïts fora de Catalunya, però no per opera-
cions tancades, com JPF va declarar en Comissió, si-
nó en pagaments mensuals constants i quatre factures 
addicionals i sobre matèries algunes de les quals no es 
van tancar en cap operació física, contradient altre cop 
el que JPF va declarar en Comissió.

En la declaració de davant la CIFEF hem de dir que no 
va voler col·laborar en absolut, ans el contrari, a l’es-
clariment dels fets a l’entorn de la seva gestió dels fons 
d’Andorra i que com a mínim, va incórrer en cinc con-
tradiccions a destacar:

a. Dóna a entendre que no apareix a la llista Falciani, 
però després confirma que apareix en aquesta llista tal 
i com ha estat filtrada pel diari Le Monde.

b. Nega haver obtingut cap benefici empresarial per la 
xarxa de relacions del seu pare, de CDC o de respon-
sables públics i, al mateix temps, reconeix que entra 
en un negoci privat sobre una infraestructura pública, 
port de Rosario a l’Argentina, a partir de la informació 
d’un responsable públic, el director del Port de Tarra-
gona.

c. Nega haver tingut cap relació amb el sector públic, 
però en canvi sí que ha facturat a Copisa, Isolux, a Fo-
mento de Construcciones i Contratas i EMTE, empre-
ses totes elles que tenen per client principal l’adminis-
tració.

d. Manifesta la total transparència de les seves activi-
tats econòmiques però quan se li demana per la seva 
empresa Project Marketing diu que les seves relacions 
comercials es basaven en la paraula.

e. Defensa que la contractació pública es va fer a Ca-
talunya de forma neta i transparent però admet que va 
fer un assessorament estratègic a Copisa perquè l’en-
trada del Govern d’Esquerres.

Davant la CIFEF també va admetre estar acusat de 
blanqueig de capitals. Essent advertit que la paraula 
blanqueig vol dir legalitzar fons il·lícits, va afirmar que 
l’únic element il·lícit que sortiria era el frau fiscal.

Per altra banda, i a partir de les informacions obtin-
gudes per la CIFEF, en algunes de les operacions en 
les que factura a aquestes empreses la quantitat in-
gressada no sembla guardar proporció amb l’objecte 
de facturació. És el cas de COPISA, empresa que JPF 
va reconèixer que va assessorar estratègicament a cau-
sa del canvi de color polític al Govern de la Generali-
tat. Aquest reconeixement és una contradicció flagrant 
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amb la constant defensa que va fer de la pulcritud de la 
contractació publica a Catalunya.

Dels fets delictius en que hagi pogut incórrer n’haurà 
de parlar la justícia. Però aquesta Comissió sí que pot 
concloure una manca de sentit del deure cívic imprò-
pia d’algú que ha estat vinculat tant vinculat la política 
tant en primera persona com per proximitat familiar. 
Aquesta mancança queda palesa, per exemple, en la 
voluntat manifesta de desviar l’atenció davant la CI-
FEF, la nul·la voluntat de col·laborar en esclarir els fets 
analitzats, un abús constant del dret societari, una ma-
nifesta voluntat d’elusió fiscal, una reconeguda activi-
tat d’evasió fiscal (reconeixement de la gestió de fons 
opacs a Andorra, com a mínim, ja veurem què més 
dictamina la Justícia), un menysteniment explícit vers 
el deure fiscal i un aprofitament continuat de la xarxa 
de contactes que li proporciona el fet de ser fill de l’ex-
president Pujol per (almenys) obrir línies de negoci.

És cert que no es pot retreure a un pare les accions 
d’un fill en edat adulta. Però la manca tant alta del sen-
tit del deure ciutadà de Jordi Pujol i Ferrusola resulta 
molt contrastant amb la forta empremta moral del dis-
curs de Jordi Pujol i Soley. Pel que fa a la forma en que 
s’ha exercit la política per part de l’expresident Pujol, 
que recordem que és l’objecte de la Comissió, hauria 
estat lògic d’esperar una reprovació envers la forma de 
fer negocis del primogènit. I aquesta reprovació, pel 
que ha pogut saber la CIFEF mai es va produir. Ans 
al contrari, l’actitud va ser d’indulgència quan no de 
protecció.

Marta Pujol i Ferrusola

Arquitecta. Va realitzar fins a set projectes d’obra pú-
blica de la Generalitat dels quals sis es van fer mit-
jançant el sistema d’adjudicació directa, sense concurs 
públic.

Ocupa una plaça de funcionari tècnic superior a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt (Maresme), 
per assignació directa des de 1996, sense haver superat 
cap procés selectiu de pública concurrència.

Davant la Comissió va defensar la seva situació apel-
lant a «que passa al 90% dels municipis petits». Per 
altra banda denuncià que per ser filla de qui és Ajunta-
ments com el de Mataró o Barcelona no li van encarre-
gar mai obres a l’estar governats pel PSC.

Tant una valoració com l’altra indiquen una certa ac-
ceptació del tràfic d’influències com a quelcom normal 
i habitual.

Josep Pujol i Ferrusola

Com els seus germans Jordi i Oriol no va regularitzar 
cap fons el 2014 perquè, contradient el criteri famili-
ar, ja havia regularitzat els seus fons a l’estranger aco-
llint-se a una amnistia fiscal.

Segons el New Yorker, el 1999 estudià a Panamà pos-
sibles inversions immobiliàries amb l’empresari hispa-
noamericà John Rosillo, llavors en llibertat sota fiança 
i esperant la sentència d’un cas de frau fiscal immobi-
liari. Com s’ha esmentat en el cas del seu pare, no va 
tenir inconvenient en establir relacions de confiança 
comercial amb persones amb problemes amb la jus-
tícia.

Va assessorar la venda de l’empresa pública de la Ge-
neralitat Catalana de Telecomunicacions a France Te-
lecom, a través d’Europraxis, empresa fundada per Jo-
sep Pujol Ferrussola, i de la que en faria Conseller més 
tard. Per aquesta operació es va endur una comissió de 
360.000 €.

Europraxis també havia facturat per varis organismes 
i Departaments de la Generalitat i, entre ells, per l’Ins-
titut Català de la Salut, cas en el que 12 treballs que 
hi va fer de 1996 a 2003 van desaparèixer quan els 
va demanar la Sindicatura de Comptes. En un informe 
fet específic per a Europraxis la Sindicatura va trobar 
diverses irregularitats. El 2002 Europraxis s’encarre-
ga de recol·locar els treballadors de LEAR de Cervera, 
amb Oriol Pujol de Secretari d’Indústria i Artur Mas 
de Conseller en Cap.

L’empresa INDRA va comprar a finals de 2003 Eu-
ropraxis per una quantitat que alguns compareixents 
han considerat excessiva, no així Josep Pujol. Després 
d’haver fet aquesta absorció, INDRA va passar a tri-
plicar la seva facturació amb la Generalitat, tot i que 
aquest fet coincideix amb el canvi de Govern i, per 
tant, amb la fi del mandat de Jordi Pujol.

Cal destacar que quan al Parlament es va proposar in-
vestigar aquesta empresa i les quantioses operacions 
que va fer al voltant de l’administració de la Generali-
tat, les propostes de Comissió d’Investigació sobre Eu-
ropraxis van ser rebutjades amb els vots de CiU i PP.

Tampoc es va fer una investigació diligent del cas 
Europraxis des de la Sindicatura de Comptes perquè 
aquesta va estar aturada per CiU i PSC, presumible-
ment, per endarrerir les investigacions proposades so-
bre Europraxi i Movilma que afectaven CiU i PSC, 
respectivament.

La Sindicatura de Comptes va estar aturada per un de-
sacord presumiblement calculat entre CiU i PSC quan 
tenia com informes afectats Europraxis, l’ampliació 
del cas Treball i el cas Movilma.

Al Parlament no es poder obrir una comissió d’inves-
tigació sobre el cas Europraxis gràcies a les votacions 
de CiU i PP.

Pere Pujol i Ferrusola

La consultoria ambiental Entorn Enginyeria i Serveis 
SL, presidida per Carles Sumarroca i amb Pere Pujol 
de Gerent rep adjudicacions de la Generalitat el 2000 
i 2001 per un import de 190.888 euros. Cal recordar 
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aquí els vincles de Sumarroca amb Pujol i amb el que 
es coneix com ‘sector negocis’ de CDC. Nega qualse-
vol irregularitat.

Cal destacar el cas en que aquesta mateixa consultora 
va assessorar l’autorització d’un parc eòlic a la demar-
cació de Tarragona, contra el criteri dels funcionaris 
de Medi Ambient, quan Oriol Pujol era Secretari d’In-
dústria i el cosí-polític del president, Antoni Sobirà, 
Conseller.

Tant ell com la seva germana Marta van participar en 
viatges oficials del seu pare com a president de Catalu-
nya que van ser qüestionats en el seu dia per l’oposició 
parlamentària.

Oriol Pujol i Ferrusola

És l’únic fill que ha exercit responsabilitats polítiques 
en actiu tant al Govern, com a CDC, com al Parla-
ment. El 14 de juliol de 2014, onze dies abans de la 
confessió del pare, Oriol Pujol va renunciar a l’escó 
de diputat. Aquest fet va comportar que deixés de ser 
aforat passant el procediment judicial que tenia obert 
(Cas ITV) del TSJC al Jutjat d’Instrucció número 9, 
quan el sumari pràcticament ja estava tancat.

El Cas ITV implica Oriol Pujol en dues operatives di-
ferenciades però amb gairebé els mateixos implicats. 
En les dues el paper d’Oriol Pujol està vinculat amb 
la seva responsabilitat política, en les dues hi ha hagut 
una voluntat de confondre l’opinió pública i la mateixa 
CIFEF que, lamentablement, ha estat compartida tam-
bé per CDC en la Comissió.

Tornem a recordar aquí que no correspon a la CIFEF 
determinar responsabilitats penals que s’hauran de di-
rimir en el procediment judicial obert. Però l’accés al 
sumari que han tingut els membres de la CIFEF, i la 
opinió pública, permet analitzar el que sí és objecte 
d’aquesta comissió: com s’ha exercit la responsabi-
litat política. Mirarem de cenyir-nos a aquest àmbit. 
Aquestes són les dues operatives del cas:

Sobre l’adjudicació d’estacions d’ITV

El cas parteix del concurs que realitza el Govern d’En-
tesa el maig de 2010. Les empreses que es consideren 
perjudicades en el resultat d’aquest concurs, singular-
ment l’empresa CERTIO dirigida per Ricard Puignou 
i Enrique Marugan, van presentar fins a 14 recursos 
contenciosos-administratius i van aconseguir paralit-
zar la seva aplicació per sentència del jutge Ortiz Blas-
co president de la secció cinquena de la sala del con-
tenciós administratiu del TSJ de Barcelona.

Es dóna el cas, però, que segons sentència condem-
natòria ferma, el magistrat Joaquin Ortiz Blasco ha 
estat condemnat per un delicte de negociacions i ac-
tivitats prohibides als funcionaris i abús en l’exercici 
de la funció, és a dir, per haver negociat amb les em-
preses afectades, amb el senyors Puignou i Marugan, 

amb qui la sentència considera fet provat que tenia una 
relació d’amistat, es reunien a sopar i dinar amb cer-
ta freqüència, se’ls va incauta documentació relativa a 
nombroses comunicacions que així ho delaten i, fins 
i tot, van realitzar un viatge a Dubrovnik junts l’abril 
de 2010.

La relació provada en la sentència 362/2014 entre 
Puignou i el jutge Ortiz resta tota credibilitat a la sen-
tència dictada contra el concurs de les ITV de maig 
del 2010 i fa que haguem de considerar el cas obert, 
atès que per altra banda efectivament és un cas recor-
regut al Suprem i pendent de sentència.

A més, hi ha un procediment obert contra un segon 
magistrat que també va participar en la sentència, d’un 
total de 3. En una de les converses gravades que for-
men part del sumari i de la sentència esmentada, com 
a fet provat, el senyor Sergio Pastor diu «no tenemos 
un juez, tenemos dos!».

La situació d’incertesa sobre aquestes adjudicacions 
van comportar dues coses. D’una banda l’empresa-
ri Sergi Pastor, conjuntament amb Xavier Pujol, Ser-
gi Alsina i, presumptament, Oriol Pujol van planificar 
fundar una nova empresa dedicada a les ITVs que hau-
ria de beneficiar-se d’adjudicacions quan es reordenés 
definitivament el sector. De l’altra, el Govern va encar-
regar a Josep Tous, president de la sectorial d’indús-
tria de CDC, que fes de mediador entre els diferents 
operadors del sector per «pactar» un nou mapa d’ITVs 
que satisfés a tothom. Es dóna la circumstància que, al 
mateix temps, Sergi Alsina, amic personal d’Oriol Pu-
jol, establia una relació contractual amb Ricard Puig-
nou, per «assessorar-lo» en la negociació sobre una 
matèria en la que no era expert i Puignou sí i, simultà-
niament, Alsina establia una altra relació contractual 
amb el senyor Josep Tous que qüestiona rotundament 
la seva imparcialitat per a dur a terme l’encàrrec de 
«pactar» un acord amb els diferents operadors.

Per tant, Puignou, a través d’Alsina, podria tenir con-
trolat el mediador del Govern. O podria ser que Alsina 
jugués a dues bandes al mateix temps, de l’una afavo-
rir Puignou com a client seu, de l’altre obtenir negoci a 
través d’una nova empresa d’ITVs feta amb Xavier Pu-
jol, Sergi Pastor i, presumptament, Oriol Pujol.

D’entre els elements probatoris del sumari s’han cone-
gut nombroses converses telefòniques que mencionen 
Oriol Pujol com el facilitador de l’operació mitjançant 
la influència en nomenaments del Govern, com el del 
mateix Tous, i en la normativa que es desenvolupi dels 
del Govern o del Parlament.

El jutge en determinarà els delictes. Però la CIFEF pot 
concloure clarament que Oriol Pujol no va mantenir 
una relació de distància i imparcialitat en un conflic-
te que coneixia bé i sobre el qual va actuar. També 
que sembla plausible la possibilitat, que correspondrà 
al jutge determinar, insistim, de pretendre un enriqui-
ment il·lícit amb aquesta operació.
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Igualment, la CIFEF també conclou que aprofitant el 
nombre de recursos davant el contenciós administratiu 
i la complexitat tècnica de la matèria, tant Oriol Pu-
jol, com el grup parlamentari de CiU, com el mateix 
Govern de la Generalitat han introduït confusió sobre 
aquesta matèria passant per alt els següents elements 
que considerem clars:

– Josep Tous va ser nomenat pel Govern per tenir una 
funció mediadora i, en canvi, va acceptar una contra-
ctació amb interès de part.

– La mediació en un conflicte administratiu no es pot 
buscar sinó és a l’empara del dret i a través de proce-
diments amb garanties administratives. No a través de 
negociacions opaques.

– Oriol Pujol va participar, en l’àmbit privat, en la ges-
tació d’un nou projecte empresarial relacionat amb les 
ITV o, com a mínim, tenia una gran proximitat per-
sonal als seus impulsors. I, al mateix temps, va par-
ticipar en la gestió des del Govern del conflicte de les 
ITVs influint en el nomenament del senyor Tous entre 
d’altres moltes gestions.

Sobre la deslocalització de Sony, Yamaha i Sharp, la 
instal·lació d’una Campa de SEAT a Martorell, l’esta-
bliment d’una planta de biogàs al Montsià i altres pro-
jectes de Sergi Alsina.

En tots aquests casos, segons la instrucció, s’ha donat 
una operativa similar. En diversos encàrrecs professi-
onals de Sergi Alsina, dins l’àmbit industrial, aquest 
requeria i obtenia l’ajut d’Oriol Pujol i Ferrusola per 
a fer gestions davant l’administració de la Generali-
tat. Simultàniament, l’esposa d’Oriol Pujol, la senyora 
Anna Vidal i Maragall, facturava per conceptes que la 
instrucció ha considerat que no es corresponien amb 
treballs efectivament realitzats.

En el cas de SONY, al revés del que sí succeeix amb 
Yamaha i Sharp, la instrucció del cas diu que no s’ob-
serven gestions rellevants d’Oriol Pujol per a l’obten-
ció de l’encàrrec i per a la seva solució.

Altre cop cal recordar que serà la justícia qui haurà de 
determinar uns fets que, de confirmar-se, serien molt 
greu.

Però sí que, dins dels que són els seus objectius, la 
CIFEF conclou que:

– Hi ha hagut per part d’Oriol Pujol un cas clar de 
conflicte d’interessos a l’intervenir en qüestions de po-
lítica industrial en les que la seva esposa hi tenia inte-
rès econòmic. Correspon a la justícia dictaminar si els 
conceptes facturats per Anna Vidal eren reals o ficticis 
i si les gestions d’Oriol Pujol hi estaven condicionades 
o no. Però el conflicte d’interessos és clar i no s’ha al-
ludit a cap mena d’actitud de prevenció del mateix com 
podria haver estat fer pública la circumstància, inhi-
bir-se de la intermediació o d’altres.

– El fet que les operacions de Yamaha i Sharp, a imat-
ge del que havia succeït anteriorment amb Sony, es 
concloguessin amb processos de successió industrial 
és un fet que cal valorar positivament pels llocs de tre-
balls i activitat industrial preservada. Però no es pot 
utilitzar aquest fet, com s’ha fet en el marc de la CI-
FEF, per menysvalorar la necessitat que l’exercici de 
la responsabilitat política es faci des la defensa de l’in-
terès col·lectiu i de forma absolutament separada del 
lucre personal.

Mireia Pujol i Ferrusola

No se li coneix haver tingut cap benefici pel fet que 
el seu pare ostentés la presidència de la Generalitat. 
Tampoc activitats il·lícites a banda de la tinença de 
fons a Andorra.

Oleguer Pujol i Ferrusola

Davant la CIFEF ha negat haver treballat mai ni per la 
Generalitat ni per cap empresa que hi estigués vincu-
lada i que tota la seva activitat econòmica s’ha desen-
volupat fora de Catalunya amb l’excepció de la com-
pravenda de la seu del grup PRISA al carrer Casp de 
Barcelona.

No obstant això, ha estat d’interès de la CIFEF cri-
dar-lo a comparèixer com a testimoni en relació a la 
qüestió dels fons d’Andorra i per la seva vinculació a 
un cas de presumpte frau fiscal i blanqueig de capitals.

No es pot dir que la seva activitat econòmica hagi estat 
relacionada, doncs, amb l’exercici de l’activitat política 
per part del seu pare o del seu germà.

Una altra qüestió és la seva presumpta vinculació al 
delicte fiscal i el blanqueig de capitals que haurà de ser 
determinada en seu judicial. En aquesta qüestió con-
vé assenyalar que davant la CIFEF va reconèixer ha-
ver comès frau fiscal i haver-lo regularitzat. També va 
reconèixer obertament l’elusió fiscal en l’operació del 
«cuartel de Valenzuela» de la ciutat de Melilla.

Altre cop hem de dir, per tant, que malgrat que no se’n 
pot responsabilitzar Jordi Pujol d’aquestes actuacions, 
és evident que hi ha un contrast molt fort la laxitud en 
el deure cívic d’Oleguer Pujol i el discurs polític de 
l’expresident. Tampoc en aquest cas es coneix de l’ex-
president cap actuació reprovadora o correctora.

2.2.6. Els pactes polítics amb clàusules  
de protecció mútua

Un dels elements que més cobertura ha donat a la pos-
sibilitat de pràctiques il·lícites durant l’etapa dels go-
verns de l’expresident Pujol han estat les mancances 
dels contrapoders necessaris per a prevenir els abusos. 
Montesquieu va escriure que per prevenir l’abús del 
poder i per preservar la llibertat política, era necessari 
que el govern estigués regulat per diferents poders que 
s’observessin l’un a l’altre.
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En el cas de Pujol això no va ser sempre així. L’estil de 
lideratge aplicat al seu partit va ser fortament perso-
nalista. El control dels mitjans de comunicació va ser 
una de les seves preocupacions principals. En relació 
al poder judicial, el fiscal Jiménez Villarejo va relatar 
alguns casos en els que Pujol va exercir pressió políti-
ca, començant per Banca Catalana, seguint per les me-
diacions a través d’Alavedra davant Pascual Estevill, la 
‘promoció’ d’aquests al Consell General del Poder Ju-
dicial (potser per allunyar-lo de Barcelona?) o la pressió 
exercida a través del Fiscal General de l’Estat sobre el 
mateix Villarejo, segons aquest, pel pacte polític entre 
Pujol i el Govern del PSOE, primer, i del PP després.

En el terreny polític i parlamentari, potser, va ser on 
l’aversió de Pujol als sistemes de control es va fer més 
palesa.

La coincidència en el temps del suport de CiU al PSOE 
per a superar una moció de confiança al Govern de Fe-
lipe Gonzàlez, el suport de CiU al PSOE per evitar 
una comissió d’investigació al Congreso sobre el Cas 
Juan Guerra, el suport del PSC a CiU al Parlament de 
Catalunya per evitar una comissió d’investigació so-
bre el Cas Prenafeta i la instrucció del Fiscal General 
de l’Estat al fiscal de Barcelona prohibint que exercís 
accions penals al respecte, va ser batejat en aquell mo-
ment per l’aleshores diputat Rafel Ribó com el pacte 
de «tapar-se les vergonyes».

Preguntat el president Pujol sobre aquesta qüestió en 
la seva compareixença davant la CIFEF va negar la re-
lació entre aquestes decisions polítiques però va afegir 
que «vostè no sap la importància que tenia en aquell 
moment la qüestió de confiança a Felipe Gonzàlez 
per a l’obtenció de fons estructurals europeus per part 
d’Espanya».

De com la pressió política va influir en el tancament 
del Cas Banca Catalana n’hem parlat més amunt.

La correspondència en el temps de les negatives a in-
vestigar els casos Casinos i Filesa, a Catalunya i al 
Congreso, en serien un altre exemple.

Com el fet que el Pacte del Majestic, l’acord polític 
entre José María Aznar i Jordi Pujol, va incloure no 
investigar casos Treball, Turisme i Europraxis, casos 
tots ells votats al Parlament, rebutjats amb els vots de 
CiU i del PP, amb l’actual presidenta aleshores com a 
diputada, i casos, tots ells, que han donat lloc a inves-
tigacions posteriors: els dos primers en seu judicial i el 
darrer a la Sindicatura de Comptes.

El nombre de Comissions d’Investigació rebutjades 
sobre casos que després han obert altres investigaci-
ons és important. Aquestes en són les més destacades:

– Tercera legislatura (majoria absoluta de CiU)

• Proposta de Constitució d’una Comissió d’Investiga-
ció sobre els Jocs Dependents de l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes: rebutjada

• Proposició no de Llei per la qual es crea una Comis-
sió d’Investigació sobre la Política de Contractació de 
l’Administració de la Generalitat: rebutjada

• Proposta de Resolució per la qual es crea una Co-
missió d’Investigació sobre els Casinos de Catalunya: 
rebutjada

– Quarta legislatura: (majoria absoluta de CiU)

• Resolució 4/IV del Parlament de Catalunya per la 
qual es crea una Comissió d’Investigació sobre el Cas 
Casinos (aprovada com a comissió secreta)

• Proposta de resolució per la qual es crea una comis-
sió d’investigació sobre els casinos de Catalunya: re-
butjada

• Proposta de resolució per la qual es crea una comis-
sió d’investigació sobre les possibles incompatibilitats 
dels alts càrrecs i dels membres del Consell Executiu 
de la Generalitat: rebutjada

• Proposta de resolució per la qual es crea una comis-
sió d’investigació sobre les possibles incompatibilitats 
dels alts càrrecs i dels membres del Consell Executiu 
de la Generalitat: rebutjada

• Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió 
d’Investigació sobre els Avals concedits per la Genera-
litat de Catalunya a Grand Península, SA: rebutjada

• Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió 
d’Investigació sobre la Política de Concessió d’Avals i 
Crèdits del Govern de la Generalitat: rebutjada

• Proposta de resolució per la qual es crea la Comis-
sió d’Investigació sobre la Relació i les Actuacions del 
Govern de la Generalitat amb les Empreses del Senyor 
Javier de la Rosa i Martí: rebutjada

• Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió 
d’Investigació sobre Pagaments de la Secretaria Gene-
ral de la Presidència a Partits Polítics i Mitjans de Co-
municació: rebutjada

– Cinquena legislatura: (majoria simple de CiU i pacte 
al Congreso CiU-PSOE)

• Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió 
d’Investigació sobre les Responsabilitats Polítiques del 
Govern en relació amb les Irregularitats aparegudes al 
Consell Comarcal del Priorat i a la Diputació de Tar-
ragona: rebutjada

• Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió 
d’Investigació sobre els Crèdits i els Avals Concedits 
per l’Institut Català de Finances: rebutjada

• Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió 
d’Investigació sobre les presumptes Irregularitats de-
tectades en el Consorci de Promoció Turística de Ca-
talunya: rebutjada
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• Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió 
d’Investigació sobre presumptes cobraments irregu-
lars de càrrecs públics i de partits polítics: rebutjada

– Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió 
d’Investigació sobre la política del Govern en matèria 
del joc a Catalunya: rebutjada

– Sisena legislatura: (majoria simple de CiU i pacte 
amb el PP)

• Resolució 1794/VI del Parlament de Catalunya, per 
la qual es crea la Comissió d’Investigació sobre les 
Presumptes Irregularitats en Estudis d’Opinió i En-
questes del Govern: aprovada

• Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió 
d’Investigació sobre la Política del Govern en Matèria 
de Joc a Catalunya: rebutjada

• Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió 
d’Investigació sobre les presumptes irregularitats de-
tectades en la gestió dels fons de formació ocupacio-
nal: rebutjada

• Proposta de resolució per la qual es crea la Comis-
sió d’Investigació sobre les Presumptes Irregularitats 
en la Gestió dels Fons de Formació Ocupacional: re-
butjada

Recomanacions:

14. El Parlament de Catalunya demana a l’expresident 
Jordi Pujol i Soley que sol·liciti aixecar el secret ban-
cari sobre els comptes que ell i la seva família han tin-
gut a l’estranger, a donar explicacions complertes a la 
ciutadania i a les autoritats fiscals i judicials sobre tots 
els moviments d’aquests comptes per tal de que se’n 
pugui determinar el seu ajustament a la legalitat i a 
l’ètica cívica.

15. Demanar a l’expresident Pujol que denunciï, o que 
testifiqui, aquelles pràctiques irregulars que hagi po-
gut observar en persones membres del seu entorn més 
immediat

16. Reprovar l’actuació del Departament d’Empresa i 
Ocupació en la gestió del conflicte de les ITV en la le-
gislatura 2010-2012.

17. Establir un registre d’entrades i sortides a l’estran-
ger de càrrecs públics que comportin la mobilització 
d’efectius policials per a la seva seguretat.

Altres recomanacions relacionades amb els règims in-
compatibilitats i el conflicte interessos, les portes gi-
ratòries i transparència es poden veure en el BLOC 5 
d’aquestes conclusions.

2.3. En relació a l’actitud de l’executiu 
espanyol en relació al Cas Pujol

La CIFEF constata que el ministre d’Hisenda Cris-
tóbal Montoro va afirmar al Congrés dels Diputats que 
es coneixia la seva tinença de comptes a l’estranger.

Igualment, no ha estat fins que el procés sobiranista a 
Catalunya ha agafat embranzida, l’any 2012, que les 
autoritats espanyoles no han fet actuacions per perse-
guir un possible delicte de frau fiscal per part de l’ex-
president Pujol i la seva família.

Aquestes investigacions han tingut més interès en in-
fluir sobre l’opinió pública que en constatar la veritat.

Si és cert que l’Estat tenia coneixement des de finals 
dels anys 90 de l’existència d’una situació de presump-
te delicte d’evasió fiscal per part de l’entorn familiar 
del president Pujol, i aquesta inacció s’aixeca per mo-
tius polítics, és lícit preguntar-se quins eren els motius 
que entre els anys 90 i el 2012 van mantenir aquesta 
qüestió en secret i, en especial, si eren motius o pactes 
polítics.

Com és lògic d’esperar, la informació sorgida dels pro-
cediments judicials oberts ha estat la principal font 
d’informació per a l’elaboració de qüestionaris als 
compareixents i per als treballs de la CIFEF ja que, 
malgrat que en molts casos hi ha secret de sumari, les 
filtracions d’aquests document en mitjans a l’accés del 
públic en general i de la premsa en particular són molt 
freqüents.

Tanmateix, cal dir que sobre els paper de l’Estat en la 
investigació del Cas Pujol, la CIFEF ha pogut obser-
var en els seus treballs que l’interès polític partidista, 
i no l’interès general, ha estat el mòbil d’actuació per 
part del Ministeri de l’Interior i bona part de l’actua-
ció policial. El cas dels informes apòcrifs atribuïts a 
la UDEF filtrats el novembre de 2012 n’és el cas més 
paradigmàtic.

El Parlament de Catalunya ha de denunciar la pràctica 
d’utilitzar documents sense cap tipus de versemblan-
ça per part de les institucions de govern de l’estat per 
generar estats d’opinió i influir en el comportament 
electoral del catalans i catalanes. Aquesta pràctica ha 
generat una gran desconfiança en la ciutadania en les 
Institucions de l’Estat, però també han generat el fi 
que perseguien: una pèrdua de credibilitat en les prin-
cipals institucions de Catalunya, com són la Generali-
tat i l’Ajuntament de Barcelona.

Mai l’actuació d’un Ministre de l’Interior havia gene-
rat tant poca credibilitat en les investigacions policials 
com amb el que ha succeït els darrers anys a l’entorn 
del cas Pujol.

Amb relació a la no compareixença de Jorge Fernán-
dez Diaz i d’altres set compareixents sol·licitats que 
tenen diferents responsabilitat en l’Administració Ge-
neral de l’Estat, cal dir que la seva actitud és extrema-
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dament greu en ser membres del Govern de l’Estat i 
que, per tant, d’acord amb la alta responsabilitat que 
ocupen tenen una major responsabilitat en el deure cí-
vic de col·laborar amb els treballs de la CIFEF i en tot 
allò que afecti la transparència i el reforçament del sis-
tema democràtic.

La seva negativa reiterada a comparèixer a la CIFEF 
reafirma la seva falta de respecte a la primera institu-
ció de Catalunya que representa la voluntat sobirana 
del poble de Catalunya. Davant d’aquests comporta-
ments el ple del Parlament de Catalunya reprova de 
l’actitud de tots els membres del Govern de l’Estat que 
s’han negat a comparèixer i, per aquest motiu, n’ha do-
nat coneixement a la fiscalia.

Recomanacions:

18. El Parlament de Catalunya denuncia la pràctica 
d’utilitzar documents sense cap tipus de versemblança 
per part de les institucions de govern de l’estat per ge-
nerar estats d’opinió i influir en el comportament elec-
toral.

19. El Parlament de Catalunya reprova el Ministre de 
l’Interior per la seva manca de col·laboració amb la CI-
FEF, per la manca de resultats en la lluita contra la 
corrupció, per la negligència amb que ha actuat en la 
investigació dels casos de corrupció que afecten el PP i 
per l’ús partidista de les seves actuacions relacionades 
amb casos de corrupció.

20. Modificar la normativa en relació a l’obligació de 
comparèixer davant el Parlament de Catalunya, per 
ampliar els supòsits d’obligatorietat i les sancions a ne-
gar-s’hi.

2.4. En relació als vincles del Cas Camarga amb 
el Cas Pujol

De les diferents compareixences i dels treballs de la 
CIFEF a l’entorn del dinar produït al restaurant La Ca-
marga entre la Sra. Victòria Álvarez i la Sra. Alícia 
Sánchez-Camacho sembla molt plausible pensar que 
la Sra. Alícia Sánchez-Camacho coneixia que estava 
sent gravada i que, aquesta gravació va ser encarre-
gada per algú del seu entorn. Fets com que Método 3 
sabés el dia i hora del dinar, que la senyora Sánchez-
Camacho no fos fotografiada entrant al restaurant i sí, 
en canvi, la Sra. Álvarez; que el propietari del restau-
rant informés a la Sra. Sánchez-Camacho que abans hi 
havia passat el seu secretari personal a veure la Sala 
sense que aquesta se n’estranyés ni tan sols pel fet que 
no té secretari personal que faci aquests encàrrecs. El 
fet es veu agreujat per les acusacions.

La Sra. Sánchez-Camacho, malgrat haver anunciat pú-
blicament que arribaria fins el final, va renunciar a les 
accions penals contra Método 3, va sol·licitar l’arxiu 
del procediment penal al fiscal que no volia arxivar-lo, 

i va continuar el procediment civil que va acabar en 
assentiment a la demanda, reconeixent, Método 3, la 
manca de diligència en la custòdia de l’informe sobre 
la gravació realitzada. Així mateix es constata l’exis-
tència d’un acord de confidencialitat entre el director 
de Método 3 i la Sra. Sánchez-Camacho i que el Sr. 
Marco va rebre múltiples pressions perquè s’avingués 
a pactar amb ella.

De la gravació de Método 3 i en relació a allò que és 
objecte de la Comissió d’investigació se n’extreu que 
la Sra. Álvarez va afirmar tenir coneixement de la co-
missió de varis delictes com: facturacions falses, blan-
queig de capitals, malversació de fons públics o vio-
lència masclista i que aquests fets no van ser posats en 
coneixement de la justícia per la Sra. Sánchez-Camac-
ho, com és la seva obligació legal i, particularment en 
el cas d’algú que exerceix càrrecs de responsabilitat 
política és, també, el seu deure cívic.

Convé recordar, també, que la senyora Sánchez-Ca-
macho va fer un pacte polític amb CIU poc temps des-
prés de conèixer les acusacions fetes per la Sra. Ál-
varez en l’esmentat dinar. I que no va ser fins després 
d’haver-se trencat aquest acord polític que es va conèi-
xer públicament les acusacions fetes sobre Jordi Pujol 
Ferrusola en el marc del dinar de la Camarga.

Val a dir, també, que l’informe apòcrif atribuït a la 
UDEF difós el novembre de 2012 contenia de forma 
més ordenada i estructurada totes les informacions de 
caràcter acusatori que es varen explicar en el dinar de 
La Camarga i que, a més, entre el dinar de la Camarga 
i la divulgació de l’informe la senyora Álvarez va tenir 
diversos contactes amb membres de la policia.

La senyora Sánchez-Camacho va declarar a la CIFEF 
no conèixer ni haver escoltat mai el contingut de la 
gravació de La Camarga. Aquest fet entra en oberta 
contradicció amb la declaració que va fer en seu judi-
cial on va afirmar el contrari.

Per altra banda, resulta sorprenent la intervenció de la 
Policia en el cas, intervenint nombrosa documentació 
no relacionada amb el cas a l’Agència Método 3, dete-
nint arbitràriament alguns dels seus membres i provo-
cant la ruïna d’aquesta empresa.

Recomanacions:

21. El Parlament reprova l’actitud d’opacitat de la Sra. 
Sánchez-Camacho en relació al cas de la Camarga, 
també anomenat Cas Método 3 i pel fet d’haver fet 
afirmacions contradictòries en les seves declaracions 
en seu judicial i en seu parlamentària.

22. El Parlament reprova l’actitud de la Sra. Sánchez-
Camacho per no haver posat en coneixement de la 
justícia tots els fets delictius, o presumptament delic-
tius, dels quals va ser informada en el dinar de La 
Camarga.
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3. Bloc pràctiques de corrupció política

3.1. Institucions públiques en relació a la 
lluita contra la corrupció

De la compareixença del Síndic de Greuges

Demanar netedat, objectivitat i transparència en la 
contractació pública, demanar que s’actuï en el que 
és execució subsidiària i que es vagi més enllà de les 
multes coercitives.

Davant d’accions d’urbanisme manifestament il·legals 
subratlla que hi ha instruments per a combatre-les i 
ens trobem, en canvi, una laxitud important que no-
més concreta actuacions en forma de multes.

Sobre la presumpció de veracitat en funcionari públic, 
considera que és un anacronisme que la paraula de la 
Funció Pública valgui més que la paraula de qualsevol 
altre ciutadà i que no ens vegem obligats a demanar 
més proves. Pot ser una font molt gran de mala admi-
nistració, quan no d’abús d’autoritat o d’inici de cor-
ruptela.

Amb la llei de transparència hem avançat molt. Falta 
molt encara, sobretot en l’àmbit de l’accés efectiu a la 
informació. Per exemple, en les Cartes de Serveis de 
les administracions. Cal explicitar, publicitar i difon-
dre a què es comprometen davant de la ciutadania: des 
del temps d’espera fins al rigor en la resposta. Cal ava-
luar el que significa l’atenció i fer un balanç d’on hem 
fallat, per què hem fallat i què ens proposem per supe-
rar les falles comeses en les cartes de serveis.

El Síndic ha demanat a la Defensora del Pueblo que 
aclareixi amb el ministre actual d’Interior si hi havia 
o no hi havia determinada actuació delictiva per part 
de l’Alcalde de Barcelona per frau fiscal i evasió de ca-
pitals. Considera que si hi ha proves, hi hauria d’haver 
una actuació judicial immediata. Però que si no n’hi 
ha, caldria una actuació igual de contundent amb qui 
ho va difondre. I si qui ho va difondre ho ha fet des 
d’un àmbit governamental, s’han d’assumir responsa-
bilitats.

Hi ha hagut un cas encara més lesiu amb la democrà-
cia que és l’informe filtrat a deu dies per a les eleccions 
de 2012. Si això és cert, actuació judicial, immediata. 
Si no és cert, responsabilitats a qui ho hagi publicat. I 
a qui hagi facilitat aquesta informació. Informació que 
va negar que la conegués el director de la unitat admi-
nistrativa a què s’apel·lava. Deia que no existia. Infor-
mació que fa dos anys i mig que encara ningú ha assu-
mit. I es va deixar córrer en el moment més sagrat de 
la democràcia, quan la gent es fa l’opinió de què pensa 
votar. Aquests fets han quedat amb una impunitat total

Els poders públics han de liderar l’establiment i reforç 
dels mecanismes de control, donar missatges clars de 
compromís contra el frau i actuar amb celeritat, per 
esvair tota sensació d’impunitat.

3.2. En relació a la lluita contra la corrupció 
des de l’Administració de la Justícia

Hi ha hagut quatre compareixences sol·licitades en 
aquest àmbit i tres de substanciades. Les aportaci-
ons dels exfiscals Carlos Villarejo i José María Mena 
van versar sobretot a l’entorn del Cas Pujol i han estat 
tractades en aquell bloc. El Fiscal Fernando Berme-
jo Monje és un dels compareixents que no ha estimat 
oportú comparèixer davant la CIFEF, atenent al fet 
que participa en procediments oberts que són objecte 
d’estudi de la CIFEF.

Pel que fa a la compareixença del Fiscal Superior de 
Catalunya José María de Tejada hem de dir que va de-
fensar les bones relacions de la fiscalia amb els Mossos 
d’Esquadra, tot i que és cert que en casos de corrupció 
no els demanen gairebé mai que facin de policia judi-
cial; que assegura que la fiscalia manté el secret de su-
mari, cosa que els fets no corroboren però que s’entén 
atès que tampoc podia dir altra cosa i que nega qual-
sevol parcialitat política per part de la Fiscalia, cosa 
que les dimissions i cessaments dels seus antecessors 
tampoc confirmen.

3.3. En relació al finançament dels partits 
polítics

Aquesta matèria ha estat tractada en el marc de l’anà-
lisi dels Casos Casinos, Treball, Palau, per una banda, 
i en el marc del Cas Bárcenas.

Els dos primers el tractem en l’apartat referit al Cas 
Pujol i el tercer va ser objecte d’una comissió d’inves-
tigació específica en la vuitena legislatura.

Pel que fa al Cas Bárcenas hem de dir que la com-
pareixença del senyor Bárcenas no va aportar gaire-
bé cap novetat a la CIFEF, més enllà d’observar un 
nou gir en la seva posició pública, ara molt més indul-
gent amb el PP, coincidint per cert amb la seva lliber-
tat condicional.

D’aquet cas, donat que la CIFEF vol determinar de 
quina forma s’exerceix la responsabilitat política en re-
lació a la corrupció, cal denunciar l’actitud del PP que 
podríem qualificar de constant entorpiment de qualse-
vol investigació:

– Impedint el control parlamentari tant al Congreso 
de Diputados, fent ús de la majoria del PP per evitar 
una comissió d’investigació, com negant-se els seus 
màxims responsables a comparèixer davant la CIFEF.

– Pressionant, a través dels seus representants al CGPJ, 
sobre la feina dels jutges encarregats de grans casos de 
corrupció que els afecten: a Ruz ja l’han canviat de 
destinació i al jutge de Castro no li concedeixen allar-
gar l’edat de jubilació per poder concloure les instruc-
cions del casos sobre corrupció que té entre mans.
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– Pel fet que Mariano Rajoy va pactar amb Bárcenas 
allargar fictíciament la seva relació laboral amb el PP 
cobrant 21300 €/mes durant 3 anys, pressumiblement 
per comprar el seu silenci.

– Pel fet que va esborrar les dades dels ordinadors de 
Bárcenas a la seu del PP, previ al seu registre.

– Nomenant un advocat de l’Estat que ni tan sols men-
ciona la Caixa B en el seu escrit d’acusació, quan 
aquesta ha estat provada pel jutge instructor.

Per altra banda, l’interès d’aquest cas també rau en el 
fet de que aquí no podem parlar en cap moment de 
casos particulars, d’una conducta desviada individu-
alment. Ans al contrari, atenent al fet que el jutge ha 
considerat certs els anomenats papers de Bárcenas (la 
comptabilitat B del PP), hem de considerar que estem 
davant d’una autèntica xarxa organitzada de corrup-
ció, en la que hi ha participat tota la cúpula del PP. 
Estem davant d’una veritable trama organitzada amb 
delictes relacionats amb el finançament irregular del 
PP durant 18 anys, entre 1990 i 2009, en la que els 
màxims responsables del PP rebien sobresous (recone-
guts per diversos dirigents del PP han reconegut l’exis-
tència de pagaments irregulars), finançament irregular 
de campanyes electorals, ingrés de donatius irregulars 
als comptes bancaris del PP, adjudicacions a canvi de 
finançament irregular, pagament de les obres a la se-
va seu central amb la comptabilitat B, a més de pagar 
altres seus del partit amb la comptabilitat B, compren 
accions d’un mitjà de comunicació amb la comptabili-
tat B i amb relacions amb la trama Gürtel.

Bárcenas ha prestat una declaració davant la CIFEF 
en termes generals evasiva i, al mateix temps, contra-
dictòria amb altres decoracions seves en seu judicial i 
en entrevistes concedides a mitjans de comunicació.

3.4. En relació a la concessió de llicències

Compareixença d’Itziar González Virós, exregidora 
del Districte de Ciutat Vella

Considera que la presència de corrupció està portant 
les nostres estructures institucionals i democràtiques a 
una situació de col·lapse.

Cal posar l’atenció a la relació entre tres elements: càr-
rec electe, organitzacions polítiques i funció pública.

El càrrec electe cal separar-lo del que és l’estructura 
de les organitzacions polítiques i de la funció pública. 
Reforçar l’Administració pública protegeix el càrrec 
electe. Reforçar i donar independència al càrrec electe 
renova les organitzacions polítiques. I, aconseguir que 
les organitzacions polítiques es posin al servei de la 
ciutadania reforça la cultura política i la confiança en 
aquesta organització.

Confusió de l’accés al poder amb la victòria, amb 
l’apropiació del poder. En realitat, hauria de passar el 

contrari, l’accés al poder en democràcia hauria de sig-
nificar passar a ser el màxim servidor de de l’interès 
públic i, per tant, la persona amb menys poder parti-
cular.

Els funcionaris se senten violentats quan qui dirigeix 
la seva organització administrativa són persones que 
privatitzen i serveixen a interessos clientelars.

Organitzem els nostres Ajuntaments encara de forma 
jeràrquica i acumulem poder en determinats llocs que 
no estan donant comptes a la ciutadania.

L’única manera de defensar un document, una decisió, 
una política que s’ha fet entre tots és, primer, que la 
ciutadania la conegui.

Cal també, dissenyar eines de control de l’aplicació 
d’aquestes normes. Una sol·licitud de llicència d’acti-
vitat, o una petició a un tinent d’alcalde, hauria de te-
nir una identificació i s’hauria de poder seguir trans-
parentment tot el seu recorregut, quins tràmits passa, 
quants quins tècnics hi intervenen, quins polítics in-
tervenen o decideixen sobre aqueta tramitació. Cal 
millorar la traçabilitat del procediment administratiu 
per a saber en quin punt s’encallen les coses i qui inter-
vé en la presa de decisions de forma transparent.

Denuncia que la màfia s’infiltra per la laxitud del sis-
tema. La llum de la intervenció pública la foragitaria. 
Cal una activitat multi inspectora, especialment en 
matèria de llicències i

Autoritzacions, i que aquesta creui les dades de les di-
ferents inspeccions. Amb aquesta mesura faríem fora 
de la ciutat les màfies perquè aquestes busquen l’opa-
citat.

Defensa que la democràcia participativa augmenta la 
qualitat de les decisions preses, de la seva execució i 
del seu control, així com també evita les pràctiques 
clientelars.

Proposa un pacte social contra la corrupció que comp-
ti amb l’impuls ciutadà i creï mesures com l’oficina de 
protecció del denunciant.

3.5. En relació al cas Mercuri

Abordar el cas Mercuri en aquesta comissió, que va 
néixer sobretot a l’entorn de la declaració, de la con-
fessió de l’expresident Pujol, ha permès refermar que 
la forma d’exercir la responsabilitat política és deter-
minant en la creació d’un entorn propici als casos de 
corrupció o no.

L’estil del que alguns compareixents van anomenar 
Bustisme té, salvant distàncies d’escala, temps i ide-
ologia, tres elements clau coincidents amb el Pujolis-
me amb el mateix resultat en quan a entorn favorable 
a les pràctiques corruptes: un lideratge personalista 
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que afebleix els contrapoders, una barreja entre l’àm
bit públic i el privat i l’ús del pacte polític per encobrir.

El cas Mercuri parteix d’una denúncia per possible su-
born i tràfic d’influències a partir del qual la policia va 
iniciar escoltes telefòniques. Amb tot el que la policia 
va escoltar, el jutge instructor va obrir 33 peces se-
parades. D’un cas puntual s’arriba a tot un univers de 
pràctiques fraudulentes.

Per a l’exregidora Carme Garcia, denunciant del cas, 
el Bustisme ha estat una fàbrica pública de gestions 
en benefici personal i de la família de Manuel Bustos. 
Gestions que s’estenien també al benefici dels amics, 
dels col·laboradors dels polítics del seu partit o, fins 
d’altres partits si convenia, com a forma d’assegurar-se 
lleialtats i retenir el poder.

El Cas Mercuri inclou tota una varietat de tractes de 
favor, en la majoria dels casos, amb costos per a les 
administracions públiques. Els favors rebuts pel Bus-
tisme servien per assegurar complicitats, silencis, col-
laboracions de tota mena, adulació i sobretot «amb el 
pecat de mirar cap a un altre costat i perdent en aquest 
moment la sobirania personal i la sobirania política si 
és un grup polític qui ho fa», en paraules de l’exregi-
dora Carme Garcia.

Correspondrà a la justícia determinar responsabilitats 
penals. Correspon a la CIFEF determinar com s’ha 
exercit la responsabilitat política. I quan l’estil de Go-
vern suara descrit es fa de manera sistemàtica i durant 
anys, s’arriba a confondre la institució amb una pro-
pietat a utilitzar en benefici dels seus màxims gover-
nants.

Recomanacions

24. El Parlament de Catalunya reprova la gestió de 
Manuel Bustos al capdavant de l’Ajuntament de Saba-
dell i la considera una forma de governar que afavo-
reix l’abús de poder, el sentit patrimonial respecte les 
institucions que són de tots, el tràfic d’influències i la 
pèrdua de drets, recursos i llibertats dels ciutadans.

3.6. En relació al Cas Palau

Aquest cas no ha estat vist, finalment, en aquesta Co-
missió per manca de temps. Es subscriuen, però, de 
nou les conclusions de la Comissió d’Investigació que 
sobre aquesta matèria es va constituir al Parlament du-
rant la vuitena legislatura.

3.7. En relació al Cas Pretòria

Aquest cas té en aquests moments una causa oberta 
que ha conclòs recentment la fase d’investigació. En 
aquesta es conclou que hi ha indicis per a acusar on-
ze persones pels delictes continuats de tràfic d’influ-

ències, suborn i delictes continuats de blanqueig de 
capitals. Igualment el magistrat instructor aprecia que 
s’haurien comès diversos delictes contra la Hisenda 
Pública que ja estarien prescrits però que han interes-
sat a la CIFEF a efectes de determinar com s’ha exer-
cit la responsabilitat política.

Entre els acusats hi figuren l’exalcalde de Santa Co-
loma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, l’exdiputat del 
PSC Luis Garcia Andrés i dos antics membres dels 
Governs Pujol, Lluís Prenafeta i Macià Alavedra.

Segons l’aute judicial l’operativa establerta pels impu-
tats entre els anys 2000 i 2009 pretenia el lucre eco-
nòmic a partir d’intermediar o influir en adjudicacions 
públiques i en requalificacions urbanístiques. Concre-
tament, es detallen tres operacions als municipis de 
Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Andreu 
de Llavaneres.

L’operativa descrita per als tres casos es basava en 
l’adjudicació de la venda de terrenys, canvi posteri-
or d’adjudicatari, requalificació dels terrenys i, final-
ment, venda a un nou promotor a un preu molt superi-
or al de l’adquisició inicial. A aquests fets s’hi afegia el 
fet que les quantioses comissions obtingudes es procu-
raven d’ocultar la titularitat i l’origen, fent-les aflorar 
posteriorment a través de complexes entramats socie-
taris i financers amb la intenció de desvincular-les de 
l’origen.

En el cas d’Alavedra i Prenafeta, tots dos van amagar a 
Hisenda els beneficis obtinguts, de 6 i 15 milions res-
pectivament, si bé posteriorment, un cop descoberta 
la trama, van presentar declaracions complementàries. 
Tots dos van amagar els guanys a través d’un entramat 
societari a les Illes Caiman i Andorra (Alavedra) i An-
dorra i Suïssa (Prenafeta) en el que utilitzaven també 
el nom de les seves respectives esposes.

De nou, la vinculació de Prenafeta i Alavedra en pràc-
tiques corruptes, havent estat les persones de màxima 
confiança al Govern de l’expresident Pujol, contrasta 
fortament amb l’empremta moral del seu discurs pú-
blic.

3.8. En relació al Cas Pallerols i Turisme

Aquest cas no ha estat vist, finalment, en aquesta Co-
missió per manca de temps, tot i que alguns testimonis 
n’han parlat i ha estat valorat en el marc del Cas Pujol 
pel que tenen d’explicatiu de la forma en què l’expresi-
dent va exercir la responsabilitat política.

3.9. En relació al cas Priorat

Aquest cas no ha estat vist, finalment, en aquesta Co-
missió per manca de temps, tot i que alguns testimonis 
n’han parlat i ha estat valorat en el marc del Cas Pujol 
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pel que tenen d’explicatiu de la forma en què l’expresi-
dent va exercir la responsabilitat política.

3.10. En relació al cas ADIGSA

Aquest cas no ha estat vist, finalment, en aquesta Co-
missió per manca de temps, tot i que alguns testimonis 
n’han parlat i ha estat valorat en el marc del Cas Pujol 
pel que tenen d’explicatiu de la forma en què l’expresi-
dent va exercir la responsabilitat política.

4. Bloc frau i evasió fiscal

4.1. En relació a la lluita contra el frau  
i l’evasió fiscal

De la documentació i les compareixences analitzades 
en aquesta matèria n’extraiem les següents conclusi-
ons:

Hi ha estudis sortits de la Comissió Europea que xi-
fren el cost de la corrupció a la UE a l’entorn dels 
120.000 milions d’euros, sense diferenciar països. No 
es coneixen estudis anàlegs ni del Parlament espanyol 
ni català.

Més enllà del cost econòmic de la corrupció, hi ha el 
cost moral de la corrupció. La corrupció suposa una 
degradació de la societat, una pèrdua de confiança en 
el poder polític i per extensió en el sistema democràtic.

A Brussel·les, el comissari de fiscalitat de la Unió Eu-
ropea va xifrar en 1 bilió d’euros el volum de l’econo-
mia submergida, de frau fiscal submergit, com a xifra 
global també sense fer referència a cadascun dels pa-
ïsos.

Segons el Sindicat de Tècnics d’Hisenda, a l’Estat Es-
panyol el frau fiscal es situa a l’entorn del 25% del PIB. 
Això suposa que prop de 256.000 milions d’euros es-
tan fora del control de l’Agència Tributària.

Des del punt de vista de la corrupció, a l’Estat espa-
nyol es comptabilitzen més de mil set-cents casos de 
corrupció, procediments judicials generalment molt 
duradors en el temps, amb la dificultat processal que 
això comporta i, en moltes de les ocasions, finalitzats 
amb una sentència que normalment resulta insuficient, 
atès que recull dificultats per verificar els elements 
probatoris, per falta de mitjans o per abús de les ga-
ranties processals.

Un estudi realitzat pel Sindicat de Tècnics d’Hisen-
da, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, 
que estableix que a Catalunya hi ha un volum de frau 
de prop del 24,6 per cent del PIB, uns 47.000 mili-
ons d’euros ocults al fisc. Això significa que es deixen 
d’ingressar des de les arques públiques a Catalunya 
entre 16.000 i 18.000 milions d’euros anuals.

Evasió fiscal i corrupció són dues figures delictives 
que van unides. Existeixen estudis –podem citar el de 
Transparency International– que estableixen una rela-
ció directa entre no transparència, és a dir, corrupció– 
i evasió fiscal. És a dir, a menor transparència, major 
corrupció, hi ha més evasió fiscal.

Mentre es situa l’impacte del frau fiscal a l’entorn del 
25 per cent de l’economia, l’Estat espanyol, en lluita 
contra el frau fiscal aixeca cada any uns 10.000 mili-
ons d’euros. Els objectius i els resultats de l’Hisenda 
pública en aquesta lluita són manifestament baixos.

Dues pràctiques que permeten i promouen el frau fis-
cal són l’existència dels paradisos fiscals, que es ca-
racteritzen per l’opacitat, manca d’intercanvi d’in-
formació i els tipus fiscals baixos, i el blanqueig de 
diners. Si s’eliminessin els paradisos fiscals es dificul-
taria enormement l’activitat delictiva de tota mena i, 
en particular, l’evasió i el blanqueig.

El passat 30 d’abril de 2015 el consell de ministres va 
aprovar enviar a les Corts el conveni fiscal de doble 
imposició entre Espanya i Andorra per la seva ratifica-
ció pel procediment d’urgència. Aquest conveni lluny 
d’evitar l’elusió fiscal el que permet és que empreses 
espanyoles tributin menys impostos mitjançant la des-
localització de filials a Andorra.

Recomanacions:

25. Instar el Govern de la Generalitat a elaborar un in-
forme oficial sobre l’impacte del frau fiscal, amb indi-
cadors d’avaluació de frau fiscal i del seu impacte en la 
nostra economia.

26. Espais lliures de paradisos fiscal, cal el compromís 
de totes les administracions, ajuntaments, diputacions, 
comunitats autònomes, també del Govern de l’Estat, 
de no establir contractes públics, ni acceptar concur-
sos amb empreses que tinguin seus i filials en paradi-
sos fiscal,

27. Dotar de recursos les agències tributàries pròpies, 
dotar-les de recursos i destinar-les a buscar i a perse-
guir aquell qui més té, les grans multinacionals, les 
gran empreses

28. Endurir els codis penals, eliminar, revisar els ter-
minis de prescripció del delicte.

29. Revisar el tractament penal de les activitats induc-
tores al delicte fiscal, per exemple, definint un il·lícit 
penals per a l’oferiment al mercat de serveis idonis per 
la defraudació tributària, com fan algunes consultores.

4.2. En relació A la lluita contra el frau  
i l’evasió des de l’administració tributària

Actualment, el 72 per cent de la recaptació correspon a 
la suma de l’IVA i l’IRPF, que paguen, sobretot perso-
nes físiques. Abans de la crisi era el 64 per cent. Con-
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tràriament, l’impost de societats ha passat de significar 
el 22 per cent del total al 13 per cent en l’actualitat.

Impostos que afectaven a les classes més altes, o a 
aquells que més tenen, com és el cas de l’impost del 
patrimoni, va ser eliminat l’any 2008, s’ha recuperat 
parcialment el 2011, però amb una caiguda del 72 per 
cent en la seva recaptació. El 2010, també, es va eli-
minar l’impost de successions i donacions, restablert 
parcialment l’any 2014, però també amb una caiguda 
del 80 per cent en la seva recaptació. A resultes d’això, 
l’Estat Espanyol és el tercer estat de la Unió Europea 
que menys va ingressar, el 37,8 per cent del PIB, per 
sota de països com Itàlia o Portugal, lluny dels paï-
sos del nord d’Europa però, a més, 10 punts per sota 
d’Itàlia.

Les amnisties fiscals han servit per a recaptar en el 
curt termini, però són una mesura molt contraprodu-
ent en la cultura fiscal, si el que es vol és posar de re-
lleu que el delicte fiscal és un delicte molt greu, com 
semblaria desitjable.

El principal problema de l’Agència Tributaria és la se-
va autocomplaença. És a dir, estableix uns paràmetres 
per a la lluita contra el frau que estan molt per sota de 
les estimacions de frau. Es fixa un objectius, segons 
els anys, entre 8000 i 10000 milions d’euros com a re-
sultat de la lluita contra el frau no ve a ser ni un 10 per 
cent del volum de frau fiscal.

Necessitem un sistema fiscal més just. Hem construït 
una societat basada en un pacte social, en el consens 
capital-treball que s’ha fet miques. Aquest consens 
passava per comptar amb un sistema fiscal que com-
plís almenys dos principis, per garantir aquesta redis-
tribució del capital.

El principi d’igualtat, o d’equitat, és a dir, que aquelles 
persones que tenen igualtat de rendes, doncs, es gravés 
exactament el mateix, i el principi de progressivitat. És 
a dir que pagui més qui més té. Aquests dos principis 
no es compleixen, el sistema fiscal s’ha anat fent cada 
cop més regressiu i els casos de frau i elusió fiscal han 
anat en augment.

Recomanacions

30. Prestigiar la «reputació fiscal». Prestigiar els ciu
tadans i les empreses que compleixen les lleis, les tri
butàries, les de contractació les convivència en el si de 
les institucions públiques. L’objectiu del missatge es 
per assolir que el compliment de les lleis fiscals i el 
compliment de les lleis de dret públic sigui cada cop 
més general i, per tant, hi hagi menys supòsits d’in-
compliment.

31. Garantir que les oficines que té actualment l’admi
nistració d’Hisenda actualment funcionin de manera 
més eficient i disposin de més efectius.

32. Els supòsits d’incompliment requereixen la repres-
sió d’una justícia eficaç i ràpida. El pitjor que ens pot 

succeir és que alguns dels grans casos es trigui molts 
anys a resoldre sentència i que quan aquesta es produ-
eixi acabi amb prescripcions.

33. Cal una justícia eficaç, en seu contenciosa admi-
nistrativa i en seu penal, en què es doni prioritat a la 
restitució del dany causat sobre la pena i que, una part 
del càstig sigui molt més l’ostracisme, per tant, l’aïlla-
ment, que no la pèrdua de la llibertat.

34. Basar el delicte contra la hisenda pública en la va
loració de les conductes i no en les quanties. Recon
siderar el límit de 120.000. Amb els contribuents de-
fraudadors, ens hauríem de preguntar fins a quin punt 
tenen dret a defraudar fins a 120.000 euros sense que 
pràcticament no els passi res.

35. Més que fer pública la llista dels defraudadors, pre
ferible fer públic l’índex de contribuents; el que a Su-
ècia, durant cinquanta anys, s’ha anomenat el tax Ea
ling calender, però fer-ho durant deu anys. Durant deu 
anys fer públiques les bases imposables i les quotes de
clarades.

36. L’elusió, no porta sanció, no es castiga, en el nos-
tre ordenament. Davant l’elusió fiscal caldria redefinir, 
com diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, els 
fets, i que tributin com havien de tributar.

37. Passar del model d’acció/repressió per a tots els 
contribuents a un model de relació cooperativa, estra
tificant els contribuents segons quina sigui la seva acti
tud i la seva conducta envers la hisenda pública.

38. Arbitratge fiscal obligatori a partir d’una determi-
nada quantitat és. La conciliació evita col·lapsar el fun-
cionament dels tribunals. Abans de posar un recurs, 
demani una conciliació, un concordato, hi ha una dot-
zena d’instruments pensats per evitar arribar al con-
flicte.

39. Avançar cap a l’establiment de models com l’ale
many, perseguir a qui enganya, a qui amaga, a qui 
falseja. La majoria de contribuents estan altament 
controlats amb el desenvolupament de les eines infor-
màtiques. Cal prioritzar els esforços de persecució en 
aquells perfils de contribuents més propensos a l’en-
gany.

40. Actuar contra el frau industrialitzat. Hi ha fenò-
mens del frau d’aquest tipus que són la rentadora au-
tomàtica dels grups mafiosos i de delinqüència inter-
nacional més importants que hi ha al món, perquè són 
extraordinàriament rendibles, són difícils de detectar, 
muten de tal manera que del frau de les entregues de 
béns es passa al frau de la prestació de serveis, frau 
amb internet, frau amb energia elèctrica, frau amb hi-
drocarburs, frau amb minuts d’internet, etc. havent-hi 
gran quantitat de variants.

41. Introduir una major progressivitat fiscal en l’IVA, 
revisant el tipus a la baixa en el cas de productes de 
primera necessitat i a l’alça per al luxe..
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4.3. En relació A les entitats financeres i els 
grans patrimonis

Segons l’informe realitzat l’any 2011 per Tax Justice 
Network, hi ha més de setanta centres financers al món 
que allotgen prop de 2 milions d’empreses –milers 
d’asseguradores, fons, entitats financeres–, que donen 
lloc a una xifra oculta de prop de 21 bilions de dòlars, 
possiblement una quarta part de la riquesa mundial.

Un informe realitzat pel Sindicat de Tècnics d’Hisen-
da afirma que més del 72 per cent del frau és atribuïble 
als grans patrimonis i les grans empreses, majoritàri-
ament, a partir del moviment dels capitals a la recerca 
de la menor fiscalitat possible.

En la lluita contra l’elusió fiscal cal començar per les 
grans empreses, les de l’IBEX 35. Al recent informe 
d’Oxfam Intermón ens deia que trentaquatre de les 
trentacinc empreses de l’IBEX35 tenen seus a para-
disos fiscals. De fet, segons les estadístiques del ma-
teix Ministeri d’Economia, un 26 per cent de la inver-
sió espanyola que es fa a l’exterior són préstecs entre 
les matrius espanyoles i les seves filials. Préstecs in-
tergrup. En concret, en aquests moments, aquestes 
trenta-quatre empreses de l’IBEX tenen 810 sucursals 
en paradisos fiscals, augmentant el seu nombre en un 
44 per cent entre el 2012 i el 2013.

A l’Estat espanyol hi ha dos tipus de societats amb la 
funció real de productes d’inversió, les Sicav i les Etve. 
Etve és que els dividends, els beneficis i les plusvàlues 
estan exempts d’impostos, i amb aquesta nova estructura 
no paguen tributs ni a l’entrada, ni a la sortida de l’Estat 
espanyol pels seus beneficis a l’estranger, i fins i tot po-
den rebre ajudes i rebaixes fiscals per les pèrdues que de-
claren. Per exemple, el cas de Microsoft, opera a l’Estat 
espanyol a través de Microsoft Ibérica, que està contro-
lada per Microsoft International Holdings Spain, és una 
societat acollida al règim ficat d’Etve, gràcies a la qual 
va tenir unes rendes fiscalment exemptes per import de 
14,9 milions el 2014. Per altra banda, aquesta multinaci-
onal factura la majoria de les vendes espanyoles a Irlan-
da, amb un impost de societats és molt més baix. De for-
ma anàloga operen també Vodafone, Hewlett-Packard, 
Pepsi, Starbucks, Morgan Stanley, entre d’altres.

En un estudi fet per la Universitat de Saragossa, es-
timant el frau a l’IRPF amb microdades Tributàri-
es, afirma que els Rendes del treball tenen un nivell 
d’acompliment del 105 per cent; les Rendes del capital 
mobiliari, el 39; les rendes del capital immobiliari, el 
45; les Rendes d’empreses per Estimació directa, 52,6, 
i per Estimació objectiva, 54,79. És a dir, s’observa 
clarament un biaix totalment contrari a les Rendes del 
treball, i dins de les Rendes del capital, un biaix con-
trari a la petita i la Mitjana empresa.

Recomanacions:

42. Per evitar que els bancs facilitin el frau: legislar 
per a que els bancs facilitin el creuament de dades, tot 

protegint el dret a la protecció de dades, però perme-
tent sistemes de creuament que permetin detectar els 
defraudadors.

43. Es necessita més anàlisi sobre les transaccions, 
amb més col·laboració amb els bancs locals per poder 
afrontar els mecanismes d’opacitat i d’evasió fiscal, ai-
xí com el blanqueig de capitals.

44. S’ha de desenvolupar la normativa que regula els 
intermediaris bancaris així com les seves obligacions 
de col·laboració amb les autoritats fiscals.

45. Coordinació de les fiscalies anticorrupció, uns 
marcs jurídics compartits amb nivell europeu, eina in-
formàtica per monitoritzar les transaccions bancàries 
a Europa per elaborar els mapes de fluxos financers 
útils per a detectar el frau fiscal.

4.4. Sobre les propostes polítiques i la seva 
honestedat fiscal

Tota inversió pública, tota despesa pública, tota aju-
da, qualsevol incentiu hauria d’anar justificat per una 
memòria econòmica, amb la corresponent anàlisi cost-
benefici, per explicar clarament als contribuents i a la 
ciutadania quin és el benefici esperat d’aquella propos-
ta d’inversió o despesa.

Caldria, en tots els programes electorals, quantificar 
les propostes que es fan als electors: explicar quant 
costaran, com s’obtindrà el seu finançament i quin és 
el benefici concret que se’n traurà. Quan hi hagi una 
diferència substancial entre el que s’ha proposat i el 
que s’ha realitzat caldria sotmetre la modificació a la 
consideració dels ciutadans.

Crear un organisme tècnic en matèria d’anàlisi pres-
supostària que analitzi les propostes dels grups parla-
mentaris des del punt de vista pressupostari, almenys 
un cop a l’any i pel que fa a les seves propostes a la llei 
de pressupostos i la llei de mesures fiscals que l’acom-
panya, per emetre una valoració del rigor de les seves 
anàlisis i del grau d’acompliment de l’equilibri pres-
supostari

4.5. Altres qüestions relacionades amb el frau i 
l’evasió fiscals

En relació a la compareixença del senyor Javier Nart

Constatar la manca de col·laboració amb la CIFEF en 
negar-se a aclarir i contestar les preguntes dels mem-
bres de la comissió, en les següents qüestions:

a. sobre el moment de l’acceptació i declaració de l’he-
rència rebuda,

b. sobre si el seu compte a Suïssa, descobert arrel de 
la investigació pel Cas Palau, estava declarat i sobre el 
moment en que es va regularitzar
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c. sobre el moment de la repatriació

d. sobre l’existència de sancions amb l’AEAT i la hi-
senda foral basca en relació a aquest fons.

El Parlament de Catalunya lamenta l’opacitat de la 
compareixença de l’eurodiputat senyor Javier Nart 
malbaratant així l’oportunitat que li oferia la seva 
compareixença per vindicar la transparència com un 
dels valors fonamentals de la societat democràtica. 
Aquesta actitud és especialment greu quan prové d’un 
càrrec electe de representació popular i contradictòria 
amb el discurs públic del senyor Nart.

Sobre la Compareixença del tinent coronel de la Guàr
dia Civil jubilat, Sr. José Matas Zapata,

La Comissió ha pogut constatar que, segons aquest 
compareixent, l’Estat espanyol tolerava l’evasió fiscal 
a Andorra, fins a un total de dos bilions de pessetes, 
a canvi que la policia, el govern i bancs andorrans col-
laboressin en el control del diner d’origen delictiu com 
terrorisme o venda armes.

Recomanacions:

46. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a:

A. Realitzar les actuacions oportunes davant el govern 
de l’Estat i el govern andorrà per tal que adoptin les 
mesures necessàries per lluitar contra l’evasió fiscal.

B. Intensificar els sistemes de cooperació administra-
tiva entre les autoritats tributàries dels estats espanyol 
i andorrà, de manera que s’arribi a l’intercanvi auto-
màtic d’informació de rellevància fiscal, la qual cosa 
suposa la transmissió sistemàtica i periòdica de la in-
formació dels contribuents des de l’Estat de la font, on 
es produeix la renda o rendiment, cap a l’Estat de resi-
dència fiscal del contribuent.

5. Bloc de mesures i propostes per A una 
política neta de corrupció

En aquest apartat recollim bona part de les propostes 
que ha aportat a la CIFEF l’informe de la Oficina Anti 
Frau, juntament amb altres propostes dels comparei-
xents o d’altres fonts.

Sobre el marc institucional per combatre la corrupció

Si considerem corrupció l’abús de la posició pública 
per obtenir un benefici privat, i aquest és l’àmbit d’es-
tudi de la CIFEF, hem d’incloure les conductes consti-
tutives d’infracció penal, però també altres comporta-
ments infractors administratius o disciplinaris encara 
que no siguin punibles però sí contraris a la probitat o 
a l’ètica pública.

Alguns dels testimonis han expressat un alt grau de 
tolerància cap a conductes èticament reprovables, amb 

l’argument què eren legals. Alguns exemples: fer re-
gals amb diner públic; cercar només entre cercles pro-
pers candidats per a un lloc públic; justificar portes gi-
ratòries; ser indulgent amb qui té estalvis a l’estranger. 
Una normalització de l’il·lícit que de cap manera es pot 
acceptar.

No es pot abordar el fenomen de la corrupció sense 
un enfocament ampli i multidisciplinari atesa la se-
va gravetat i complexitat greu, atès que actua de for-
ma global i sostinguda en el temps. És imprescindible 
comptar amb una voluntat política ferma i lideratges 
recolzin aquesta voluntat. No ha estat el cas d’alguns 
lideratges analitzats en aquesta comissió com han es-
tat el de Jordi Pujol o, en un àmbit local, els de Barto-
meu Muñoz o el de Manuel Bustos.

Recomanacions:

47. Cal ara, inexcusablement, que els Governs incor-
porin a l’agenda política uns estàndards de conducta 
en la vida pública i de foment de la integritat instituci-
onal amb tolerància zero amb la corrupció.

48. Cal reforçar de manera clara i decidida tots els ele-
ments que conformen el sistema nacional d’integritat: 
transparència i accés a la informació pública, òrgans 
de control, funció pública, regulació dels conflictes 
d’interès, de l’activitat de lobby, del finançament dels 
partits polítics, poder judicial, etc.

49. Cal un treball de naturalesa preventiva en el sí de 
les nostres institucions. Aquest enfocament preventiu 
parteix de la idea que l’exercici de les funcions públi-
ques és intrínsecament vulnerable als riscos de cor-
rupció. I aquest és un risc que cal gestionar.

5.1. Propostes de transparència del sector 
públic

El seguiment de les sessions de la CIFEF ha permès 
constatar que els dèficits en transparència i

accés a la informació pública sovint han suposat un 
camp adobat per a les pràctiques de corrupció i l’ele-
ment subjacent que ha donat lloc als diferents casos de 
corrupció que ha analitzat la CIFEF.

L’estat de la qüestió en el moment actual ha tingut 
l’important impacte que representa la promulgació i 
entrada en vigor de la nova legislació de transparència. 
Així, una de les principals mancances del nostre siste-
ma, com era l’absència de reconeixement legal del dret 
d’accés a la informació pública ha estat ja superada.

Les normes, per si soles, però, no són suficients per 
transformar la realitat. Ara cal abordar a la tasca més 
ingent i complexa que és aplicar la nova legislació i 
fer-ho respectant la vocació amb què aquesta ha nas-
cut. Cal que la cultura de la transparència impregni 
l’actitud de tots els servidors públics i cal que totes les 
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persones tinguin coneixement efectiu de les oportuni
tats i garanties que ofereix la recentment aprovada le
gislació de transparència.

Cal també realitzar el corresponent desplegament re-
glamentari en aspectes tant importants com poden 
ser, per exemple, l’organització i funcionament de la 
institució de garantia del dret d’accés - Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
(CGDAIP)–, tant per a realitzar la funció que li és en-
comanada per la Llei, resoldre la reclamació especi-
al que les persones sol·licitants d’accés puguin efectu-
ar contra la corresponent decisió del subjecte obligat, 
com aprofitar el desplegament reglamentari per a que 
assumeixi funcions addicionals de foment, sensibilit-
zació, indicació, seguiment i avaluació.

Igualment, cal garantir que la tria de les persones in
tegrants de la CGDAIP es fonamentés exclusivament 
en criteris de competència tècnica, probitat i professi-
onalitat, sobre la base d’una convocatòria pública que 
neutralitzés tot risc de politització de l’òrgan. I el ma-
teix caldrà predicar de la definició i mètode de provi-
sió dels llocs de treball que han de donar suport a les 
funcions de l’òrgan.

Així doncs, en aquest àmbit, assumint les propostes de 
l’Oficina Antifrau en aquest àmbit, que es concreten 
en les següents:

Recomanacions:

50. Cal que els poders públics de Catalunya incorporin 
com a prioritat en les seves campanyes institucionals 
el coneixement, promoció i difusió entre la ciutadania 
del dret d’accés a la informació pública i els seus me-
canismes de garantia.

51. Cal que el desplegament reglamentari garanteixi la 
professionalitat i la independència de les persones in-
tegrants de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública sobre la base d’una prèvia tria 
respectuosa amb els principis d’igualtat, mèrit i capa-
citat, i derivada d’una convocatòria pública.

52. Cal reforçar les funcions de supervisió del compli-
ment de la legislació vigent en matèria de transparèn-
cia i accés a la informació pública i, molt en particular, 
les relatives al compliment pels subjectes obligats dels 
deures i continguts exigibles en matèria de publicitat 
activa.

53. Cal garantir que la provisió dels llocs de treball 
adscrits a la CGDAIP es produeixi d’acord amb els 
principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat propis 
de l’ocupació pública.

5.2. Sobre la transparència i els lobbies o grups 
d’interès

De forma subjacent a la majoria de casos de corrupció 
analitzats per la CIFEF es constata una inadequada re-
lació entre política i negocis.

Que l’activitat d’influència en l’elaboració normativa o 
en el disseny i aplicació de les polítiques públiques que 
implica fer lobbying sigui legítima i no representi un 
risc per a la integritat requereix de la concurrència de 
les condicions següents:

a) Transparència: tot garantint que es desenvolupi en 
prou condicions de visibilitat com per permetre a la 
ciutadania conèixer l’impacte de la influència en el 
procés de presa de decisions.

b) Integritat: de manera que tant els lobbistes com els 
decisors públics restin sotmesos a unes regles ètiques 
clares per tal de gestionar adequadament aspectes com 
les portes giratòries.

c) Igualtat d’oportunitats: de manera que no hi pugui 
haver un accés privilegiat de certs grups al procés de-
cisori.

En matèria de lobbies, la promulgació de la Llei 19/2014 
ha suposat un avenç important atès que ha introduït un 
Títol IV dedicat al Registre de grups d’interès, essent la 
primera regulació a l’Estat espanyol que aborda aques-
ta qüestió i situa Catalunya entre el reduït grup de paï-
sos europeus que compten amb una regulació específi-
ca sobre lobbies.

Ara cal aprovar i desplegar un decret pel qual es crea 
i es regula el Registre de grups d’interès de l’Admi-
nistració de la Generalitat i del seu sector públic, que 
inclogui aspectes com el contingut detallat del codi de 
conducta o el procediment d’investigació i de tramita-
ció de les denúncies.

Així mateix, el Parlament de Catalunya acaba d’apro-
var la reforma del seu Reglament en la que preveu la 
creació d’un Registre públic de grups d’interès, la im-
plementació del qual resta pendent de desenvolupa-
ment per la Mesa.

Però altra vegada hem de recordar, que el marc nor-
matiu no garanteix per si sol que no pugui existir influ-
ència indeguda. En aquest sentit adoptem les següents

Recomanacions:

54. Cal que el desplegament reglamentari del Títol IV 
de la Llei 19/2014, de transparència, sigui especial-
ment curós i rigorós en definir tant el codi de conducta 
com el procediment d’investigació i de tramitació de 
les denúncies, desenvolupant significativament les pre-
visions de la llei, establint el corresponent mecanisme 
de supervisió i concretant els aspectes sancionadors.

55. Cal que la informació que alimenta el registre no 
només provingui de la que puguin facilitar els lobbies 
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sinó, molt especialment, de la que proporcionin tant 
els servidors públics com els electes per via de trans-
parència activa (agendes públiques).

56. Cal que el Parlament de Catalunya i els ens lo-
cals implementin els seus registres de grups d’interès 
d’acord amb les anteriors consideracions.

5.3. Propostes per A reforçar la integritat 
institucional

L’enfortiment de la integritat institucional implica el 
treball sobre tres elements clau en una organització 
pública:

– la identificació i gestió adequada dels riscos de cor-
rupció,

– la cultura ètica organitzativa

– i una gestió pública professional.

Un treball sistemàtic amb aquests elements requereix 
un posicionament clar davant de tota l’organització i 
de la ciutadania, de la prioritat que suposa implantar 
una política d’integritat. I també necessita lideratges 
compromesos a promoure-la.

El treball de les institucions públiques catalanes en la 
persecució explícita d’aquest objectiu és encara inci-
pient i són necessaris un major compromís i lideratge 
per part dels seus màxims responsables.

Recomanacions:

57. En aquest sentit s’han, d’establir pautes i directius 
estratègiques al més alt nivell al Govern, als Depar
taments, a les empreses públiques i als Ajuntaments. 
S’han d’establir codis ètics, comitès d’ètica i progra-
mes de formació, més enllà de la sensibilització ini-
cial.

58. En aquest sentit cal que els ens públics de Catalu
nya treballin per enfortir els seus sistemes d’integritat 
institucional. Aquest fet suposa l’aprovació explícita 
de polítiques d’integritat, l’esforç per avaluar el seus 
propis sistemes d’integritat per acabar dissenyant i im-
plantant plans de prevenció de la corrupció que impli-
quin al conjunt de les organitzacions públiques.

59. Cal promoure i implantar la formació en integritat 
i ètica pública dels servidors públics de Catalunya per 
sensibilitzar-los de la importància de gestionar els ris-
cos de corrupció inherents a l’exercici de determina-
des funcions públiques.

60. Cal desenvolupar una política de formació per a 
tots els empleats públics que incorpori l’eix d’integri-
tat en l’acollida i la formació continuada.

61. Cal que el Parlament concreti els estàndards de 
conducta previstos en la normativa a les especificitats 

dels parlamentaris i el personal i posés en marxa acci-
ons formatives.

62. En l’àmbit educatiu cal sistematitzar una política 
curricular que incorpori la perspectiva de l’ètica i la 
integritat de manera transversal.

63. Cal introduir continguts d’ètica i integritat en el 
currículum de secundària, amb la finalitat de contribu-
ir en l’educació dels joves en tot allò que fa referència a 
la integritat personal i a la coherència en les conductes 
individuals amb l’objectiu últim d’establir una cultura 
de l’honestedat i de la transparència.

64. Cal potenciar la introducció de continguts d’ètica, 
integritat i lluita contra la corrupció en diferents dis-
ciplines i formats de la formació universitària (graus, 
postgraus i formació continuada).

5.4. Propostes per a reforçar els mecanismes  
de control

Els organismes de control que hi ha a Catalunya s’han 
evidenciat necessaris però exigus pel que fa a la llui-
ta contra la corrupció. Així ho ha descrit l’informe de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya i ho han confirmat di-
versos dels experts compareixents en la CIFEF.

Es fa del tot necessària la potenciació dels òrgans de 
control existents, tant els interns de les administra-
cions públiques catalanes, Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya i intervencions locals, com 
els externs d’adscripció parlamentària, la Sindicatura 
de Comptes, el Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau. 
Això significa dotar-los de més recursos i major inde-
pendència respecte els poders públics que han de con-
trolar.

Així mateix, cal aprofundir en la cultura del retiment 
de comptes dels responsables públics i implementar 
mesures efectives de caire coactiu per aquells respon-
sables públics que no retin comptes o no col·laborin en 
les tasques de control. A més, cal que les objeccions, 
observacions i recomanacions efectuades per qualse-
vol dels òrgans de control siguin executades de mane-
ra efectiva i oportuna.

Recomanacions:

65. Publicar els comptes anuals i les auditories de totes 
les entitats que formen part del sector públic de Cata-
lunya i que hi estiguin obligades per la seva normativa. 
La publicació es farà amb els elements necessaris per 
a que pugui ser entesa per la ciutadania.

66. Creació d’una plataforma/registre únic de tot el 
sector públic català on garantir el rendiment de comp-
tes en els terminis legals establerts i indicant les audi-
tories internes i externes realitzades.

67. Implantar com a obligació donar resposta per part 
dels ens fiscalitzats sobre les accions realitzades per 
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donar compliment a les observacions i recomanacions 
fetes pels òrgans de control.

68. Vincular la percepció de subvencions o transferèn-
cies per part de qualsevol ens públic o entitat percep-
tora de fons públics al compliment de les obligacions 
registrals i d’informació.

5.5. Propostes A l’entorn dels conflictes 
d’interès i les incompatibilitats

Un dels comuns denominadors que es poden trobar en 
els diferents casos de corrupció que han estat inves-
tigats per la CIFEF és el conflicte d’interès. Aques-
ta problemàtica ha aparegut, entre d’altres, en els se-
güents casos:

– Membres de la família de Jordi Pujol i Soley en les 
seves relacions amb els poders públics de Catalunya 
(«cas Pujol»).

– Paper del parlamentari Oriol Pujol Ferrusola («cas 
ITV’s»).

– Transició del sector privat al públic i novament al 
privat de l’exconseller Macià Alavedra («cas Pretò-
ria») portes giratòries.

– Col·locació d’amics i familiars de l’exalcalde Bustos, 
Cas Mercuri.

La característica pròpia de les situacions de conflictes 
d’interès és el risc que comporta una capacitat de ju-
dici afeblida per l’interès particular. Si el risc esdevé 
realitat, és a dir, si el servidor públic o el professional 
«es rendeix a la temptació», apareix la corrupció.

Convé, però, aclarir que conflicte d’interès i corrupció 
no són el mateix. Hi pot haver conflicte d’interessos 
sense corrupció, i a l’inrevés. És cert, però, que en la 
major part de casos de corrupció pública es dóna la 
presència d’un previ interès particular que influeix in-
degudament el compliment del deure públic.

Com a situació de risc que són, els conflictes d’interès 
s’han de gestionar amb l’objectiu de:

– no trair la confiança dipositada;

– evitar que minvi la fiabilitat professional

– impedir que l’interès particular esbiaixi el discer-
niment, que aleshores seria una situació de corrupció 
efectiva.

Recomanacions

69. Per abordar aquesta matèria, el Parlament acorda 
demanar a l’Oficina Antifrau que elabori un informe 
específic que sobre el conflicte d’interès que inclogui 
una anàlisi normativa comparada, amb identificació 
de les bones pràctiques a nivell comparat i un recull 
de l’experiència a Catalunya en les diferents adminis-
tracions públiques de Catalunya, amb l’objectiu de fer 

un diagnòstic sobre l’abast real del problema en el nos-
tre país.

5.6. Propostes en relació a la funció pública

Una administració íntegra, governada per la política 
però altament professionalitzada i tecnificada, prevé 
i evita la proliferació de xarxes clientelars i assegu-
ra l’autonomia entre els càrrecs electes, les formacions 
polítiques i els funcionaris públics. Aquest adverti-
ment és central en la compareixença dels experts con-
vidats Carles Ramió i Itziar González.

Recomanacions

70. Cal una reforma de la funció pública que establei-
xi un nou model de governança i organització inspirat 
pels principis de màxima integritat, coordinació i res-
ponsabilització dels diversos actors. Aquesta reforma 
hauria de:

– assegurar un sistema d’accés basat exclusivament en 
els principis de mèrit i capacitat

– un model de carrera professional

– la socialització, mitjançant formació d’acollida i 
continuada, en continguts i valors compartits de tots 
els empleats públics.

– La centralització de la selecció del personal de tot el 
sector públic de Catalunya,

– La despolitització i tecnificació de l’estructura admi-
nistrativa fins als nivells superiors

– l’exigència d’acreditació de la capacitat professional 
als directius públics,

– mitjançant una selecció pública i meritocràtica,

– acotar el nomenament i funcions del personal eventual

– restringir al màxim la lliure designació.

71. Arbitrar mecanismes de protecció que assegurin 
«una alternativa segura al silenci» per a les persones 
que, de bona fe, comuniquin casos de corrupció amb 
l’objectiu de fomentar la denúncia interna i evitar les 
represàlies a qui col·labora en la detecció i persecució 
d’irregularitats.

72. desenvolupar una regulació específica amb rang de 
llei, emmarcada en una estratègia nacional d’integri-
tat que, en matèria de funció pública, resulti coherent 
amb altres règims legals, com ara els relatius a la nor-
mativa penal i processal criminal.

5.7. Propostes en relació a la contractació 
pública

Tal com s’ha pogut constatar en el curs de la CIFEF, 
la contractació pública és l’àmbit de la gestió pública 
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que presenta una major concentració de casos de cor-
rupció.

Són factors que expliquen els riscos en la contractació 
pública, a banda de l’importantíssim volum de recur-
sos públics que s’hi gestionen, que en el cas de Ca-
talunya representen prop del 20% del PIB català, la 
complexitat i variabilitat de la normativa reguladora 
i l’elevadíssim nombre d’òrgans de contractació que 
l’han d’aplicar, superior als 1.500 en el sector públic 
de Catalunya, molts dels quals es troben subjectes par-
cialment a l’esmentada normativa.

Extremar la transparència i una aplicació efectiva i 
sense restriccions de la norma i els seus procediments 
són, en aquest cas, les mesures més efectives per com-
batre i reduir els riscos en aquest àmbit.

Tanmateix, els mecanismes legals de protecció de la 
contractació pública i d’exigència de responsabilitats 
en l’esfera administrativa, disciplinària i patrimoni-
al, no han resultat prou eficaços en la lluita contra la 
corrupció en aquest àmbit, com tampoc ho ha estat el 
control jurisdiccional contenciós administratiu, comp-
table i penal. És per això que, amb independència de 
les mesures de reforç dels mecanismes de control ja 
existents, cal plantejar incrementar la capacitat san
cionadora del dret administratiu en aquest àmbit, que 
ha demostrat sobradament la seva eficàcia en la lluita 
contra el frau fiscal.

Recomanacions:

73. Cal posar en funcionament mesures efectives per 
reduir l’ús abusiu d’aquells mecanismes previstos en 
la normativa que permeten «flexibilitzar» els principis 
de la contractació pública com són els contractes me-
nors, els procediments negociats, especialment els que 
són sense publicitat, o els modificats i les pròrrogues 
dels contractes.

74. Cal implementar mesures com la professionalitza
ció dels gestors mitjançant la planificació de la forma-
ció integral dels professionals i responsables públics 
en aquest àmbit; no només en els aspectes jurídics sinó 
en valors i estàndards ètics per tal d’evitar conflictes 
d’interès i reduir el risc de corrupció, en definitiva.

75. Cal plantejar la clara segregació de les funcions 
públiques de detecció, definició i justificació de la ne-
cessitat pública de contractar, de les funcions de ca-
ràcter merament administratiu com són la de licitació/
adjudicació i/o seguiment de l’execució del contracte, 
evitant, en qualsevol cas, situacions de dependència 
jeràrquica entre els responsables d’ambdues funcions.

76. Cal plantejar la possibilitat de centralitzar aquestes 
tasques administratives en algun o alguns pocs ens es-
pecialitzats per tal d’incrementar l’eficiència en la ges-
tió i garantir el màxim respecte als principis d’igual-
tat, no discriminació i lliure concurrència.

5.8. Propostes relatives A evitar la corrupció 
en l’activitat de foment

Les referències dels compareixents en la CIFEF a les 
irregularitats en matèria de subvencions o altres acti-
vitats de foment han estat molt puntuals a l’entorn del 
Cas Pujol, en relació a una subvenció dins el Cas Mer-
curi i, en altres casos molt indirectes. Tot i així, aquest 
és un àmbit considerat força conflictiu.

Amb caràcter general, cal dir que en l’atorgament de la 
qual s’ha de subvencions cal respectar els principis de 
publicitat, concurrència i objectivitat, llevat de deter-
minades excepcions com la concessió directa nomina-
tiva, cas en el que cal extremar l’objectivitat i la justifi-
cació indubtable de l’interès públic.

Recomanacions:

77. En cas que, per les característiques del benefici-
ari o l’activitat, realment no sigui possible promoure 
la concurrència, l’assignació nominativa en els pres-
supostos resultarà sempre més ajustada als principis 
d’igualtat, objectivitat i transparència que la concessió 
directa.

78. En aquest sentit, cal objectivar, justificant jurídi-
cament i tramitant conforme la normativa aplicable, el 
judici de valor abstracte respecte de la conveniència o 
l’interès social o polític de la realització de determina-
da activitat per un subjecte per tal de concedir subven-
cions excloses de concurrència.

79. En el cas de concessió directa de subvencions, és 
imprescindible que l’òrgan competent motivi i justifi
qui de forma veraç, objectiva i suficient l’interès públic 
implicat, per a que els òrgans de control comptin amb 
els suficients elements per fer la seva valoració. En cap 
cas la simple remissió al precepte legal que empara 
l’excepcionalitat no pot servir per justificar la no apli-
cació de la regla general de concurrència i publicitat.

5.9. Propostes en relació al finançament  
dels partits polítics

Els partits polítics són actors essencials de la vida po-
lítica, econòmica i social.

Els escàndols de corrupció vinculats al sosteniment 
de les seves despeses, ordinàries i de campanya, són 
una de les majors fonts de desconfiança ciutadana, po-
tenciada per l’anòmala penetració de les dinàmiques 
partidistes en l’administració, els òrgans de control i 
els mitjans de comunicació. Les ombres sobre el finan-
çament irregular com a rerefons d’alguns dels casos 
examinats per la CIFEF no s’han pogut esvair i persis-
teixen sospites fonamentades que malmeten el prestigi 
dels afectats.

Les reformes de la llei de finançament dels partits po-
lítics, dutes a terme el 2012 (LO 5/2012, del 22 d’octu-
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bre) i el 2015 (LO 3/2015, del 30 de març) van incidir 
en la transparència i el control de l’activitat economi-
cofinancera en matèries sensibles, com ara la prohibi-
ció de les donacions anònimes, de les donacions per-
sones jurídiques i la prohibició de la condonació de 
deute per part de les entitats de crèdit.

Per la seva banda, la llei de transparència (Llei 
19/2014, del 29 de desembre) ha generalitzat l’obliga-
ció de fer transparents els comptes, per bé que la res-
tringeix a la publicitat activa i obvia la transparència 
passiva, és a dir, el dret de la ciutadania a accedir a in-
formació relacionada amb ingressos i despeses.

Perviuen, a més, àmbits d’opacitat, ja que no es publi-
ca ni és accessible la llista completa de donants i fallen 
les sancions pels incompliments de les obligacions de 
publicitat establertes.

Pel que fa a l’enduriment punitiu, la reforma del Codi 
Penal, la LO 7/2012, del 27 de desembre, volia dismi-
nuir la impunitat de les formacions en considerar-les 
possibles responsables penals pels delictes comesos en 
el seu nom, o per compte o en profit seu, pels seus re-
presentants legals i administradors.

La darrera reforma (LO 1/2015, del 30 de març) in-
corpora com a delicte el finançament il·legal dels par-
tits polítics i castiga les persones que acceptin o re-
bin donacions il·legals o participin en estructures o 
organitzacions la finalitat de les quals sigui finançar 
il·legalment un partit polític.

Malgrat aquests aparents progressos persisteixen ano-
malies en la persecució de conductes irregulars, com 
ara el fet que les donacions il·legals no tributin com a in-
grés extraordinari i es pugui evitar la figura del delicte 
fiscal tot i superada la corresponent quota defraudada.

De tota manera, la clau no està tant en la híper-regula-
ció i la definició de criteris (salvades unes poques pro-
hibicions absolutes i límits màxims) sinó, d’una ban-
da, en un efectiu i rigorós control d’entrades i sortides 
de recursos per part d’institucions realment indepen
dents i àgils i en el control social, per al qual la protec-
ció de dades no hauria de ser excusa fàcil.

En qualsevol cas, segueixen vigents moltes de les re-
comanacions del Grup d’Estats contra la

Corrupció, del Consell d’Europa (GRECO), especial-
ment pel que fa a les donacions a les fundacions vin
culades als partits, un dels veritables forats negres del 
sistema, ja que el marc normatiu actual permet sorte-
jar les limitacions existents.

També caldria corregir altres llacunes en les vies de fi-
nançament indirecte, com ara la donació d’immobles o 
el finançament de projectes conjunts partits/empreses.

Recomanacions:

80. Cal normalitzar la comptabilitat de les formacions 
polítiques, desenvolupar el seu control intern i reforçar 

la fiscalització externa del Tribunal de comptes per tal 
de garantir la regularitat, transparència i publicitat de 
la seva activitat economicofinancera. A tal efecte, es 
proposen les següents tres mesures específiques:

81. Cal aprovar un Pla de comptabilitat adaptat a les 
Formacions Polítiques.

82. Cal desenvolupar normativament el sistema de 
control intern dels partits polítics previst en l’article 
15 de la LO 8/2007 per tal de garantir, d’una banda, 
l’adequada intervenció i comptabilització de tots els 
actes i documents dels que es deriven drets i obligaci-
ons de contingut econòmic, i, de l’altra, la independèn-
cia dels mecanismes de control intern.

83. Cal augmentar els recursos financers i de perso-
nal del Tribunal de comptes destinats específicament 
al control de les formacions polítiques.

84. Donar compliment a l’obligació d’efectuar audito
ries internes per part dels partits polítics, establerta a 
l’article 15 de l’actual llei de finançament dels partits 
polítics.

85. Cal que els partits polítics que encara no ho fa-
cin divulguin els seus comptes anuals (Balanç, Compte 
de pèrdues i guanys, Memòria explicativa) i els béns 
patrimonials de forma obligatòria a la pàgina web, en 
lloc visible i de fàcil accés.

86. Cal que la Sindicatura de Comptes organitzi un re
gistre públic on es publiquin els comptes anuals i al
tra documentació que aportin els partits polítics i llurs 
fundacions i associacions vinculades relatives al seu 
finançament.

87. Cal despolititzar els òrgans encarregats del control 
del finançament dels partits polítics, mitjançant un sis-
tema d’elecció dels membres de les seves cúpules pro-
fessional i no partidista.

88. Cal que els partits comuniquin qualsevol modifi
cació de les condicions del deute al Tribunal de comp-
tes i a la Sindicatura de comptes, que faran públiques 
aquestes modificacions i les noves condicions, mitjan-
çant el registre específic organitzat a l’efecte i publicat 
al web de la institució de control.

89. Desenvolupar com a llei, aquelles parts de l’acord 
de transparència i autolimitació de despeses electorals 
i de finançament dels partits polítics no desplegats en 
la seva totalitat.

90. Adscripció d’un auditor permanent designat per la 
Sindicatura de Comptes per auditar la comptabilitat 
dels partits polítics, amb l’obligació de presentar pú-
blicament un informe anual.

91. Compliment efectiu de la llei de finançament de 
partits polítics: presentació dels pressupostos de cam-
panya electoral a la Sindicatura de Comptes; desenvo-
lupar un règim sancionador per incompliments; con-
trol de la relació dels partits amb les entitats financeres.
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5.10. Propostes en relació A l’administració de 
justícia

Les reformes i millores en l’àmbit de la justícia, 
d’acord amb el sentir generalitzat dels experts convo-
cats, han d’apuntar a la certesa d’una resposta, per evi-
tar la imatge d’impunitat, i a que aquesta resposta es 
produeixi en un termini raonable. És aquesta garantia 
d’un càstig real la que produeix l’efecte dissuasiu (pre-
venció general).

Recomanacions

92. Cal introduir nous tipus delictius, com ara l’enri-
quiment injustificat dels càrrecs públics.

93. Cal revisar, a l’alça, els terminis de prescripció de 
certs delictes relacionats amb la corrupció i el frau fis-
cal.

94. Cal una regulació de l’indult més rigorosa i, en es-
pecial, limitativa per als delictes comesos des de l’àm-
bit de l’exercici de la responsabilitat política.

95. Calen millores en l’àmbit processal com la supres-
sió o reducció dels aforaments i del suplicatori; l’agi-
lització dels macro processos mitjançant la modifica-
ció de les regles de connexitat; la revisió del règim de 
recursos; la redefinició de les competències del Tribu-
nal del Jurat i les de l’Audiència Nacional en aquesta 
mena de delictes i la dotació d’equips de pèrits inde-
pendents al servei de jutges i fiscals.

96. També és necessari arbitrar sistemes per limitar la 
presència d’imputats i processats en la vida pública. Es 
poden introduir fórmules processals que permetin la 
separació de l’exercici de responsabilitats públiques de 
les persones implicades en casos de corrupció.

97. Promoure un acord entre partits per evitar incloure 
en les llistes electorals les persones implicades en ca-
sos de corrupció.

98. Cal allunyar la influència política en la provisió 
dels membres dels tribunals superiors i en l’òrgan de 
govern dels jutges, en els termes recomanats per l’in-
forme del GRECO a la 4a ronda d’avaluació de 2013.

99. Cal adoptar les mesures que s’escaiguin per possi-
bilitar i enfortir la cooperació interinstitucional a ni-
vell internacional, clau en la delinqüència internacio-
nal.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu;  Oriol Amorós i March, 
Sergi Sabrià i Benito, Marta Vilalta i Torres, diputats, 
GP ERC

Propostes de conclusions presentades pel G Mixt  
(reg. 121004 i 121037)

A la Mesa de la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política

Isabel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup 
Mixt, membre de la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política, presenta, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 58.6 del Reglament del Parlament, les propostes 
de conclusions següents per tal que, una vegada de-
batudes a la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, 
siguin incloses en el dictamen que ha d’ésser debatut 
pel Ple del Parlament.

Conclusions

«El combat contra la corrupció no és un combat
estrictament judicial i policial, sinó i fonamentalment,
ètic, polític i sociocultural»

Xavier Vinader, in memoriam

1. Prèvies metodològiques

1.1. Sobre el reglament de les comissions 
d’investigació

El desenvolupament de la present Comissió d’Inves-
tigació torna a palesar un dels dèficits crònics que ar-
rosseguen aquest tipus de comissions: la indefinició 
reglamentària. En conseqüència la metodologia de 
funcionament és altament difusa i queda en mans dels 
acords a què puguin arribar els diferents grups parla-
mentaris o les majories polítiques. Si a la indefinició 
reglamentària hi sumem una manca de cultura polí-
tica relativa a les comissions d’investigació, el dèficit 
s’agreuja. Aquesta realitat multipliquen el risc què les 
comissions d’investigació no esdevinguin una possi-
bilitat certa de millorar l’arquitectura institucional, la 
gestió pública i la protecció del patrimoni comú i esca-
tir fets d’evident rellevància política, social i econòmi-
ca i que sovint els partits polítics les utilitzen com una 
via per «tapar-se les vergonyes» o com a mer mecanis-
me de desgast polític. Com assenyala Manuel Pérez, 
«les comissions d’investigació fan un tuf autojustifica-
tiu cada vegada més intens». I això no és casual, sinó 
tot el contrari; és un dels molts símptomes de decadèn-
cia i crisi de l’arquitectura institucional derivada del 
règim del 1978, nascuda de la reforma pactada amb la 
dictadura. El sistema de partits ha colonitzat primer i 
corcat després pràcticament totes les institucions fins a 
l’extrem que els mecanismes de control independents 
també han estat coaptats, i que els interessos de partit 
prevalen sobre els col·lectius. En aquest escenari es fa 
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evident la urgent i necessària reforma del seu funcio-
nament reglamentari

Des d’aquesta perspectiva, caldria abordar els canvis 
pertinents en el reglament del Parlament en allò relatiu 
a les comissions d’investigació, significativament en 
els següents àmbits i concordants amb algunes de les 
recomanacions que ha fet arribar l’Oficina Antifrau de 
Catalunya.

1.1.1 Del funcionament. Definir amb claredat l’itinera-
ri de desenvolupament de la comissió (fases, terminis, 
execució, objectius)

1.1.2 De la participació d’experts. Tot i que aquesta 
opció és prevista reglamentàriament –i es va vetar en 
la present comissió–, amb dret a veu però no a vot, 
cal estudiar, com en els esquemes anglosaxons, que la 
seva presència sigui obligada, des de perfils professio-
nals acreditats ajustats als objectes de la investigació.

1.1.3 D’evitar vetos. Reglamentació precisa de qui ha 
de ser cridat a comparèixer per evitar els vetos polítics 
–com hem viscut inicialment en la present comissió– 
en els casos on els citats tenen implicació directa en 
els afers investigats, un factor que desacredita enorme-
ment el seu funcionament.

1.1.4 De drets i deures. Reglamentar amb precisió els 
drets i els deures dels compareixents i determinar so-
ta quines casuístiques processals, un compareixent o 
la causa objecte de la comissió està en fase judicial 
entri en suspensió o ajornament, parcial o absolut, la 
compareixença o la pròpia comissió si és pertinent. 
Que operi en paral·lel una comissió d’investigació i 
un procés judicial pot topar amb l’exercici de drets 
fonamentals de defensa, però alhora castra els resul-
tats de la comissió d’investigació, amb l’agreujant que 
perquè molts dels compareixents es neguen a declarar 
o, abusant, eviten qualsevol mena de testimoni o col-
laboració, un factor addicional de descrèdit de les co-
missions d’investigació.

1.1.5 De la documentació requerida. Fixar l’obligatori-
etat de rebre la documentació requerida en una perío-
de determinat i abans que comencin les compareixen-
ces per poder analitzar-la amb deteniment.

1.1.6 De la responsabilitat penal per incompareixença. 
Millorar la forma en que està fixada la responsabilitat 
penal en cas de desacatament o de fals testimoni i re-
soldre definitivament la invalidesa dels informes del 
Consell d’Estat sobre l’obligatorietat dels ex alts càr-
recs de l’Estat, que esdevenen de facto un privilegi que 
es situa per sobre del Codi Penal i la legalitat vigent. 
Establir l’obligació que el Parlament en cas d’incom-
pareixença d’una persona citada reglamentàriament, 
la Cambra elevarà automàticament aquesta circums-
tància a la fiscalia sense debat previ a la Mesa.

1.1.7 Del caràcter dels compareixents i la formalitat 
d’ubicació. Determinar la disposició dels membres i 
els compareixents a la sala i distingir reglamentària-

ment entre la figura del testimoni –implicat en l’afer 
investigat que respon a un interrogatori– i l’expert, que 
aporta els seus coneixements sobre la matèria.

1.1.8 De les noves tecnologies i noves formes de col
laboració. Disposar de noves formes de requerir in-
formació, valoracions i informes; possibilitats de rea-
litzar enquestes de camp o a professionals; i ús de les 
noves tecnologies, en clau col·laborativa, per afavorir 
les tasques de la comissió, així com l’obertura de l’es-
có 136 amb idèntics fins.

1.1.9 De la dotació de recursos. Reglamentar que, en 
cas de necessitat operativa, es puguin dotar les comis-
sions de majors recursos humans, tècnics i econòmics.

1.2 Origen de la comissió d’investigació  
sobre el frau, l’evasió fiscal i les pràctiques  
de corrupció política

L’origen de la present Comissió d’Investigació rau in-
icialment en la confessió de l’expresident Jordi Pujol 
i Soley d’haver rebut una deixa paterna mai declara-
da a la hisenda pública i dipositada en el paradís fis-
cal d’Andorra durant 35 anys. Atesa la natura dels fets 
–i un context de degradació democràtica, descrèdit 
institucional, crisi política i creixent de degoteig de 
casos de corrupció i un frau fiscal cronificat– la co-
missió va constituir-se per abordar la globalitat de les 
causes, efectes i impactes de la corrupció. Fruït de les 
circumstàncies político-electorals de la X Legislatu-
ra, la Comissió va reduir considerablement l’abast ini-
cial del seu recorregut i compactar el pla de treball 
aprovat, centrant-se principalment en el frau fiscal, les 
pràctiques de corrupció política i la casuística al vol-
tant dels anomenats Cas Pujol, Cas Mercuri i Cas Ca-
marga. Inicialment es van acordar 138 compareixents 
(80 testimonis, 47 experts i 11 citats en doble qualitat) 
que es van ampliar posteriorment amb 41 testimonis 
i 2 experts més i, finalment, amb 25 testimonis més. 
Un total de 206, dels quals s’han substanciat finalment 
76. La mateixa Comissió va adquirir aleshores el com-
promís de prosseguir les tasques inacabades en l’XI 
Legislatura, relatives a l’impacte de l’economia global 
del delicte, tots els aspectes de la indústria del frau fis-
cal i una avaluació holística del fenomen.

1.3 Balanç de la CIFEF

Malgrat aquestes limitacions –i els obstacles i el tor-
pedinament concret que ha viscut com a conseqüència 
de l’actitud obertament obstruccionista d’alguns dels 
compareixents– la present Comissió ha tingut la do-
lorosa virtut d’operar com a mirall multidimensional 
sobre el passat, present i futur de la nostra societat, 
de com s’ha construït –també– aquest país, de des-
vetllar-nos dels patrons de conducta en l’exercici del 
poder i de la possibilitat, encara, de desplegar i reco-
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manar tantes iniciatives, reformes i alternatives que 
puguin ajudar a la no repetició d’aquests pràctiques.

1.4 Informe de l’Oficina Antifrau

L’Oficina Antifrau, a petició de la Comissió, ha re-
alitzat un «Informe de seguiment dels treballs de la  
CIFEF. Propostes i recomanacions», que va ser remès 
el passat 10 de juliol. Volem agrair el contingut de-
tallat, l’anàlisi i propostes que inclou i significar un 
aspecte compartit. En el decurs de les tasques de la 
Comissió, hem escoltat frases –antologia de la banalit-
zació, la minimització i la justificació de la corrupció– 
com ara «tampoc és tant», «la intermediació és més 
vella que anar a peu», «anem amb una ma al darrera 
i al davant», «diuen, diuen, diuen», «sóc dinamitza-
dor econòmic», «la culpa és dels Mossos», «lo hace-
mos sólo a cambio de nada, cariño». I en aquest sentit 
volem ressenyar i compartir allò que apunta l’informe 
d’Anti Frau: 

«Per contra, hem detectat en alguns testimonis un alt 
grau de tolerància cap a conductes èticament repro-
vables, amb el pretext de quedar fora de l’òrbita pe-
nal. En són exemples: considerar “un tema menor” 
fer regals amb diner públic; considerar apropiat “do-
nar veus” entre companys de partit com a mètode per 
“contractar la persona adequada” per a un lloc públic; 
justificar les anomenades portes giratòries perquè “hi 
ha caigut tothom”, trobar normal “tenir un raconet fo-
ra”. Expressions com aquestes no són més que mostres 
de normalització de pràctiques irregulars que confor-
men un relat de justificació, acceptació o resignació 
cap a maners de fer.»

1.4 Agraïments i reprovacions

La Comissió d’Investigació vol agrair la col·laboració 
de totes les persones, experts i testimonis que han con-
tribuït desinteressadament a l’esclariment i anàlisi de 
l’àmbit de la investigació, en especial a les entitats, 
plataformes i acusacions populars que fa anys que llui-
ten contra la corrupció i el frau fiscal.

En el decurs de la Comissió d’Investigació s’han cons-
tatat tres formes derivades de silenci, complicitat ne-
gativa o no col·laboració. Alguns compareixents s’han 
acollit al dret a no declarar, però sovint fent-ne ús 
abusiu, injustificat o incoherent, atès que han rebut-
jat respondre a qüestions que no estaven subiudice o 
que només perseguien una reflexió al voltant de la se-
va activitat professional. Altres, han volgut aprofitar 
per intentar desnaturalitzar el treball dels diputats i di-
putades, justificar comportaments o desviar l’atenció 
per ocultar les seves possibles responsabilitats ètiques 
o penals en el fet analitzat. La Comissió, malaurada-
ment, també ha viscut algunes escenes d’escarni, burla 
o teatralització, fins a l’extrem d’assistir a intervenci-
ons més pròpies d’un let show televisiu. Una tercera 

postura en aquesta línia ha sigut la negativa a assis-
tir a la Comissió, com així ha ocorregut en alguns re-
presentants de l’Estat, la qual cosa indica la voluntat 
de determinats estaments per restar valor a les tasques 
d’investigació, menystenir la institució i degradar les 
obligacions democràtiques. a.

Des d’aquesta perspectiva, cal reprovar, de la forma 
més contundent i transparent, l’actitud d’aquells que 
s’han negat a col·laborar des de diferents formes de ne-
gació, dilació i obstrucció.

1.4.1 Reprovar la negativa d’aquells que s’han negat a 
comparèixer, des dels màxims responsables –Higini 
Cierco, Ramon Cierco, Jordi Comas i Manuel Cerque-
da– de la Banca Privada Andorrana –que en el decurs 
de les tasques de la comissió va ser intervinguda fruit 
d’una operació internacional– fins als set membres 
de l’executiu i l’administració de l’Estat espanyol. Es 
reprova, doncs, també, Jorge Fernández Díaz, minis-
tre de l’interior; Cristóbal Montoro Romero, ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques; Jorge Mora-
gas Sánchez, cap de gabinet del president del Govern 
Espanyol; Ignacio Cosidó Rodríguez, director gene-
ral de la Policia espanyola; Manuel Vázquez López, 
comissari de la Unitat de Delinqüència Econòmica 
i Fiscal de la Policia espanyola; Luís María Sánchez 
González, director d’inspeccions de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària; i Félix Sanz Roldán, di-
rector del Centre Nacional d’Intel·ligència.

1.4.2 Reprovar l’actitud d’aquells que només han com-
paregut per obligació legal, parapetant-se en un silenci 
global que anava més enllà dels legítims i inviolables 
drets a la defensa pròpia, com el cas de Javier de la Ro-
sa, Sánchez Carreté o Lluís Pasqual Estivill.

1.4.3 Reprovar l’actitud d’aquells que, compareixent, o 
bé han prestat fals testimoni –un il·lícit penal recollit 
a la legislació vigent del qual cal emprendre accions 
legals en el relatiu al cas Camarga, atesa la contradic-
ció absoluta dels testimonis– o bé han arribat a mini-
mitzar, banalitzar o justificat els greus fets estudiats. 
Entrarien en aquesta categoria final, Manel Bustos, 
Macià Alavedra, Luis Bárcenas o Jordi Pujol i Marta 
Ferrusola.

2. Fets i realitats investigades: per una 
anatomia aproximada de la corrupció  
i el frau

El context de degradació democràtica i crisi política 
institucional que afrontava la Comissió era obvi. Des 
de l’esclat de la crisi, s’han succeït periòdicament i 
com una gota malaia, nombroses casos de corrupció 
política vinculades a una quíntuple casuística: el fi-
nançament il·legal dels partits polítics, les dinàmiques 
urbanístico-especulativa viscuda sota el boom immo-
biliari-financer (origen de la pitjor crisi social i econò-
mica des del final de la dictadura franquista), l’opacitat 
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en l’àmbit de la concertació público-privada en espe-
cial en l’àmbit de l’obra pública, la indústria del frau 
fiscal i l’economia global del delicte.

Un context de crisi i corrupció que cal dimensionar 
adequadament en escala internacional i, especialment, 
sud-europea. El castell de cartes especulatiu irlandès, 
la fallida comptable grega, els recents escàndols por-
tuguesos que vinculen directament l’exprimer minis-
tre, l’opera bufa berlusconiana italiana, el processa-
ment de tres expresidents de l’FMI o el frau-estafa de 
Lemhan Brothers amb el que es va encetar oficialment 
la crisi són el rerefons ineludible dels fets analitzats. 
Perquè tal com apunta Juan Pedro Velázquez-Gaztelu 
(Alternativas Económicas, núm. 24, abril 2015), « la 
corrupció no només és un fenomen global que deteri-
ora la fibra moral d’un país i la convivència ciutadana, 
sinó que comporta un enorme cost per a les econo-
mies nacionals. En el cas de l’Estat Espanyol, afegeix 
que «les males pràctiques en la vida pública durant els 
anys més durs de la crisi han privat a l’Estat de fons 
vitals en el moment en que més es necessitaven, a més 
de crear un ambient d’impunitat i pessimisme que de-
sanima els ciutadans a crear nous negocis i a pagar 
els seus impostos». «A la darrera dècada», afegeix, 
«l’Estat espanyol ha estat testimoni de tota la gama de 
comportaments corruptes: suborns, adjudicacions ir-
regulars de contractes per part de les administracions 
públiques, requalificacions de sol, finançament il·legal 
dels partits polítics, apropiació de fons públics...». I 
clou: «desafortunadament, els experts sospiten que 
allò que hem vist és la punta de l’iceberg, només un 
grapat de casos descoberts gràcies a l’esforç (d’alguns) 
mitjans de comunicació, els jutges, les organitzacions 
no governamentals i els mateixos ciutadans».

Una crisi de règim que en el cas de l’Estat espanyol es 
visualitza en les esferes del poder i les altes estructures 
institucionals que s’han vist afectades: des de la matei-
xa monarquia, passant per ex ministres (el 75% dels 
ministres del darrer govern Aznar estan investigats o 
imputats en diverses causes) el tresorer del principal 
partit polític (Bárcenas), expresidents de comunitats 
(Matas)) o membres de governs autonòmics Francis-
co Granados) i condemnats (Munar, Blasco), expresi-
dents de diputacions (Castelló, Lleó), l’expresident de 
la patronal espanyola (Diez Ferran), dirigents de les 
caixes d’estalvis (Bankia), dirigents del sindicalisme 
de concertació (cas ERO andalús o el del dirigent de 
SOMA-UGT José Ángel Fernandez Villa) a empre-
saris de la construcció (com David Marjaliza o Mar-
cos Martínez) i nombrosos alcaldes i regidors. Avui, 
a l’Estat espanyol, segons dades recents a la darrera 
legislatura existeixen 1.900 imputats –i 170 condem-
nats– en relació a les principals 135 causes obertes per 
corrupció (moltes macrosumaris), la majoria vincu-
lades a delictes de corrupció urbanística, frau fiscal i 
contractació irregular. La majoria d’aquests imputats 
pertanyen, evidentment, a les dues principals formaci-
ons (PP i PSOE) que, en el bipartidisme asimètric del 

règim, han acaparat el poder les darreres dècades. I en 
el cas català, matriu sociovergent, a membres de CDC, 
Unió i PSC, com exemplifica metafòricament l’àmbit 
relacional del cas Pretòria.

Al seu torn, i amb la mateixa claredat, la crisi de rè-
gim autonòmic en el cas dels Països Catalans es mani-
festa –amb idèntics patrons delictius– amb el fet que, 
en relació a les principals causes obertes i en relació 
també a la darrera legislatura, existeixen 605 impu-
tats i s’han produït 50 condemnes. En el cas català, 
178 imputats i 20 condemnes recents (relatives al Cas 
Caixa Penedès, Hisenda, Pallerols i una de les peces 
del Cas Palau). En el cas balear, 313 imputats i 20 con-
demnes relatives als casos Scala, Maquillatge, An-
dratx o Palma Arena. I en el cas valencià, 114 imputats 
i 10 condemnes, relatives al cas Cooperació i la Dipu-
tació de Castelló.

En el cas autonòmic català que ens pertoca i des d’una 
teoria de les elits, cal afegir i destacar que les icones 
que van protagonitzar tota una etapa política (Jordi 
Pujol), econòmica (Javier de la Rosa, Sanahuja), fi-
nancera (Narcís Serra) constructora (Nuñez y Navar-
ro) i cultural (Félix Millet) estan sent investigats o bé 
disposen de condemnes ja fermes per greus delictes 
econòmics. I que una part de l’entorn més significatiu 
d’allò anomenat pujolisme, com a sistema integral de 
poder, també ha estat condemnat o est sent processat: 
Prenafeta i Alavedra (cas Pretòria) assessor fiscal per-
sonal (Sánchez Carreté), advocats (Joan Piqué Vidal), 
el ja citat «empresari model» De La Rosa o l’exjutge 
Lluís Pasqual Estivill (nomenat per CiU el 1994 al 
CGPJ). En aquest sentit, fem nostres les escaients pa-
raules de l’exfiscal Jose Maria Mena. «mai hi ha hagut 
oasi, hi ha hagut impunitat». En aquest sentit, podríem 
afirmar que si bé la corrupció no ha estat generalitza-
da i sistèmico-estructural, tampoc ho ha estat esporà-
dico-aïllada, però sí recorrent, habitual i endèmica, i, 
sobretot, impune. Vinculada, estandarditzada i sostin-
guda, a l’exercici del poder polític en complicitat con-
nivent amb esferes del poder econòmic i financer.

Des d’aquesta perspectiva de metàstasi vinculada al 
cicle econòmic i polític més recent, cal apuntar com 
a dada afegida que la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra (PG-ME), entre l’1 de gener de 2010 i el 
24 de novembre de 2014, ha obert 147 procediments 
per causes relacionades amb la corrupció. Els procedi-
ments han derivat en 155 detencions, 232 denunciats i 
214 investigats. Per tipologia, 32 dels procediments ho 
han estat per delictes contra l’Administració Pública, 
31 per malversació de cabals públics, 23 per infidelitat 
en la custòdia de documents i secrets, 19 per prevari-
cació de funcionaris públics, 25 per tràfic d’influènci-
es, 5 per fraus i execcions legals, 4 per corrupció en 
transacció comercial internacional i un per abandona-
ment de destinació i omissió del deure de perseguir 
delictes. A més, s’han implementat un total de 40 in-
vestigacions en l’àmbit de la corrupció. Des de 2008, 
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la PG-ME compta amb una unitat central d’investiga-
ció dedicada exclusivament als delictes de corrupció 
política i administrativa, la Unitat Operativa Adjunta 
a la DIC (Divisió d’Investigació Criminal), que ha de-
senvolupat 20 investigacions des de la seva creació.

2.1 Reconceptualitzant la corrupció

Com apunta el Preàmbul del Conveni Penal sobre la 
Corrupció del Consell d’Europa, del gener del 1999, 
«la corrupció constitueix una amenaça per a la prima-
cia del dret, la democràcia i els drets humans, destru-
eix els principis d’una bona administració, de l’equitat 
i de la justícia social».

Corrupció, etimològicament, prové del verb llatí cor
rumpere, que significa ‘perdre, descompondre, destru-
ir o pervertir’. Es tracta, doncs, d’una conducta immo-
ral, que ha travessat qualsevol sistema jurídic, polític, 
època, lloc i activitat humana, però que es produeix 
sobretot en contextos de concentració de poder, on els 
límits entre l’àmbit públic i el privat es difuminen i on 
les institucions es demostren inoperants. També quan 
la justícia no s’adapta a la realitat del país i la cultura 
dominant es basa en la conquesta d’una decisió, igno-
rant els seus efectes socials, humans o ambientals. I, 
lligat a això, quan predomina l’egoisme i l’individu-
alisme. Valors que condueixen les persones a mesu-
rar l’èxit pel seu nivell de poder o béns materials que 
ostenten.

La corrupció va més enllà de l’àmbit polític. Es produ-
eix en tots els plans de la vida pública i privada, l’exis-
tència de la qual pot posar en risc els règims democrà-
tics, ja que compromet al conjunt de la col·lectivitat. 
«És l’incompliment del pacte de la justícia», diu John 
Rawls. En definitiva, es tracta d’un comportament 
mancat d’ètica i honestedat, que aflora especialment 
en països amb estructures institucionals deficitàries, 
amb índexs de justícia i d’igualtat baixos, on la cohe-
sió de la comunitat és feble i la policia i els jutges acos-
tumen a ser poc eficients. També, allà on la cultura del 
lucre i de l’acumulació preval en detriment de l’equi-
tat, el bé comú i l’interès general.

La corrupció té lloc quan la concurrència –o promis-
cuïtat– entre el món polític, econòmic i judicial es nor-
malitza com a pauta de funcionament, confonent el bé 
públic amb el bé privat. «Sembla ser una constant his-
tòrica l’existència d’un maridatge, no sempre ben avin-
gut, entre la política i els diners. Tant una com l’altre 
es busquen mútuament amb la fi de mantenir, d’asse-
gurar o d’incrementar, les seves àrees respectives d’in-
fluència. I tant l’una com l’altra exploren camins no 
sempre legítims per assolir aquest objectiu» (Jorge F. 
Malem Seña). Si aquestes pràctiques no es depuren, 
és perquè esdevenen l’instrument necessari per tal que 
aquestes elits puguin operar amb tota impunitat. És 
quan el poder esdevé «un gran delinqüent impune», 
deia Leonardo Sciascia, en la mesura que dissenya la 

seva pròpia cuirassa per mantenir-se a través d’aquell 
«conjunt d’activitats amb les quals transgredeix com-
promisos adquirits utilitzant la confiança i els privile-
gis atorgats amb l’objectiu d’obtenir un benefici aliè al 
bé comú».

En aquest sentit mateix sentit, cal portar a col·lació les 
reflexions de Victor Lapuente, professor de l’Institut 
de Qualitat de Govern de la Universitat de Goteborg 
a l’hora d’analitzar el fenomen. Lapuente recorda que 
cal distingir entre baixa i alta corrupció. La baixa cor-
rupció és aquella que afectaria la vida quotidiana de 
les persones, obligats a suportar suborns a petits fun-
cionaris, policies, metges, professionals o d’altres pro-
fessionals. Estructural, quotidiana i habitual sota el 
franquisme ha anat desapareixent evolutivament fins 
a expressions mínimes; així ho certifiquen els treballs 
de camp. L’Eurobarómetre del 2013 recorda que no-
més un 2% dels enquestats a l’Estat espanyol va ser 
objecte d’una petició, implícita o explícita, de suborn 
durant l’any anterior, davant la mitja europea d’un 4%. 
El dilema, assenyala Lapuente, és la gran corrupció de 
les altes esferes del poder, derivada de la viciada rela-
ció entre poders polítics i econòmics, que és on rau el 
problema, per categoritzar: «som com el Nord d’Eu-
ropa en corrupció baixa i com Itàlia o Grècia en alta 
corrupció».

En aquest sentit cal afegir una altra reflexió: de cor-
rupció n’hi ha de tot tipus. Sempre immoral, jurídica-
ment la podem categoritzar triplement. il·legal, alegal 
(en el llindar) i, finalment, legal. I diem legal perquè 
el forat deixat per les caixes catalanes (15.000 milions 
d’euros), l’endeutament com a societat fins l’any 2018, 
l’elusió fiscal, les comissions per deslocalitzacions o 
la tirania de l’austeritat s’han fet sota marcs jurídics 
legals i reformes constitucionals, malgrat són formes 
evidents d’hipotecar, ofegar i corrompre el sistema de-
mocràtic, l’interès general, el bé comú i el patrimoni 
col·lectiu.

2.2 Introducció i dimensió dels fets analitzats: 
un sistema de poder

A l’Estat espanyol, la corrupció és filla del disseny ins-
titucional pactat entre les elits franquistes i les forces 
democràtiques que, basant-se en la lògica capitalista 
de l’acumulació, han utilitzat el poder per omplir les 
seves butxaques i la de les seves amistats. Aquest es-
quema va reblar-se amb la mort de Franco, moment en 
què la cultura del lucre i d’accés a la riquesa va comen-
çar a impregnar tota l’activitat política, social i eco-
nòmica, malbarrejant-se la sortida d’un règim dicta-
torial estructuralment corrupte o. Hi va contribuir el 
neoliberalisme econòmic impulsat per Ronald Reagan 
i Margaret Thatcher els anys 80, els quals van forjar 
la idea que l’afany pel diner d’uns pocs és perdonable 
si suposa una palanca de progrés material per a molts. 
Això va traduir-se en un model de desenvolupament 
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basat en l’especulació i la mercantilització de béns tan 
bàsics com el sòl, l’aigua, l’energia i els serveis bàsics. 
Pilars de l’Estat social que, a través de la seva privatit-
zació o la transferència de la gestió a mans privades, 
han servit a les elits polítiques i financeres extractives 
per enriquir-se.

La majoria dels casos de corrupció s’han donat en 
l’àmbit dels negocis, i molt en particular en l’especu-
lació del sòl i el sector de la construcció, perpetrats a 
cavall de la bombolla financera i l’orgia especulativa, 
el resultat de la qual ha derivat en la progressiva degra-
dació de les condicions de vida i treball de la majoria 
social. També s’han produït en el blanqueig de diners 
i la malversació de fons públics pel benefici propi, de 
tercers o, en molts casos, del grup polític que es volia 
afavorir. Episodis que han posat de relleu el perjudici 
ètic, moral, econòmic i polític que, com deia Malem 
Seña, «implica la deslleialtat a les institucions i a la 
societat a la qual es pertany».

Les series estadístiques de diferents organismes tracen 
una tendència constant i que va en augment: la per-
cepció que la corrupció política és habitual i àmplia. 
D’aquesta manera l’eurobaròmetre especial de 2013 
sobre la corrupció a l’Estat espanyol, el 63% dels en-
questats (el percentatge més elevat a la UE) es consi-
dera afectat personalment per la corrupció en la vida 
quotidiana (la mitjana de la UE és del 26%). Alhora, 
el 95% manifesta que la corrupció és un problema es-
tès al país (mitjana UE: 76%) i el 91% subratlla que 
existeix corrupció a les institucions locals i regionals 
(mitjana UE: 77%). Uns resultats similars aboca l’en-
questa sobre la percepció de la corrupció de 2014 de 
l’oficina antifrau. Així, el 88,9% dels enquestats consi-
dera que la corrupció a Catalunya és un problema molt 
o bastant greu, mentre que un 9,9% considera que ho 
és poc o gens.

2.2.1 Abast de les causes de corrupció

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) asse-
nyala en un informe del Servei d’Inspecció que, actu-
alment, els Jutjats i Tribunals de l’Estat espanyol tra-
miten 2.173 procediments relacionats en pràctiques de 
corrupció, dels quals 1.661 corresponen a la corrup-
ció política i econòmica. D’aquests, 17 s’estenen a tot 
el territori i 302 constitueixen «macroprocessos». En 
general, els delictes investigats abastem des de la re-
captació i blanqueig de capitals, falsedats documen-
tals, prevaricació de funcionaris públics, infidelitat en 
la custòdia de documents, revelació de secrets o su-
born, passant pel tràfic d’influències, malversació de 
fons, fraus i exaccions il·legals, així com negociacions 
prohibides als funcionaris i delictes de corrupció en 
transaccions internacionals.

Pel que fa als Països Catalans, entre els 295 consellers 
autonòmics que hi ha hagut (106 a Catalunya, 80 al 
País Valencià i 109 a les Illes Balears), 51 han estat 
imputats, 17 han estat jutjats i només vuit condemnats, 

mentre que un centenar llarg han sigut investigats da-
vant l’ombra del delicte que ha sobrevolat els seus des-
patxos. Les Illes Balears és qui encapçala el rànquing, 
amb 24 imputats, nou a judici i cinc condemnes, seguit 
pel País Valencià, que des de l’adveniment democràtic, 
ha acumulat 15 consellers imputats, amb un total de 
tres judicis i dues condemnes. Catalunya tampoc no es 
queda curta, si bé el nombre d’imputats ha estat de 12, 
dels quals cinc han passat per la banqueta dels tribu-
nals amb una sola condemna.

Entre els representants polítics implicats en casos de 
corrupció destaquen, a Catalunya, alguns consellers 
dels governs Pujol, com Macià Alavedra, Josep Ma-
ria Cullell o Jaume Roma, que van haver de dimitir en 
destapar-se la seva participació en trames de suborn i 
tràfic d’influències, a més de l’exsecretari de presidèn-
cia els anys 80, Lluís Prenafeta. També el mateix ex-
president de la Generalitat es troba avui implicat en un 
presumpte delicte de blanqueig i frau fiscal, del qual 
també hauran de respondre els seus fills.

Pel que fa al País Valencià, el popular Carlos Fabra 
ha estat engarjolat arran de les seves pràctiques ca-
cics al capdavant de la Diputació de Castelló, mentre 
que l’expresident de la Diputació de València, Alfonso 
Rus, ha sigut expulsat del PP després de desvelar-se 
unes converses en què participa en un presumpte cas 
de suborn. També l’expresident valencià, José Luis 
Olivas, ha estat enguany detingut per cobrar mig mi-
lió d’euros d’una factura falsa i es troba imputat, entre 
d’altres, en els casos Bankia, Banc de València i l’am-
pliació de capital del Valencia Club de Fútbol, finan-
çada per Bancaja tot i que l’entitat ja estava en fallida. 
A tot això, ja són un centenar els càrrecs d’aquesta for-
mació imputats en la trama de finançament irregular 
(Cas Gürtel), que van conduir a la dimissió de qui va 
ser president de la comunitat, Francisco Camps, i dife-
rents exconsellers i alcaldes de la formació.

Mentrestant, a les Illes Balears, han passat per la presó 
l’expresident Jaume Matas, del PP, l’expresidenta del 
Consell de Mallorca, Maria Antonia Munar, d’Unió 
Mallorquina, i els qui van ser exconsellers de turis-
me en l’etapa del Pacte de Progrés, Francesc Buils, i 
de l’últim govern de Matas, Miquel Nadal. Tots con-
demnats per delictes relacionats amb la malversació 
de fons i el tràfic d’influències.

2.2.2 Cost de la corrupció

El Banc Mundial calcula que la corrupció pot impli-
car una baixada del 2% del PIB a països com l’Es-
tat Espanyol, mentre que un estudi de la Universitat 
de Las Palmas de l’any 2013, xifra el cost social de 
la corrupció a l’Estat en 40.000 milions d’euros anu-
als. Altrament, un informe monogràfic presentat per la 
Comissió Europea el febrer de 2014 determina que la 
corrupció és una pràctica altament estesa en el sí de la 
UE i que té un cost social i ciutadà estimat de 120.000 
milions d’euros cada any.

Fascicle tercer



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 642

3.10.55. TRAMITACIONS EN CURS 90

El perjudici econòmic de la corrupció també inclou 
els diners sostrets de les arques públiques, que amb 
els quinze casos més importants a l’Estat espanyol 
signifiquen 6.839 milions d’euros entre els anys 2000 
i 2013. Així es desprèn dels balanços de la Fiscalia 
Anticorrupció, segons els quals la trama dels segells 
«fantasmes» d’Afinsa i Fòrum Filatélico va suposar 
4.400 milions a l’erari públic. La trama dels ERE va 
substraure 900 milions, mentre que Nova Rumasa es 
va quedar amb 500 i la trama Gürtel amb 201. Els se-
gueixen els 110 milions del cas Palma Arena, els 100 
del cas Forcem, els 88 del cas Gescartera, els 45 del 
cas Pretòria i els 35 del cas Palau, per continuar amb el 
cas ITV, que s’ha endut 10 milions, i el cas Nóos, que 
n’ha costat 8,2. Sumat als 22 milions del cas Coopera-
ció a València i els 388.483 del cas Pallerols, en total 
donen 6.839 milions d’euros. Un nivell de saqueig o 
«mossegada» que, segons la Fiscalia General, ha pro-
vocat que l’Estat espanyol patís un retrocés econòmic 
del 20% i, d’acord amb els darrers estudis de la Funda-
ció Alternativas, una disminució del poder adquisitiu, 
dels àmbits de protecció social i dels nivells d’ocupa-
ció entre les classes populars i mitjanes de la població.

En l’anàlisi de les dades sobre percepció de la cor-
rupció cal afegir dues més. Una (Comissió Europea 
2014), que només l’11% dels enquestats a l’Estat espa-
nyol pensa que els esforços dels governs per comba-
tre la corrupció són eficaços (mitjana europea, 23%) i 
que un escàs 10% pensa que a l’Estat hi ha suficients 
condemnes per corrupció per a que aquests puguin te-
nir un caràcter dissuasiu (mitjana europea, 26%). L’al-
tre: que el 52% dels empresaris enquestats creuen que 
l’única manera de triomfar en el món empresarial és 
disposar de contactes polítics (mitjana europea, 47%) i 
que el 97% de les empreses espanyoles –el segon per-
centatge més elevat de la UE) creuen que la corrupció 
està molt estesa al seu país (mitjana europea, 75%).

Però és evident que en l’anàlisi dels costos i impac-
tes de la corrupció concorren altres avaluacions –no 
quantificables econòmicament– dels impactes ètics, 
polítics, institucionals, socials i culturals que genera: 
la desafecció, el descrèdit, la desconfiança, la sospita, 
el rebuig, la fallida dels sistemes d’integritat o el ni-
hilisme de no creure en res ni en ningú, que vindria a 
ser la victòria final de la corrupció. Per què com escriu 
l’escriptor calabrès Corrado Alvaro, «la pitjor deses-
peració d’una societat és el dubte de si viure honesta-
ment resulta inútil».

2.2.3 Dimensió del frau fiscal

Per Antoni Duran-Sindreu Buxadé les raons del frau 
fiscal es troben en un dèficit educatiu, en una crisi de 
valors i en la cultura de la cobdícia regnant els dar-
rers anys. El fiscalista també apunta que manca cul-
tura tributària i exemplaritat pública i major reacció a 
les conductes de frau, que l’impacte del frau deriva en 
majors desigualtats socials i greuges evidents i que cal 

rebutjar la cultura dels pactes amb fiscalia –prioritzar 
el cobrament i no el càstig–, donant per esgotat i ex-
haurit l’actual sistema tributari.

Segons el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisen-
da (GESTHA), les grans fortunes i patrimonis come-
ten el 72% del frau fiscal a l’Estat espanyol. De fet, el 
70% de les empreses de l’Ibex35 declaren operar tam-
bé a través de paradisos fiscals. Una pràctica afavorida 
per l’absència d’una cultura tributària i d’instruments 
de control eficients, la qual cosa convida molta gent a 
desoir el seu compromís amb l’administració. D’acord 
amb la llista Falciani, el total de la defraudació equi-
val al 20% del volum de tributacions, el doble de la 
mitjana de la Unió Europea. A Catalunya, segons els 
seus càlculs –dels pocs disponibles– el frau represen-
ta 16.000 milions d’euros anuals i a l’Estat espanyol 
89.000 milions d’euros (6% del PIB), de manera que 
un de cada quatre euros s’escapen del control fiscal. 
Una xifra que se situa 10 punts per sobre de la mitjana 
europea. En paral·lel, cal subratllar que a l’Estat espa-
nyol l’economia submergida representa el 24,8% del 
PIB (a Catalunya el 24,6%, segons el sindicat Gestha). 
GESTHA, a més, denuncia «que s’està perdent la ba-
talla contra el frau fiscal amb una estratègia clarament 
equivocada», amb una legislació laxa i una política go-
vernamental que fa anys que posa la lupa «sobre les 
rendes del treball, dels autònoms i de les microempre-
ses en comptes de perseguir les grans bosses de frau» 
alenades per les grans fortunes i les grans empreses, 
principals responsables d’un frau massiu del qual hi ha 
símptomes rellevants. Segons dades oficials, a l’Estat 
espanyol hi ha 3.299 persones que disposen d’un patri-
moni superior als 10 milions d’euros. Només 729 per-
sones van declarar tenir un patrimoni superior a aque-
lla xifra.

El 2008, hi havia 105 milions d’euros en bitllets de 
500€. L’estat espanyol era el país de l’eurozona amb 
més bitllets de 500. El frau fiscal a Catalunya costa 
aproximadament 1.000 euros l’any a cada català. Els 
inspectors d’hisenda estimen que el valor dels patri-
monis ocults a tot el món a paradisos fiscals s’ubica 
en un forquilla d’entre 16,3 i 24,8 bilions d’euros, dels 
quals 9 bilions d’euros estan registrats als 50 princi-
pals bancs mundials privats.

L’opacitat dels mercats financers com a repte glo-
bal a solucionar, també ens ha permès conèixer que 
a Andorra hi ha entre 2.700 i 3.500 milions d’euros 
de procedència espanyola, per 24.000 de ciutadans de 
l’Estat. A Suïssa, segons, hi ha 80.000 milions de pro-
cedència espanyola. En aquest sentit, cal destacar la 
compareixença del tinent coronel de la Guàrdia Civil 
Matas Zapata, 20 anys destinats a Andorra, que va re-
conèixer acords per tolerar i permetre l’evasió fiscal de 
les elits catalanes i espanyoles i que aquesta permis-
sivitat era una autèntica política d’Estat. Matas Zapa-
ta va afirmar que «ahora, como hay crisis, están muy 
preocupados con el tema de la defraudación, por las 



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 642

3.10.55. TRAMITACIONS EN CURS 91

personas y tal. Pero observe alrededor. Casi todos los 
países tienen sus paraísos fiscales. Y España no tenía 
nada más que Andorra. Entonces, no es nada malo, en 
un momento en el que las economías no van mal, que 
haya alguna cosa que, en vez de venir aquí, se podía 
ir a Mónaco, por ejemplo. Un señor ya fallecido, que 
se llamaba Alfredo Kraus, un cantante muy importan-
te, era residente en Mónaco. Mi trabajo, y nuestro tra-
bajo en España, era conseguir que fuera residente en 
Andorra. Preferíamos, todo el mundo, que fuera resi-
dente en Andorra en vez de Mónaco. […] Nos hacía 
conciertos gratis, de vez en cuando, porque venía cada 
seis meses a la veguería episcopal a firmar como que 
era residente en Andorra». Afegia que «era natural 
que España defendiera el tener un paraíso fiscal sua-
ve, porque, otra cosa que ustedes deben de entender, es 
que hay distintos tipos de paraíso fiscal. El de Andor-
ra ha sido siempre muy poca cosa, por decirlo así. Es 
un paraíso bancario. Las sociedades en Andorra ca-
si no tienen importancia. No tienen las cantidades de 
sociedades que hay en Gibraltar, o que hay en otros 
sitios. No es un paraíso fiscal del todo, es un paraíso 
bancario. Eso no hacía mucho daño« i va desvetllar el 
pacte hispano-andorrà per encobrir l’evasió fiscal: «Un 
día, el jefe de Gobierno de Andorra, que sí voy a de-
cir el nombre, Marc Forné, me pidió que quería ver a 
una persona importante, de Hacienda, o de lo que fue-
ra. Y claro, a mí me costaba mucho trabajo conseguir 
la entrevista a nivel oficial; y entonces lo que hicimos 
fue: «Vamos a hablar con una persona importante»  
–que no voy a decir quién– «del Gobierno de Andor-
ra, y vamos a hablar yendo al Club Siglo xxi», y llevé 
yo al presidente de Andorra al Club Siglo xxi. Algui-
en montó allí su rollo, y, después, en una sala aparte, 
hablamos esa persona importante, muy importante, el 
señor Marc Forné y yo. Más o menos, ahí se hizo, di-
gamos, una conversación, que se decía que España es-
taba dispuesta a tolerar hasta dos billones de pesetas 
de fiscal, de dinero fiscal, si Andorra favorecía, o ga-
rantizaba, el control del dinero sucio. Efectivamente, 
desde ese momento, –bueno, de antes también–, la po-
licía andorrana, y el Gobierno de Andorra, y los ban-
cos de Andorra ayudaron a hacer esto.»

Els paradisos fiscals –més de 100 arreu del món– són 
peça clau en l’evasió fiscal i, en el cas català, Andor-
ra hi juga un paper cabdal mantenint encara el secret 
bancari. L’any 2011, experimentant un creixement del 
3000%, la Guàrdia Civil va decomissar fins a 2’5 mili-
ons d’euros sortint del país.

En aquest sentit cal destacar que el cas de Jordi Pujol 
és només, malauradament, un cas més. El major de-
fraudador recent del Regne d’Espanya es diu encara 
Emilio Botin, amb 2.000 milions d’euros en comptes 
suïssos del HSBC que va regularitzar. Menció espe-
cial mereix Juan Carlos de Borbón y Borbón amb un 
patrimoni d’origen no acreditat de 1.800 milions d’eu-
ros –dels quals 545 serien fortuna personal– segons 
informava The New York Times el setembre de 2012, 

on destaca que es tractava d’una «fortuna opaca» en-
mig d’un «estil de vida luxós».

Menció a banda mereixen altres estris legalitzats que 
són formes encobertes de frau fiscal, estris de noves 
onades especulatives i evidències del sistema tributa-
ri classista on qui més té, menys paga. Parlem de les  
SOCIMI, les SICAV i les EVTE.

2.2.3.1 SOCIMI

Avui, les Socimi són el principal vehicle inversor en 
el mercat immobiliari i disposen d’un règim fiscal es-
pecial molt avantatjós. Les Societats Anònimes Cotit-
zades d’Inversió Immobiliària són societats anònimes 
cotitzades que tenen com a objectiu adquirir, promou-
re i rehabilitar actius immobiliaris per llogar-los. Les 
SOCIMI són l’equivalent a l’Estat espanyol de la fi-
gura internacional del REIT (Real Estate Investment 
Trust), on s’hi estan fixant la trama dels nous fons vol-
tors especulatius. En el capital estranger participa en 
força a las Socimi. Per exemple, en el cas d’Hispania, 
una de les més actives, hi participa George Soros i 
John Paulson, bancs suïssos (UBS i Crédit Suisse) o 
el fins de pensions holandès APG. Des de finals del 
2013, han sortit set companyies d’aquest tipus al mer-
cat espanyol (quatre al continu i tres al MAB), que fins 
ara han invertit més de 2.000 milions d’euros en to-
ta mena d’actius (oficines, centres comercials, hotels 
i habitatges). En el primer grup estan les més grans: 
Merlin Properties, Hispania Activos Inmobiliarios, 
Lar Real Estate i Axia Real Estate (Axiare). I en el se-
gon, les més petites: Entrecampos Cuatro, Mercal In-
muebles y Promorent.

2.2.3.2 SICAV

Societat d’Inversió de Capital Variable): Una SICAV o 
societat d’inversió de capital variable és un instrument 
utilitzat per grans fortunes, perquè els permet realitzar 
inversions i diferir el pagament d’impostos gràcies a 
la creació d’una societat anònima pensada únicament 
per invertir en actius financers. A l’Esta espanyol, les 
SICAV paguen un 1% d’impost de societats pels ren-
diments i plusvàlues que generen. Per poder constituir 
una SICAV s’exigeix disposar almenys de 100 accio-
nistes i un capital mínim de 2,4 milions d’euros. Les 
SICAV més importants de l’Estat espanyol són Torre-
nova, creada per Juan March, Monrivest, en la qual 
participa Alicia Koplowitz, i Allocation, vinculada a 
la família del Pino. Recordem que 39 eurodiputats es-
panyols es van beneficiar d’un pla de pensions vinculat 
a una SICAV. El 2014 existien a l’Estat espanyol 3.212 
Societats d’Inversió de Capital Variable (SICAV) que 
gestionaven un patrimoni acumulat de 35.500 M€.

2.2.3.3 ETVE

ETVE (Entitat de Tinença de Valors Estrangers) és la 
denominació d’una figura d’opacitat fiscal reconegu-
da a l’Estat espanyol el 1995 amb l’objectiu d’atreure 
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inversió d’empreses estrangeres. Els beneficis fiscals 
són molt importants: l’entrada i sortida de capitals està 
exempta del pagament d’impostos, així com els divi-
dends, beneficis i plusvàlues generats per les empreses 
estrangeres participades pers les ETVE. Només la in-
versió que realitzin per desenvolupar la seva activitat a 
l’Estat espanyol està subjecte a tributació. Per contra, 
si que es poden deduir despeses. S’autoritza la utilit-
zació d’aquesta figura a entitats amb un 5% d’inversió 
estrangera o 6 milions d’euros. Aquestes condicions 
són més avantatjoses que les ofertes per instruments 
similars existents en d’altres països d’Europa. Les ET-
VE suposen gairebé un terç de la inversió a l’Estat es-
panyol. Segons els càlculs del sindicat de tècnics del 
ministeri d’hisenda espanyol, més del 70% del frau a 
l’Estat prové de les grans empreses i de les grans for-
tunes. D’aquesta manera, per exemple, el 2013, Face-
book va declarar uns ingressos de 2,7 milions d’euros, 
però el sector estima que el volum de negoci que mou 
a l’Estat espanyol per venda de publicitat gira al vol-
tant dels 30 milions. En el cas de Google, la filial va 
registrar el 2013 uns ingressos de 52 milions d’euros, 
una xifra que fonts del sector consideren que és deu 
vegades inferior al volum de negoci publicitari que ge-
nera el buscador al mercat espanyol.

2.2.3.3 Amnisties fiscals: un escàndol on qui defrauda 
paga menys que qui tributa

Es remunten al 1977, quan es va dur a terme la pri-
mera per blanquejar els diners de les elits econòmi-
ques del franquisme. Després de l’amnistia del 1977, 
es van decretar les del 1984 i la de 1991. L’última am-
nistia fiscal la va aprovar el PP el 31 de març de 2012, 
que durant vuit mesos (fins el 31 de gener de 2013) 
va permetre a empreses i persones que van defraudar 
a regularitzar la seva situació mitjançant una taxa to-
va del 10% dels saldos en comptes corrents opaques o 
del preu dels immobles i/o de les accions en els quals 
van invertir les quantitats ocultades. Curiós, al defrau-
dador se li aplica una taxa del 10% i el tipus màxim 
d’IRPF a Catalunya és del 56%. El que demostren les 
amnisties fiscals és la rotunda incapacitat de l’agència 
tributària per lluitar contra el frau fiscal i, per tant, la 
impunitat amb què actuen les elits econòmiques.

2.3 Principals pràctiques detectades

2.3.1 Del finançament il·legal dels partits 
polítics

La mare de totes les corrupcions es troba en el finan-
çament dels partits polítics, que davant la necessitat 
de perpetuar la seva estructura de càrrecs i l’encari-
ment de les campanyes electorals, han buscat recursos 
de forma il·lícita o irregular. «Si entrem per aquí, pren-
drem mal» va reconèixer el mateix Jordi Pujol en una 
entrevista al programa Àgora de TV3 arran l’esclat del 
cas Palau. Com assenyala el professor M.P. Koening, 

de la Universitat d’Estrasburg: «la qüestió essencial 
és conèixer perquè una societat o empresa finança un 
partit polític. La resposta lògica és que el generós do
nador busca en el partit –i en els poders públics que 
són ocupats pel partit– avantatges que, d’altra banda, 
no obtindria. Una actitud al llindar del dret penal i que 
condueix a una ruptura de la igualtat en la posició dels 
usuaris de qualsevol servei públic».

2.3.1.1 Empreses interposades

Un dels sistemes de finançament dels partits a consis-
tit en la creació d’empreses interposades o l’emissió de 
factures falses, a través de les quals alguns funciona-
ris o càrrecs institucionals han desviat cabals públics 
cap a les seves formacions. Aquesta ha sigut la finalitat 
de la trama Gürtel, ordida al País Valencià i a Madrid 
amb l’objectiu de finançar les campanyes del PP i dels 
seus dirigents. Els sobres a la cúpula del PP eren ob-
tinguts de les principals constructores, que a canvi re-
bien concessions d’obres públiques que estan a la base 
de l’endeutament dels executius central i autonòmics. 
En altres paraules: a base d’acontentar els bancs i a les 
grans empreses, els polítics han aconseguit que les se-
ves formacions rebessin generosos préstecs per a les 
campanyes electorals.

2.3.1.2 Cobrament de comissions

A Catalunya, cal destacar l’escàndol que va represen-
tar Cas Turisme (2003), en què el traspassat Joan Go-
gul, a qui Pujol va confiar la direcció del Consorci de 
Turisme, va transferir a Unió Democràtica de Catalu-
nya (UDC) un milió d’euros provinents de les comissi-
ons rebudes per part dels empresaris a qui adjudicava 
contractes. UDC ja havia quedat en entredit després 
que l’empresari andorrà Fidel Pallerols (Cas Pallerols, 
1994) va desviar-hi subvencions de la UE des del De-
partament de Treball, que anaven a parar al secreta-
ri general de la formació, Vicenç Gavaldà. Així ma-
teix, Convergència i Unió (CiU) s’hauria finançat amb 
diners provinents de la constructora Ferrovial, que a 
canvi de rebre concessions per obra pública, va trans-
ferir-li 6,6 milions (un 4% de comissió) a través de la 
Fundació Palau de la Música, presidida per Fèlix Mi-
llet.

2.3.1.3 Tràfic d’influències

El tràfic d’influències ha operat com una de les pràc-
tiques més freqüents. Desenes de càrrecs públics han 
estat imputats o condemnats per aconseguir tractes 
preferencials cap a empreses o terceres persones a 
canvi de contraprestacions de tot tipus. Aquest va ser 
el cas de Josep Maria Cullell, exconseller d’Obres Pú-
bliques del govern Pujol, que l’any 1994 va pressionar 
l’alcalde de Sant Pere de Torelló per aconseguir que 
l’Ajuntament requalifiqués i comprès una finca propi-
etat del seu cunyat. També el seu relleu a la conselle-
ria, Jaume Roma, va pagar a preu de saldo un xalet a 
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un contractista a qui havia beneficiat quan dirigia el 
Servei Català de la Salut. Un altre tràfic d’influènci-
es ha ocorregut en el Cas ITV (2012), que investiga el 
presumpte pagament de comissions a Oriol Pujol, fill 
de l’expresident de la Generalitat, per part de diversos 
empresaris perquè influís en la normativa d’adjudica-
ció de les estacions d’inspecció de vehicles a fi que en 
rebessin la concessió. Un dels polítics que més s’han 
lucrat és Jaume Matas. Aprofitant la seva posició, l’ex-
president balear i altres càrrecs del seu Executiu van 
concedir a l’empresa Over Marketing desenes d’adju-
dicacions entre els anys 2003 i 2007, per les quals van 
cobrar importants sumes de diners.

2.3.1.4 Malversació de cabals públics

En el diagnòstic de les pràctiques irregulars cal afegir 
els casos de malversació de cabals públics per part de 
funcionaris i càrrecs de l’administració. Un d’ells va 
ser la diputada socialista Montserrat Capdevila, acu-
sada d’un presumpte delicte de malversació en haver 
utilitzat una targeta de Renfe pagada pel Parlament 
per a ús personal. O la condemna que l’Audiència de 
Barcelona va imposar als expresidents de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC), Antonio Her-
ce i Enric Roig, per augmentar injustificadament les 
retribucions que percebien durant els anys 90. Tam-
bé en el marc del Cas Mercuri, Manuel Bustos està 
implicat en una possible malversació de fons en ha-
ver pagat dietes a 44 alcaldes de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya (FMC), de la qual era president, 
amb independència de si assistien o no a les reunions. 
A les Illes Balears, el Govern de Jaume Matas també 
va ser condemnar al computar com a despesa els pa-
gaments a un prostíbul de Moscou, on s’havia despla-
çat per promocionar les Illes, o els 90,6 milions d’eu-
ros, gairebé el doble del pressupostat, que va pagar per 
unes infraestructures l’any 2007. Així mateix cal citar 
el Cas Emarsa (2010) al País Valencià, relatiu a l’En-
titat Metropolitana d’Aigües Residuals S.A. (EMAR-
SA), el president del qual, Enrique Crespo, va signar 
contractes que incomplien la normativa sobre contra-
ctació pública, deixant un forat de 17 milions d’euros 
que va provocar la fallida d’aquest organisme.

2.3.1.5 Apropiació de cabals públics

Altres polítics, mentrestant, han incorregut directa-
ment en l’apropiació de cabals públics per satisfer la 
seva cobdícia personal. És el cas de Rafael Blasco, ex-
conseller de Solidaritat i Ciutadania a la Generalitat 
Valenciana pel Partit Popular, que compleix sis anys i 
mig de presó en haver desviat fons destinats a projec-
tes de cooperació a Nicaragua per adquirir immobles 
a València. Sense oblidar l’expresident de la Federació 
d’Entitats Andaluses de Catalunya (FECAC), Francis-
co García Prieto, acusat d’una presumpte apropiació 
d’1,7 milions d’euros obtinguts per mitjà de factures 
falses corresponents a les edicions de la Fira d’Abril 
entre els anys 2008 i 2013.

2.3.1.6 Llacunes legals en l’àmbit del finançament dels 
partits

Aquests i altres casos han posat de relleu les llacunes 
de la Llei de finançament dels Partits Polítics (6/2002), 
la qual no preveu suficients mitjans per fiscalitzar les 
fundacions vinculades als partits. Un extrem que ja 
va advertir l’informe de Fiscalització del Tribunal de 
Comptes de 2007, pel qual la majoria de partits po-
lítics no eren precisament un model de transperèn-
cia i d’independència respecte dels poders financers. 
Aquesta mancança tampoc no va resoldre-ho la refor-
ma de 2012, en eliminar el requisit de les donacions 
fixades en 150.000 euros i permetre que rebin donaci-
ons d’empreses concessionàries de contractes públics. 
D’aquesta manera, les fundacions esdevenen el forat 
negre pel qual els partits es financen il·legalment.

2.3.2 La febre de l’or immobiliari: un tsunami 
especulatiu, urbanístic i corruptor

L’estudi Aproximació a una geografia de la corrupció 
urbanística a Espanya (Luis M. Jerez, Victor O. Mar-
tin i Ramon Perez, Departament de Geografia de la 
Universitat de la Laguna, 2011) quantifica 646 casos 
de corrupció vinculades a la bombolla immobiliària 
i l’onada especulativa. El 25% es concentra als Paï-
sos Catalans, amb 161 casos. Els noranta-quatre ca-
sos municipals valencians –que afectaven el 17,45 dels 
municipis– entre 2000 i 2010 doblaven la mitjana es-
panyola, Catalunya n’acumulava quaranta-tres –afec-
tant el 4,5% dels municipis– i les Illes Balears, vint-i-
quatre –impactant en el 35,8 dels municipis. El recordi 
l’acumulava, Múrcia, amb el 57% dels municipis afec-
tats per casos de corrupció urbanística. Respecte als 
646 analitzats, el 44% afectava al PP i el 31% al PSOE 
(el 75%, doncs, al règim bipartidista), mentre el 25% 
restant s’ho repartien partits de rang autonòmic o re-
gional o local.

De les tones de ciment –fins a seixanta milions anuals 
a l’Estat espanyol, el cinquè consumidor mundial i el 
primer europeu el 2006– que van ser abocades sobre 
el territori no només en van sorgir 646 casos investi-
gats de corrupció urbanística. El tsunami immobiliari, 
també es va endur per endavant –també va corrompre– 
el dret fonamental a un habitatge digne (amb milers de 
famílies desnonades i milers d’execucions hipotecàri-
es –150.000 als Països Catalans), sinó també l’ecosis-
tema ecològic del literal mediterrani, el sistema català 
i valencià de caixes d’estalvi, la democràcia local i la 
independència de al premsa. D’aquell embogiment en 
queden algunes dades fefaents. Segons Naredo (Nare-
do, José Manuel; Montiel, Antonio. El modelo inmobi-
liario español y su culminación en el caso valenciano, 
Icaria, 2008) les plusvàlues mitjanes, en ple meridià 
de la bombolla el 2003, es xifraven en l’astronòmica 
xifra de 1,6 milions d’euros per hectàrea. Però podi-
en ser molt més elevades. L’empresari Enrique Bañue-
los –icona de la fallida valenciana amb Astroc i avui 
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promotor de Barcelona World– va arribar a obtenir 
plusvàlues d’un 5600% en l’operació Xilxes Golf, se-
gons consta en les dades de l’operació –preu de venda 
i plusvàlua abans “impostos”– que consten en el fullet 
informatiu d’Astroc, aprovat per la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors el 12 de maig de 2006.

Aquesta pràctica habitual ha consistit en la requalifi-
cació de terrenys per beneficiar a constructores que, 
en contrapartida, han lucrat els polítics que han adop-
tat la decisió. En l’àmbit municipal, aquesta pràctica 
s’ha incrementat especialment en el període de l’ona-
da especulativa-immobiliària. Un dels escàndols més 
greus es jutja en el marc del Cas Mercuri (2014), que 
afecta l’exalcalde del PSC a Sabadell, Manuel Bus-
tos, i altres polítics socialistes. Segons es desprèn de 
la instrucció, els membres d’aquesta trama demana-
ven 120.000 euros a les empreses adjudicatàries a fons 
perdut, que una vegada s’executava l’obra, els abona-
ven el 3% en diner negre. Molt similar és el Cas Bru-
gal (2006), en què es jutja a diversos regidors d’Orio-
la per intentar cobrar grans sumes de diners a canvi 
d’adjudicar a un empresari de la seva confiança el ser-
vei de recollida d’escombraries en aquesta i altres lo-
calitats alacantines.

En el decurs de la Comissió, hem reviscut aquesta me-
na de tupinades. Una, en la persona de Mercè Giro-
nés, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, en una operació 
a Palamós de compra-venda de terrenys. Els com-
pra el 2000 per 217.000 euros i després d’aprovar-se 
el POUM el 2005 els reven per 22 vegades més. Una 
plusvàlua de 2200%. Similar operació ha quedat acre-
ditada en el cas de la implicació de Jordi Pujol Fer-
rusola en l’operació immobiliària Azul de Cortés, a 
la Baixa Califòrnia mexicana: d’una inversió inici-
al d’1’3 milions d’euros el 2006, n’obté 14 milions de 
plusvàlua el 2008, en vendre la seva part per 15, 2 mi-
lions. Una plusvàlua del 1169%.

2.3.3 La concertació público-privada: font 
d’abús, deute i apropiació

El síndic de la Sindicatura de Comptes, Josep Pons, 
adverteix que les operacions de concertació públic-
privada per a finançar obres públiques són d’una ele-
vada complexitat; presenten una important subjecti-
vitat en l’anàlisi de la transferència de riscos; són, en 
alguns casos, de difícil control; suposen decisions de 
que tenen efectes a 25 anys o més quan, de fet, un go-
vern s’escull per quatre anys; comprometen un volum 
de despesa de difícil modificació en el futur; impli-
quen un trasllat intergeneracional de costos; poden 
afectar el principi de transparència pressupostària; hi-
potequen els pressupostos futurs; decideixen per un 
període de molts anys un determinat model de gestió 
de les infraestructures; i no es pot oblidar que les nor-
mes relatives al control del dèficit públic s’han adop-
tat tenint en compte l’interès general i, per tant, no es 
tracta d’intentar evitar-les emprant fórmules cada ve-

gada més sofisticades però amb elevats costos pel país. 
Cal tenir en compte que la col·laboració públic-priva-
da en el finançament d’infraestructures s’usa (sobretot) 
perquè evitar-ne la comptabilització en l’exercici de 
l’execució a efectes de dèficit i endeutament.

2.3.2.1 [Eix VicRipoll] Capdedins va néixer fa 10 anys 
sota la protecció del tripartit per convertir-se en la 
principal concessionària del Govern. CEDINSA, inte-
grada per FCC, Coma, Copis i Concisa, va construir, 
amb el mètode peatge a l’ombra, l’eix del Llobregat 
(Puig-reig-Berga); l’eix Aro (Maçanet-Platja d’Aro); 
la C-17 (Vic-Ripoll) i, la gran obra, el desdoblament 
de l’eix transversal. Aquesta obra va convertir CE-
DINSA en la primera concessionària de la Generalitat. 
Aquestes quatre concessions van suposar una inversió 
de 1.515 milions d’euros. A partir de 2013, CEDINSA 
va començar a patir dificultats, sobretot per la projec-
ció molt optimista pel que fa als càlculs de trànsit per 
les vies que gestionava. La conseqüència immediata 
més greu és que Generalitat ha hagut de rescatar, en el 
marc de la mateixa lògica que el projecte Castor, l’eix 
Vic-Ripoll, perquè CEDINSA és incapaç d’assumir el 
crèdit que va demanar a la banca; 220 milions. Però, 
no només això, sinó que en virtut de la figura de la 
«responsabilitat patrimonial de les administracions», 
la Generalitat també s’ha hagut de fer càrrec dels 55 
milions aportats per l’empresa.

2.3.2.2 [Línia 9 del metro] Quan es va projectar, abans 
de la crisi, amb el pressupost ja no es podia pagar: el 
cost inicial de 1.947 milions s’havia disparat fins els 
6.500 el 2008. Per solucionar, per dir-ho d’alguna ma-
nera, el llavors conseller de Territori, Joaquim Nadal 
va concedir la gestió de les estacions a la constructores 
perquè a canvi avencessin diners. Durant els anys de 
concessió, el govern català els pagaria un cànon anual, 
el que es coneix com a pagament diferit. La Generali-
tat, doncs, estenia al metro el mètode alemany que ja 
feia anys que usava per pagar carreteres. Però l’opera-
ció suposava una hipoteca de dècades. El 2011 el cost 
ja era de 6.927 milions, però el pagament del cànon 
anual fins a l’any 2044 l’encaria 9.692 milions més. És 
a dir, que la línia de metro que s’havia presentat com 
la més llarga d’Europa acabarà costant 16.619 milions.

2.3.2.3 [Canal SegarraGarrigues] El pressupost ini-
cial del 2003, preveia una inversió de 1.500 milions 
d’euros i ara ja és segur que pot arribar a costar-ne 
2.000, segons reconeix la pròpia administració. Cal te-
nir en compte, que des de l’adjudicació de l’obra, s’han 
absorbit 750 milions per cobrir 4.700 hectàrees efec-
tives de regadiu. És a dir, el 4,7% de la superfície re-
gable ha absorbit el 50% del pressupost. L’obra s’ha-
via d’acabar el 2015, però la data de finalització s’ha 
allargat fins el 2022 i tampoc es complirà. Només 200 
dels 17.000 propietaris de les zones susceptibles de re-
gar s’han adherit al canal. Recentment, la Sindicatu-
ra de Comptes ha denunciat múltiples irregularitats en 
els comptes del 2010 i el 2011 de la societat pública 
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que gestiona el canal Segarra-Garrigues (Segrega). Pe-
rò no només irregularitats comptables, sinó també re-
latives a manca d’informació ambiental; violació del 
règim contractual; o dur a terme canvis de la super-
fície regale i en la dotació d’aigua del canal sense in-
formar-ne.

2.3.2.4 [Túnel del Cadí i túnels Vallcendrera]. A finals 
de 2012, el Govern va privatitzar la gestió de la con-
servació i explotació d’aquestes dues vies de peatge 
per 25 anys a Alertis i el banc brasiler BTG a canvi 
de 430 M€. Recentment, aquesta entitat financera va 
vendre la seva participació (del 65%) a la concessio-
nària dels túnels del Cadí i de Vallcendrera per 145 
M€, de manera que, en dos anys, ha guanyat 86 M€. 
Cal subratllar que el banc BTG és el soci d’Accions en 
la privatització d’all. Fins abans de la privatització, els 
túnels del Cadí i Vallcendrera els administrava l’em-
presa pública Sabata, que, per exemple, entre el 2010 i 
el 2011 va obtenir 20 M€ de beneficis.

2.3.2.5 [Aigües Ter Llobregat]. El 6 de novembre de 
2012, quan el Govern estava en funcions per la cita 
electoral del 25 de novembre, va privatitzar la ges-
tió d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) a favor l’empresa 
Acciona per 50 anys i a canvi de 1.000 M€. Tanma-
teix, Acciona només va pagar 300 milions d’euros i 
els 700 milions restants, els pagarà durant els 50 anys 
que dura la concessió. El consorci guanyador el lide-
ra Acciona (39%) i que compte com a accionistes el 
banc brasiler BTG Actual (39%) i les famílies Rodés 
i Godia-Torreblanca (un 10% cadascuna). En el con-
curs per privatitzar ATLL no només s’hi va presentar 
Acciona (l’empresa guanyadora; en teoria), sinó també 
Gabar, la qual, però, va recórrer la concessió a l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya 
(OARCC), que va declarar improcedent el concurs. 
Després de multitud de recursos, finalment el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nul·la 
la concessió a Acciona per incompliment del plec de 
clàusules.

2.4 El frau fiscal, una indústria organitzada  
i un patró de conducta de les elits

És ben cert que la dimensió del frau fiscal s’ha exem-
plificat avui en la figura de l’expresident de la Genera-
litat de Catalunya, Jordi Pujol, que mitjançant una no-
ta publicada el 2014 va confessar haver ocultat capital 
a Andorra durant 24 anys, suposadament provinent de 
la deixa del seu pare. També el seu primogènit, Jordi 
Pujol i Ferrusola, hauria mogut 32,4 milions d’euros 
a comptes de tres entitats bancàries i, segons l’Agèn-
cia Tributària, els hauria remès a Suïssa, Illes Caiman, 
Liechtenstein i altres paradisos fiscals.

Un dels fraus més coneguts ha tingut lloc en el marc 
del cas Pretòria (2014), que jutja la trama de corrup-
ció urbanística ordida a diversos municipis del Barce-
lonès. Segons la investigació, les imputats ocultaven 

la titularitat de les comissions que rebien en paradisos 
fiscals. Entre ells, l’exconseller de CiU, Macià Alave-
dra, i l’exsecretari de Presidència i home de confiança 
de Pujol entre els anys 1980 i 1990, Lluís Prenafeta, 
que per les tasques d’intermediació, van rebre cente-
nars de milers d’euros que haurien dipositat, a nom de 
les seves dones, en societats radicades a les Illes Cai-
man i Andorra.

En aquests moments, la Fiscalia de Delictes Econò-
mics de Barcelona compta amb set fiscals i té 700 as-
sumptes oberts en tràmit i en el darrer any ha recap-
tat prop de 80 milions d’euros només en una desena 
de causes contra grans fortunes, empreses o patrimo-
nis. (0 milions d’euros és el 50% de tot el pressupost 
de rendes mínimes garantides per a l’any 2015. En el 
darrer trimestre, segons dades de la fiscalia, aquesta 
ha comparegut en 47 vistes, de les quals 24 han estat 
suspeses per diferents motius. Però és que en la llis-
ta de processos encara sense tancar, ja sigui mitjan-
çant acord o judici sense conformitat, també hi ha ca-
sos que evidencien que el frau és un veritable patró de 
conducta de les elits. Per exemple, a l’empresa Sacresa 
de la nissaga Sanahuja –el mateix que en el cas Can 
Domenge, va reconèixer haver pagat comissions de 
30 milions d’euros– a qui se li demanden 15.476.664 
euros. Però també al exfutbolista del Barça Samuel 
Eto’o, 3.464.121 euros; a l’editorial RBA, 2.343.000 
euros; o a les Bodegas Montesquiu (vinculades a la fa-
mília de José María RuizMateos), 1.383.837 euros. En 
total, gairebé 23 milions. També hi desfilen el futbo-
lista Leo Messi, que acusat inicialment de defraudar 4 
milions n’ha acabat regularitzant 53.

De Montserrat Caballé, la Fiscalia va dir que ocultava 
la fortuna emparant-se en una doble i falsa nacionalitat 
andorrana, fins amagar 508.462 euros al Fisc. Tam-
bé han surat judicialment les irregularitats dels exdi-
rectius de l’empresa La Seda de Barcelona, que van 
pactar rebaixes de penes a canvi d’ingressar 4.920.352 
euros. També Manuel Torreblanca, marit de Liliana 
Godia, va pactar per evitar penes de presó, tot abonant 
10.592.086 euros. I al llarg llistat cal afegir Lluís Ca-
rulla, d’Agrolimen, que va assumir les irregularitats 
atribuïdes a tota la seva família i va pagar 9.456.314 
euros; l’advocat Emili Cuatrecasas, que ha restituït 
5.656.054 euros; així com els representants de la firma 
de cosmètics Mesoestetic, que han pagat 3.720.665. En 
aquest sentit, també cal recordar que durant les tas-
ques de la Comissió es va acreditar que el pare d’Artur 
Mas va disposar de comptes a Lienchstein i que l’actu-
al president era nominalment beneficiari, malgrat mai 
es va beneficiar. També la compareixença de Javier 
Nart va acreditar 11 anys sense regularitzar un compte 
fruit d’una deixa paterna.

Altres casos coneguts són els de Demetrio Carceller, 
propietari indiscutit de Cerveses Damm SA, que es-
tà imputat per un frau fiscal continuat durant els dar-
rers 15 anys i per un valor que ascendiria als 500 mili-
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ons d’euros. Carceller s’hauria empadronat falsament 
a Portugal per beneficiar-se d’una política fiscal que 
grava menys les grans fortunes, però la legislació es-
panyola obliga a demostrar que s’hi resideix al menys 
183 dies a l’any per triar sota quina administració de-
clarar.

El recurs al paradís fiscal va acompanyat de la parti-
cular proliferació de nacionalistes sobtades. De fet, la 
tenista Arancha Sánchez Vicario és fiscalment andor-
rana, com Montserrat Caballé. El pilot català de F1 
Pedro Martinez de la Rosa, com l’espanyol Fernando 
Alonso o el tenista Carlos Moya, són fiscalment suïs-
sos. De nacionalitat monaguesa és Àlex Crivillé. I sent 
jugador del FC Barcelona, Luis Enrique –fiscalment 
nacionalitzat suís, també– va ser expedientat l’any 
2003 per no haver declarat 600.000 euros. Els diners 
corresponien a pagaments realitzats per Nike Europe a 
la societat Fullforce Sport Limites, controlada pel ju-
gador i amb seu a les Antilles holandeses, i havia eva-
dit 270.000 euros en impostos.

Anecdòtica menció a banda mereix el cas de Sánchez 
Vicario. Entestada en que José María Aznar assistís 
a la seva boda, va comunicar a Hisenda el 2003 que 
regularitzava la seva situació per garantir l’assistència 
de l’expresident. Aznar hi va anar, però Sánchez Vi-
cario no va passar comptes –un deute de 3,4 milions 
d’euros– fins el 2009, quan el Tribunal Suprem va dic-
taminar-ho. L’anècdota està descrita al llibre «Estado 
fiscal y democracia» de qui fou director de l’Agència 
Tributària amb el gabinet Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo. 
Al llibre descriu també com Florentino Pérez, presi-
dent del Real Madrid, va pressionar Enrique Gimé-
nez Reyna –l’aleshores secretari d’Estat d’Hisenda del 
PP i posteriorment imputat com a cervell de la trama 
«Gescartera»– perquè aturés, sota l’amenaça d’aturar 
la Lliga professional, les investigacions sobre futbolis-
tes d’elit. El darrer episodi d’aquesta mena es va es-
criure al Mundial de Sudàfrica, quan els jugadors de 
la selecció espanyola van rebre una prima personal de 
600.000 euros que van decidir declarar a Sudàfrica. 
Allà tributaven al 23% mentre a l’Estat al 43%, el que 
va suposar per a cada jugador un estalvi de 132.000 
euros.

Mostra de feblesa en el combat contra el frau i l’evasió, 
rots aquests casos no van surar a la llum per investi-
gacions policials i judicials, sinó per filtracions d’ex-
treballadors de la banca de Suïssa i Lienchstein, que 
van permetre deixar al descobert 1.600 defraudadors 
descoberts. En el cas suís, que esclatà el juny del 2010, 
es varen descobrir 3.000 comptes opacs propietats de 
ciutadans de l’Estat espanyol, dipositats al HSBC per 
un valor de 8.000 milions d’euros i que afectaven di-
rectament 1.500 persones. Hisenda, però, va centrar-se 
en 659 casos. La primera carta que va remetre, una in-
vitació a regularitzar la situació sense costos penals, 
no la va respondre cap dels afectats. Només quan es va 
incoar expedient sancionador, van començar a arribar 

les respostes. A dia d’avui, s’han recuperat 220 mili-
ons d’euros defraudats. Malgrat el silenci ferri, fonts 
properes a la investigació han aclarit que al llistat «es-
tan totes les grans fortunes que es puguin imaginar». 
Hi ha nombrosos polítics, empresaris i financers im-
plicats, entre ells el pare d’Emilio Botin, president del 
Banc Santander.

Només un any abans, havien estat descoberts 200 
comptes opacs de ciutadans espanyols al Liechtenstein 
Global Trust Group (LGT). Hisenda va instar a regu-
laritzar la situació a 67, dels quals només un 20% ho 
han fet. Entre els enxampats destacaven 7 ciutadans 
catalans amb dipòsits no declarats al paradís fiscal. 
Es tracta de Josep Bas Puig, empresari català del sec-
tor químic (frau de 4,2 milions); Luis Gari Sentme-
nat, administrador d’una empresa nàutica a Barcelona 
(frau de 7’98 milions); l’arquitecte barceloní Alfredo 
Arribas (frau de 311.471 euros); Enrique Clapers Ale-
gre, de l’alta societat catalana (frau de 296.905 euros); 
l’empresari del sector de la decoració Jaume Graells 
(frau de 1,2 milions d’euros) o l’auditor vinculat al sec-
tor editorial Jorge Serra Murtra (frau de 313.442 eu-
ros). El setè dels catalans enxampats no és cap altre 
que Artur Mas Barnet, pare de l’actual president de la 
Generalitat, Artur Mas, per un frau de 823.262 euros. 
Del compte, n’era beneficiari, el 2002, el mateix Ar-
tur Mas fill, aleshores conseller d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat. De la mateixa operació també 
en resultaran expedientats el cantautor Alejandro Sanz 
–paladí de la lluita contra la pirateria informàtica–, 
l’industrial basc Alenadro Legarda (director de la tot-
poderosa CAF) o Carlos Meier (exdirectiu de Segun-
damano i fundador de l’Instituto de Empresa).

2.3.5 L’economia global delictiva: el capitalisme 
furtiu

El filòsof Santiago Alba Rico ha escrit que «les crisis 
esborren la frontera, mai massa marcada, entre capi-
talisme i màfia» i, des d’aquesta perspectiva i essent 
l’economia global del delicte i la colonització que im-
plementa en alguns àmbits de l’economia catalana, ca-
lia fer-ne una mínima radiografia per deixar-ne cons-
tància, malgrat aquest va ser un àmbit que la comissió 
no ha pogut abordar degut als canvis de calendari i 
que queda pendent d’abordar en profunditat. En tot 
cas, la presència detectada és la següent.

2.3.5.1 Màfies globals i crim organitzat

Es calcula que a EU el crim transnacional organitzat 
mou anualment 311.000 milions d’euros, dels quals 
són blanquejats 100.000 en l’economia formal. A 
Catalunya –i per extensió a la costa dels Països Ca-
talans– està detectada la presència de la màfia itali-
ans des de fa anys, atrets aleshores per les facilitats 
de blanqueig, un règim penitenciari tou una justícia 
gens especialitzada. Amb posterioritat e així com la 
presència de la màfia d’origen rus, georgià i ucraïnès. 
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Tres operacions –Avispa, Marmol Rojo i Troika– en 
van evidenciar la seva penetració. La Policia de la Ge-
neralitat-Mossos d’Esquadra n’ha desarticulat, en els 
darrers anys i segons dades oficials, 47 trames, dete-
nint 754 persones i identificant 1.036. A Catalunya, el 
2013, l’any passat es van detectar 131 grups criminals, 
un de cada tres dels localitzats a tot Espanya, davant 
dels 123 comptabilitzats l’any 2012. El 70% penetra 
empresarialment a través d’estructures mercantils i es 
considera que un 5% dels homicidis comesos a Cata-
lunya hi tenen a veure.

2.3.5.2 Màfies italianes

Fins a 20 clans italians de diferents màfies s’han instal-
lat a la costa catalana: 

a. Cosa Nostra –Costa Nostra– través dels clans Spa-
daro i Benedetto Santapaola dedicats al blanqueig de 
capitals a través de consultories i assessorament d’in-
versions internacionals. Clans especialitzats en impos-
tos i assumptes fiscals.

b. Ndrangheta amb els clans Digiovanni, Sarraino, 
Montelo, Stephano i Mazzaferro especialitzats en el 
tràfic de drogues a gran escala a través dels acords 
amb els clans colombians i mexicans (com el de Sica-
loa: l’advocat Piqué Vidal ha reconegut judicialment 
que va blanquejar diner d’aquest entramat delictiu: li 
demanaven 9 anys de presó i va pactar-ne amb Fiscalia 
només un). A Barcelona, «Cosca» Piromalli-Molè i a 
València, «Cosca» Maesano-Pavgliani-Pangallo.

c. Camorra. Famílies del barri Secondigliano de Nà-
pols i del clan Diprofito. Dedicats al blanqueig a través 
de pizzeries i botigues delicatessen de productes ita-
lians. També presència detectada de l’Alianza de Se-
condigliano i els clans Di Lauro, Contini, Frizierro, 
Licciarti i Ascione. A València, el Clan de Falco.

d. Sacra Corona Unita

2.3.5.4 Màfies d’origen rus, georgià i ucraïnès

Se n’ha detectat la presència de membres de 6 organit-
zacions criminals originàries de repúbliques de l’anti-
ga URSS ubicades, sobretot, a Barcelona, Maresme, 
Costa Brava i litoral de Tarragona. L’activitat més im-
portant que duen a terme és el blanqueig de capital a 
través del sector immobiliari. Les principals són la 
Krivoyrogskaia, originària de la ciutat de Krivoyorg 
(Ucraïna) i la Kutaisikaia, originària de la ciutat de 
Kutaisi (Geòrgia). A diferència de la màfia italiana, 
aquestes si que han contactat acreditats d’alt nivell 
amb l’esfera política, institucional i policial.

2.3.5.5 Triades xineses

Organitzacions de xinesos dedicades a la immigra-
ció clandestina i al tràfic de mà d’obra i la violació de 
drets laborals

2.3.5.6 Altres tipologies

Menció a banda mereixen realitats com la dels Hells 
Angels; Bandidos Motor Club; Comancheros Motor 
Club o els Casuals. Però també la màfia internacio-
nal del joc, amb la que reiteradament s’ha vinculat als 
promotors –Stanley Ho– del projecte fallit Barcelona 
World o del fallit EuroVegas –Sheldon Adelson.

2.3.5.7 Corrupció policial en els àmbits del proxenetis
me i el tràfic de drogues

No sent objecte de la comissió caldria citar, però, que 
en l’àmbit dels cossos policials la corrupció també ha 
existit Alguns detalls d’aquesta dimensió es poden sin-
tetitzar en el cas UCIFA (1992) –els màxims coman-
daments de la lluita antidroga implicats en trames de 
narcotràfic–, el Cas Màximo Blanco (1999) –el núme-
ro 2 d’Intxaurrondo enxampat a Sant Carles de la Rà-
pita amb 6.000 quilos d’haixix– o el cas Saratoga –una 
part de la policia espanyola destinada a catalana impli-
cada en la xarxa de prostíbuls Rivera i Saratoga, en un 
context on el negoci del proxenetisme mou anualment 
a l’Estat espanyol 18.000 milions d’euros (Cantarero, 
2010).

2.4 En relació als principals casos analitzats 
en el decurs de la CIFEF

En relació als tres principals casos analitzats en el de-
curs de la Comissió, constatem.

2.4.1 Cas Pujol

La fortuna del matrimoni Pujol-Ferrusola i els nego-
cis de tres dels seus fills (Jordi, Oriol i Oleguer) es-
tan sota investigació judicial i sospita. L’esposa del 
primer, Anna Vidal, i l’exdona del segon, Mercè Gi-
ronès, també estan en el focus d’unes investigacions 
que comprenen des del blanqueig de capitals i el frau 
fiscal fins al suborn i el tràfic d’influències. Tot plegat 
ha desembocat en cinc causes obertes, dues a Barcelo-
na, dues a Madrid, i una a Liechtenstein. Arran de la 
confessió de l’expresident Pujol, en la qual assegurava 
tenir part del seu patrimoni a Andorra, s’ha despullat 
un organisme nociu que –en els angles més cecs del 
pujolisme com a sistema integral de poder– vinclava 
polítics, empresaris i famílies benestants que s’han lu-
crat a l’ombra del líder i fundador de Convergència i 
Unió, confonent el país amb una empresa. Les rami-
ficacions d’aquest sistema clientelar, cohesionat en el 
carisma del personatge i la seva capacitat d’influència 
a les diverses esferes de poder, ha arribat fins a l’extin-
ta coalició, passant per desenes d’alts càrrecs públics i 
als seus propis fills.

Degut a la displicència amb què s’ha tractat el ma-
trimoni Pujol-Ferrusola i a l’enginyeria dels seus as-
sessors, els seus fills han pogut fer i desfer en el món 
dels negocis. talment com si d’una pràctica esportiva 
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es tractés: se sabien impunes i actuaven impunement, 
com s’ha descobert ara. En aquests moments, Jordi, 
Oriol i Oleguer, els tres fills que s’han endinsat en món 
de l’empresa i l’alta política, es troben imputats per di-
versos delictes, que van del suborn, al tràfic d’influèn-
cies i al blanqueig de diners.

En tot cas, la veritat judicial a dia d’avui és la següent.

Jordi Pujol i Soley i Marta Ferrusola. Investigats. El 
jutjat d’instrucció 31 de Barcelona investiga l’origen 
dels diners suposadament heretats dels seu pare i que 
des del 1980 va mantenir ocults i, per tant, eludint 
l’obligació de tributar. El fiscal assenyala que «aquests 
diners provenen del traspàs de fons d’altres comptes i 
no es coneix el saldo que es traspassa dels primers als 
segons; alguns imports no coincideixen i també hi ha 
ingressos en efectiu». No se n’ha acreditat l’origen ini-
cial, atribuït al negoci especulatiu de divises del seu 
pare, Florenci Pujol, que el 1959 ja constava com eva-
sor fiscal amb comptes a Suïssa.

Oriol Pujol Ferrusola. El jutjat d’instrucció 9 de Bar-
celona investiga una presumpta trama, en la qual es-
taria involucrat Oriol Pujol, dedicada a cuinar els 
concursos de concessió de les estacions d’inspecció 
tècnica de vehicles. A canvi dels favors prestats a les 
empreses beneficiàries de la concessió, sobretot les de 
propietat de Salvador Alsina, Oriol Pujol hauria rebut 
comissions (700.000 euros) que hauria ocultat a través 
de contractar falses assessories a empreses de la seva 
dona, Mercè Gironès. Cal recordar que en el cas de les 
ITV el magistrat Joaquin Jose Ortiz Blasco ha estat 
suspès d’ocupació o càrrec públic en demostrar-se pro-
vat que el magistrat va assessorar a dos empresaris de 
Certio ITV que concorrien al concurs, per un delicte 
de negociacions i activitats als funcionaris i d’abús en 
l’exercici de la funció pública, atès que la seva funció 
era resoldre –en la sala que presidia– els recursos con-
tenciós-administratius presentats.

Jordi Pujol Ferrusola. Imputat. L’audiència nacional 
espanyola investiga els moviments substanciosos de 
diners entre les empreses de Pujol Ferrusola arran de 
la denúncia de la seva exparella Victòria Álvarez Mar-
tín. Les operacions sumaven 33 milions d’euros a tra-
vés de bancs d’11 països diferents, alguns considerats 
paradisos fiscals. Se l’investiga per un presumpte de-
licte de blanqueig de capitals. En total, la policia sosté 
que Jordi Pujol i Ferrusola hauria cobrat vuit milions 
per serveis d’assessoria que en realitat no havia pres-
tat mai.

Oleguer Pujol Ferrusola. Imputat. L’audiència nacio-
nal espanyola investiga set operacions immobiliàries 
que van moure fins a 2.000 milions d’euros arran de 
la compra de les oficines del Banco Santander a l’Estat 
espanyol. Una altra operació investigada és la compra 
d’un hotel a Canàries amb vuit milions d’euros, una 
quantitat que, segons el jutge de l’Audiència Nacional 
Santiago Pedraz, va obtenir d’una empresa radicada 

al paradís fiscal de les illes Verges. Aquestes causes 
se sumen a les acusacions que versen sobre Oleguer 
per participar en societats domiciliades a Luxemburg 
i Holanda, un fet que podria ser constitutiu de frau i 
blanqueig de capitals.

2.4.2 Cas Mercuri

El 27 de novembre de 2012, 300 Mossos d’Esquadra 
van irrompre a l’ajuntament de Sadadell i van escor-
collar a diverses empreses i 15 domicilis particulars. 
S’iniciava el que s’ha anomenat «cas Mercuri», un 
trampa corrupta en que l’ajuntament de Sabadell era 
l’epicentre. D’aquesta manera, gairebé un terç del go-
vern municipal hi està implicat. Dels 13 regidors de 
govern, n’hi ha quatre d’imputats: Manuel Bustos, Pa-
co Bustos, Joan Manau i Ricard Estrada. A més, tam-
bé estan imputats dos càrrecs de confiança: el núme-
ro 2 de Via Pública, Xavi Izquierdo, i el número dos 
d’Urbanisme, Manuel Somoza, i la cap d’alcaldia i pa-
rella de l’alcalde, Manuel Bustos, Montse Costa. Alho-
ra, el cap de la policia municipal, José Miguel Duram, 
també està implicat en el cas. En paral·lel, i per fer ope-
rativa la trama corrupta, dos grups d’empresaris ju-
guen un paper determinant. D’una banda, un liderat 
per Jordi Soriano, encarregat de cobrar comissions a 
canvi d’accedir a obres públiques, i, de l’altra, Melqu-
íades Garrido (president del Gremi de Constructors), 
dedicat a requalificacions i obres importants.

Manuel Bustos està imputat en un desena de les 31 
peces separades que configuren el «cas Mercuri». Els 
13.000 folis i més de 30 imputats van quedar separa-
des en petites peces amb delictes molt concrets i con-
nectats entre ells, tot i que la causa principal que va 
originar la investigació segueix unificada: les suposa-
des comissions irregulars que cobrava l’exregidor del 
PPC Jordi Soriano a constructors de la comarca per 
adjudicar-los obres.

1.Peça principal per delictes de corrupció urbanística

La peça principal de les diligències prèvies 470/2010 
arrenca el febrer de 2010 a partir d’una denúncia pre-
sentada per l’empresari Nicolás Giner en contra de 
l’exregidor del PP Jordi Soriano, per un suposat delicte 
de suborn. En aquesta peça s’investiga els empresaris 
Jordi Rojas Morató, Rafael Rojas Morató i José Manu-
el González Parra en relació amb les obres de remo-
delació i ampliació del Cementiri de Sabadell, adjudi-
cades per la Funerària Torra a l’empresa Constrenius 
–Alfonso Pedro Izard i Francesc Xavier Pons Torra–; 
José Ríos Martín, Eva Ríos Martín, Sandra Roig Ga-
ray i Guillem Ustrell Feliubadaló en relació amb pa-
gaments a Jordi Soriano i tot el relacionat amb la lli-
cència de millora de la finca de Ca n’Ustrell; Isidoro 
Álvarez Morales i Xavier Cadevall Sánchez en tot allò 
relacionat amb la requalificació de terrenys a una finca 
de Palau-Solità i Plegamans, «Pau Palau Centre»; així 
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com a Miquel Trecu Ayerbe, Eusebio Romero Fernán-
dez i Antonio Jiménez Gómez.

2. Delictes contra el patrimoni

S’investiga Sandra Roig Garay en relació amb diver-
sos delictes contra el patrimoni.

3. Delictes contra la salut pública

A partir de les intercepcions telefòniques es va obrir 
una peça separada on s’investiguen delictes contra la 
salut pública que no tenen relació amb la trentena de 
persones investigades al cas Mercuri.

4. Peça separada sense especificar

S’imputa persones que no estan relacionades amb el 
cas Mercuri per delictes que no s’especifiquen, però es 
fa constar per tal d’ordenar els diferents volums de la 
investigació.

5. Tràfic d’influències en relació amb Carmina Llumà

S’investiga la contractació de Carmina Llumà com 
a directora de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac després que es quedés a l’atur quan 
el PSC va perdre el Govern de la Generalitat. S’inves-
tiga Manuel Bustos, el seu germà, Francisco Bustos, 
l’alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez 
García, i el diputat i secretari d’organització del PSC, 
Daniel Fernández González.

6. Abocament il·legal de terres

S’investiga la permissivitat municipal en l’abocament 
de terres a la finca de Can Xupa, on estarien impli-
cats Jordi Soriano, Joan Manau Valor i Ricard Estrada 
Arimon.

7. La infografia del Catavins

L’adjudicació de la infografia del Catavins, de la Fi-
ra Sabadell, s’hauria fet mitjançant tràfic d’influències. 
S’investiga Jordi Soriano, Marisol Roig Garay, Rafael 
Rojas Morató, Jordi Rojas Morató i Joan López Su-
carrats.

8. Una contractació irregular 

Perquisicions sobre tot allò relacionat amb la contra-
ctació de Begoña de la Mora Martí, esposa de José 
Manuel González Parra, per part de l’empresa Smatsa-
Grupo Vendex, on estarien implicats Jordi Soriano i 
Montserrat Costa (companya sentimental de Manuel 
Bustos).

9. Denúncia falsa a Sant Quirze del Vallès

S’investiga una denúncia falsa presentada per Elena 
Soriano Corbella en comú acord amb el seu pare, Jordi 
Soriano, en relació amb unes diligències policials de la 
Policia Local de Sant Quirze del Vallès.

10. Evitar pagar una multa de trànsit

S’indaga les gestions de Jordi Soriano per tal d’evitar 
pagar una multa de trànsit. També hi estaria implicat 
el regidor Joan Manau, responsable de la policia local.

11. Irregularitats a la Fira Sabadell 

S’investiga Jordi Baldó i Ramon Parcerisa en relació 
amb les irregularitats en l’execució de les obres de 
construcció de la Fira Sabadell, en la contractació de 
persones a les obres del centre cívic de Can Llong i 
en la falsificació de factures en relació amb aquestes 
obres.

12. Tracte de favor a una constructora

S’investiga Jordi Baldó i Elena Galera en relació amb 
el canvi de documentació inicial a les obres de millo-
ra de la Fira, un fet que hauria comportat l’increment 
d’ingressos de Construccions Baldó.

13. Estafa a una companyia d’assegurances

S’investiga José Ríos Martín per una suposada esta-
fa a una companyia d’assegurances en relació amb un 
sinistre.

14. Robatori de material de construcció

S’investiga José Ríos i Eva Ríos en relació amb un su-
posat furt de material de construcció i la falsificació 
d’uns pagarés.

15. Maniobres per evitar l’embargament

S’investiga José Ríos en relació amb les seves actuaci-
ons per evitar un embargament de béns i pertinences 
respecte a deutes de l’empresa Excavallès.

16. Béns privats a càrrec de la Fira Sabadell

S’investiga José Enrique Velilla en relació amb l’ad-
quisició d’un bé privat que es va carregar en els pres-
supostos de les obres de la Fira Sabadell.

17. Les naus per al «tiet» Melquíades

S’investiga Manuel Bustos, Melquíades Garrido i 
Manuel Somoza en relació amb la instal·lació de 
l’empresa Audi a Sabadell Parc Empresarial, a Sant 
Pau de Riu-sec, i les gestions per aconseguir que 
Melquíades Garrido (tiet de Manuel Bustos) fos l’en-
carregat de construir les naus per a l’empresa Audi 
i totes les altres marques que s’instal·lessin al parc 
empresarial.

18. Obra del carrer de Fernando Poo

Irregularitats en una obra al carrer de Fernando Poo, 
de Sabadell, on s’investiga la gestió de Melquíades 
Garrido i Manuel Somoza.
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19. Falsificació d’una factura

S’investiga Manuel Somoza per tot allò relacionat amb 
la falsificació d’una factura per tal d’evitar que fos fis-
calitzada i així aconseguir que no entrés dins el perí-
ode a auditar.

20. Obres al carrer de Folch i Torres

S’investiga Melquíades Garrido i Francisco Bustos en 
relació amb unes obres al carrer de Folch i Torres, de 
Sabadell.

21. Falsificació per no pagar l’IAE

S’investiga Melquíades Garrido, Josep Adrobau i An-
toni Sitjas en relació amb la falsificació de factures de 
l’empresa mercantil Sitjas Motor amb l’objectiu d’evi-
tar el pagament de l’impost d’activitats econòmiques a 
l’Ajuntament de Sabadell.

22. Subvencions irregulars

S’investiga Melquíades Garrido i Emilio Gómez Vi-
llardón en relació amb la concessió de subvencions 
amb diner públic per a cursos de formació per part de 
la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya al 
Gremi de Constructors de Sabadell i comarca.

23. Factura falsa d’un immoble

S’investiga Melquíades Garrido en relació amb la con-
fecció d’una factura falsa per incrementar el valor d’un 
immoble propietat de José García Duffour.

24. Estafa a una companyia d’assegurances

S’investiga Melquíades Garrido en relació amb un de-
licte d’estafa a una companyia d’assegurances respec-
te uns fets que tenien cobertura per part de la pòlissa.

25. Malversació de diner públic

S’investiga Manuel Bustos i Adolfo Moreno en relació 
amb una subvenció de 25.000 euros de la Federació 
de Municipis de Catalunya a la Fundació Privada AC-
SAR per a la contractació de la presidenta de l’Associ-
ació Llatinoamericana de Sabadell.

26. L’hotel de Guillermo Ruiz Polanco

S’investiga Manuel Bustos per malversació de diners 
públics a causa de 1.500 euros gastats en un viatge a 
Almeria per acompanyar Carme Chacón a un míting 
de campanya i respecte una factura d’hotel pagada al 
jutge de l’Audiència Nacional Guillermo Ruiz Polanco.

27. Retribucions irregulars a l’empresa CASSA

S’investiga Manuel Bustos per omissió del deure de 
denunciar delictes arran dels pagaments irregulars al 
directiu de l’empresa CASSA, Lluís Pascual Bacardit.

28. Irregularitats en l’adjudicació del servei de neteja

S’investiga Manuel Bustos i Xavier Izquierdo en re-
lació amb les eventuals irregularitats en l’adjudicació 
del servei de recollida i tractament de brossa finalment 
adjudicat a Smatsa-Grupo Vendex.

29. Canal Català i Nicola Pedrazzoli

Les converses interceptades relacionen Manuel Bus-
tos amb suposades pressions al Consorci Audiovisu-
al de Catalunya per aconseguir que Nicola Pedrazzoli, 
propietari de Canal Català TV, aconseguís freqüènci-
es d’emissió. En aquest sentit consta una conversa on 
Pedrazzoli etziba a Bustos que no comptin amb Ca-
nal Català TV –referint-se a la campanya electoral del 
PSC– en cas de no fructificar les seves gestions.

30. Les multes de la dona i el fill

S’investiga Manuel Bustos i Josep Miquel Duran, cap 
de la policia local, en relació amb la retirada de multes 
al fill de l’alcalde i a la seva companya sentimental.

31. Irregularitats de contractació

S’investiga Manuel Bustos en relació amb la contra-
ctació de diverses

2.4.3 Cas Camarga

Relatiu al cas de la Camarga, cal destacar-ne, fona-
mentalment, tres aspectes cabdals: a) el coneixement 
previ d’hipotètics delictius comesos per Jordi Pujol 
Ferrusola per part d’Alicia Sanchez Camacho des de 
l’any 2010 que mai van ser posats en coneixement de 
la fiscalia, fins que fineix l’acord de governabilitat amb 
CiU el 2010, és a dir l’ús d’informació sensible amb 
espuris fins polítics i encobrint durant dos anys el co-
neixement d’il·lícits penals, b) les pràctiques d’espio-
natge polític que desvetllen l’afer Método 3 i c) la cre-
ació d’una unitat policial no reglada, paral·lela i amb 
fins polítics, activat contra el procés sobiranista català 
des de criteris de guerra bruta, sense competències ni 
control judicial, i amb agents adscrits a Afers Interns i 
la UPEC del CNP, allotjats a la Direcció Adjunta Ope-
rativa de la policia espanyola, com recull els reportat-
ges del periodista Pedro Agueda de ElDiario.es.

2.5 Memòria de la corrupció als Països Catalans

A fi i efecte de negar i bandejar versions oficials fal-
sament recurrents –cas aïllat, poma podrida–a l’hora 
de minimitzar l’impacte de la corrupció, hem recollit i 
analitzat les principals causes dels darrers 25 anys ar-
reu dels Països Catalans.
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2.5.1 Catalunya (1984-2015)

2.5.1.1 Principals condemnes

[1991 Cas Filesa]

Acusació: Associació il·lícita, malversació de fons pú-
blics, apropiació indeguda, falsedat documental i trà-
fic d’influències.

Implicats: Josep Maria Sala, exsenador del PSC, Car-
los Navarro, exdiputat del PSC, i deu persones més, 
entre altres dirigents socialistes i empresaris.

Estat: 11 anys de presó i multa de 260 milions de pes-
setes per Carlos Navarro, Luis Oliveró i Alberto Flo-
res (sentència 1997, i indult parcial l’any 2000); i 3 
anys de presó i multa de 350.000 pessetes per Josep 
Maria Sala.

El maig de 1991 va esclatar un dels majors escàndols 
de la història política espanyola, quan els diaris El 
Periódico i El Mundo van publicar informacions que 
demostraven com el Partit Socialista Obrer Espanyol 
(PSOE) s’havia finançat il·legalment a través de File-
sa, Malesa i Time Export. Segons desvelaven diverses 
factures, entre 1988 i 1990 aquestes societats van ob-
tenir 1.200 milions de pessetes (l’equivalent a 14,85 
milions d’euros) en concepte d’estudis d’assessora-
ment que mai no van realitzar-se. Amb aquests diners, 
el partit de Felipe González va afrontar les despeses 
originades per les campanyes electorals de 1989. Da-
vant d’aquestes evidències, el jutge Marino Barbero va 
decretar el processament de 39 persones, a qui el 5 de 
maig de 1995 va imputar uns delictes de malversació 
de fons públics, apropiació indeguda, falsedat docu-
mental i associació il·lícita, entre d’altres. El judici no 
va celebrar-se fins al cap de dos anys, una vegada el 
cas va passar a mans del magistrat Enrique Baciga-
lupo, que va rebaixar a 12 el nombre d’acusats, entre 
els quals l’aleshores senador del PSC, José María Sala, 
l’exdiputat socialista Carlos Navarro, i deu persones 
més. En la sentencia, dictada el 28 d’octubre de 1997, 
el Tribunal Suprem va condemnar a 11 anys de presó 
i a una multa de 260 milions de pessetes a tres dels 
principals implicats (Carlos Navarro i els responsables 
de l’entramat societari, Luis Oliveró i Carlos Flores), 
alhora que va imposar a José María Sala 3 anys de 
presó i una multa de 350.000 pessetes per la comissió 
d’uns delictes d’associació il·lícita i falsedat en docu-
ment mercantil. Sala, que posar en llibertat al cap de 
25 dies, va veure com el Tribunal Constitucional li re-
tirava la condemna per falsedat en document mercan-
til. L’any 2004, l’exsenador socialista va reingressar al 
PSC, mentre que el desembre de 2010 Navarro, Olive-
ró i Flores –aleshores en tercer grau penitenciari– van 
rebre l’indult parcial del govern del Partit Popular, lla-
vors presidit per José María Aznar, que va reduir-los la 
condemna a 5 anys de presó, fet pel qual van quedar 
en llibertat.

[1992 Cas De la Rosa]

Acusació: Desviament de fons, suborn i apropiació in-
deguda.

Implicat: Javier de la Rosa, empresari proper a CiU.

Estat: Condemna de 5 i 4 anys de presó, respectiva-
ment, pels casos relatius al desmantellament del grup 
KIO (2008). 3 anys de presó pel cas Hisenda i absolt 
pel cas Grand Tibidabo.

Un dels protegits del pujolisme ha estat l’empresari 
barceloní Javier de la Rosa, que els anys 70 va prota-
gonitzar una carrera meteòrica en el sector de les fi-
nances, quan després d’ingressar al Banc Pastor, va ser 
fitxat per dirigir la Banca Garriga Nogués. Un perío-
de del qual va sortir indemne tot i deixar un forat de 
100.000 milions de pessetes. El primer escàndol pel 
qual va ser jutjat va arribar el 1985, quan ja dins de 
Kuwait Investment Office (KIO), De la Rosa va ad-
quirir el 12% de les accions del Banc Central, gràci-
es al qual va canalitzar les inversions cap a les indús-
tries Ercros i Ebro Agrícolas. Aquell any el financer 
va multiplicar la seva fortuna personal fins als 15.000 
milions de pessetes. Però aviat les coses es van capgi-
rar: el conflicte del Golf van perjudicar les expectati-
ves de KIO i, a causa d’això, De la Rosa va ser cessat 
com a vicepresident executiu del Grup Torras, el hol-
ding que agrupava les inversions espanyoles de KIO i 
que va presentar suspensió de pagaments per un va-
lor de 234.000 milions de pessetes. Segons va quedar 
demostrat, l’empresari va aprofitar el desmantellament 
de KIO per saquejar fons empresarials a Kuwait. Con-
cretament, es va apropiar 375 milions d’euros a través 
d’operacions construïdes entorn de les societats Quail, 
Acie, Pincinco i Oakthorn. Un delicte pel qual l’Au-
diència Nacional va condemnar-lo a cinc anys de pre-
só l’abril de 2008. Mesos més tard. De la Rosa va ser 
condemnat a quatre anys més, aquest cop per trans-
ferir una important suma de diners a la societat Cro-
seus, radicada a Gibraltar. I, ja a posteriori, per una 
apropiació indeguda en la descapitalització de Grand 
Tibidabo, una operació que va acabar amb els estalvis 
de 10.000 petits accionistes i en la qual ell va reconèi-
xer que s’havia endut 68 milions d’euros entre 1991 i 
1994. Malgrat tots aquests precedents i les sospites so-
bre les seves pràctiques irregulars, Jordi Pujol va ano-
menar-lo l’any 1994 «empresari model».

[1994 Cas Planasdemunt]

Acusació: Estafa i frau.

Implicat: Jordi Planasademunt, exconseller d’Econo-
mia (CiU).

Estat: condemna de 7 anys de presó (març 1994)

L’any 1994, mentre era conseller d’Economia del go-
vern Pujol, Jordi Planasdemunt va ser imputat per un 
doble delicte de frau i estafa. A través de l’empresa 
BFP-Gestió i Assessorament Financer, creada per ell 
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mateix, es va demostrar que havia organitzat una xar-
xa de pagarés falsos per valor de 4.000 milions de pes-
setes. Per aquestes operacions, el jutge Lluís Pascu-
al Estevill va condemnar-lo a set anys de presó, dels 
quals Planasdemunt només va complir-ne tres per mo-
tius de salut. El 1998, un any després de ser excarcerat, 
va morir a Barcelona a l’edat de 70 anys.

[1994 Cas Pallerols]

Acusació: Finançament il·legal.

Implicats: Fidel Pallerols, Vicenç Gavaldà, Lluís Ga-
valdà, Josep Sánchez-Llibre i Ignasi Farreres, mili-
tants d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC).

Estat: Sentència de conformitat pactada entre la fisca-
lia i els acusats, que accepten penes mínimes de presó 
a canvi de reconèixer el delicte (2013).

El cas Pallerols es remunta a l’any 1994, quan l’empre-
sari andorrà Fidel Pallerols va començar a desviar sub-
vencions de la Unió Europea a Unió Democràtica de 
Catalunya (UDC). Segons un informe de la Guàrdia 
Civil, a canvi de rebre 9 milions d’euros per a perso-
nes en situació d’atur, Pallerols transferia des del ma-
teix Departament de Treball aleshores presidit pel de-
mocratacristià Ignasi Ferreres– un 10% a l’exsecretari 
general d’UDC Vicenç Gavaldà, íntim amic seu. L’es-
càndol es va veure aturat als tribunals per l’aforament 
del parlamentari de CiU Josep Sánchez Llibre, també 
imputat, fins a arribar a l’any 2005, en què la jutgessa 
Silvia López Mejía va arxivar el cas esgrimint que el 
Tribunal Suprem no havia detectat indicis per inculpar 
els dos dirigents de CiU. Un any després, però, l’Audi-
ència de Barcelona va decidir reobrir-lo. La instrucció 
va cloure el 2013 amb una sentència de conformitat 
per la qual UDC va acceptar tornar els 388.000 euros 
desviats i els imputats –Fidel Pallerols i tres exmili-
tants d’Unió– van assumir penes que no implicaven 
l’ingrés a presó. Tots van admetre haver subvencionat 
les empreses de Pallerols i que, a través d’ell, Gavaldà 
rebia el 10% amb els quals UDC va comprar material 
informàtic i va pagar part de les nòmines. Si bé la sen-
tència declara el partit responsable civil subsidiari per 
l’actuació de Vicenç Gavaldà, Unió ha rebutjat tenir 
res a veure amb l’actuació de l’exsecretari general i la 
resta dels condemnats.

[1997 Cas Estevill]

Acusació: Suborn, extorsió, prevaricació i detencions 
il·legals.

Implicat: Lluís Pasqual Estevill, exvocal del Consell 
General del Poder Judicial, a proposta de CiU.

Estat: condemna de 9 anys de presó sense fiança i 
1.000.800 d’euros de multa (2005).

L’any 1994, Lluís Pascual Estevill, considerat un juris-
ta de prestigi, va ser nomenat vocal del Consell Gene-
ral del Poder Judicial a petició de Convergència i Unió 

(CiU). L’exjutge va accedir al càrrec tot i que, en aque-
lla època, ja havia rebut algunes querelles per actuaci-
ons arbitràries. Així es va confirmar el juliol de 1996, 
quan el Tribunal Suprem el va apartar sis anys de l’ac-
tivitat judicial per prevaricació continuada en la seva 
etapa de magistrat entre els anys 1990 i 1994, primer a 
Terrassa i després a Barcelona. Precisament en aquest 
període, va cometre els delictes de suborn, extorsió, 
prevaricació i detencions il·legals, fets pels quals el 
2005 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) va condemnar-lo a nou anys de presó sense 
fiança i a 1.000.800 d’euros com a rescabalament de 
danys als extorsionats. Segons l’alt tribunal, en conni-
vència amb l’advocat Joan Piqué Vidal, antic defensor 
de Jordi Pujol en el Cas Banca Catalana, l’exmagis-
trat cobrava dels consellers de Macosa (empresa metal-
lúrgica) per no acabar a la presó, després que aquests 
fossin imputats per un delicte de frau mercantil. Per a 
Piqué Vidal, la pena va ser de set anys de presó. A cau-
sa de la condemna, que el Tribunal Suprem va ratificar 
l’any següent, l’exjutge va ingressar a presó el 20 d’oc-
tubre del 2006 fins a assolir el tercer grau el desembre 
de 2009. Davant d’aquest afer, Pujol va negar cap tenir 
cap responsabilitats política, si bé va cessar l’aleshores 
conseller Macià Alavedra, imputat per altres casos de 
corrupció.

[1999 Cas Hisenda]

Josep Lluís Núñez, constructor i expresident del Fut-
bol Club Barcelona; el seu fill, Josep Lluís Núnez i 
Navarro; els exinspectors d’Hisenda Josep Maria Hu-
guet, Álvaro Pernas i Manuel Abella; i els empresaris 
Juan José Folchi, Eduardo Bueno i Javier de la Rosa 
(El juliol de 2011, l’Audiència de Barcelonva va con-
demnar Núnez i el seu fill a 6 anys de presó i a pagar 
2 milions d’euros per uns delictes de suborn i falsedat 
documental, en considerar-se provat que van subor-
nar inspectors d’Hisenda amb gairebé 1 milió d’eu-
ros per evitar declarar aproximàdament 13,1 milions 
d’euros entre 1991 i 1999. També van ser condemnats 
Huguet a 13 anys de presó, Pernas a 12 anys, Abella 
a 11 anys, Folchi a un total de 7 anys i mig i Bueno 
a dos anys. En canvi, De la Rosa va quedar absolt. 
Aquest proppassat mes de juliol, la jutgessa de Vigi-
lància Penitenciària número 6 de Barcelona ha dictat 
la revocació de tercer grau que la Generalitat de Cata-
lunya havia concedit a Núñez i el seu fill el 24 de de-
sembre passat, un mes després que entressin a presó. 
La trama va ser definida pel fiscal com de «cobdícia 
i brutícia».

[2003 Cas Turisme]

Acusació: Finançament il·legal, malversació de fons 
públics, falsedat documental i prevaricació.

Implicats: 12 empresaris vinculats a UDC, acusats de 
col·laborar amb l’exdirector del Consorci de Turisme 
de Catalunya, Joan Cogul.
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Estat: Condemna de 2 anys de presó a cadascú (2005)

Durant el seu mandat, Jordi Pujol va crear un con-
sorci per gestionar les ajudes al Turisme. Entre 1992 
i 1995 el director va ser-ne Joan Cogual, que tres 
anys després d’abandonar el càrrec, va ser denunci-
at per ICV i CCOO per haver desviat fons públics a 
Unió Democràtica de Catalunya. Segons es va des-
prendre de la investigació, Cogul va transferir-hi un 
milió d’euros provinents de les comissions que co-
brava dels empresaris a qui adjudicava contractes. 
Dels 12 empresaris imputats, 10 van ser condemnats 
l’octubre de 2005 a dos anys de presó per haver col-
laborat amb Cogul en un triple delicte de malversa-
ció de fons públics, falsedat documental i prevari-
cació. També va ser condemnada la vídua de Joan 
Cogul, que el 17 de desembre del 2003 es va suïcidar 
quan faltaven pocs dies per comparèixer a judici. Da-
vant de la sentència, Unió Democràcia va presentar 
un recurs d’empara, que després de passar per diver-
ses instàncies, va ser rebutjat pel Tribunal Constitu-
cional el març de 2009.

[2008 Cas Treball]

Acusació: Falsedat documental i finançament il·legal.

Implicats: Ignasi Farreres, exconseller de Treball; Jo-
sep Maria Servitje, exsecretari general del Departa-
ment de Treball; i Víctor Manuel Lorenzo, empresari 
i militant d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC).

Estat: Absolució per Ignasi Farreras, condemnes de 4 
anys i mig a Josep Maria Servitje i 2 anys i tres mesos 
Víctor Manuel Lorenzo (2009)

L’any 1994, quan el demòcratacristià Ignasi Farreres 
era titular de Treball, es van desviar diners d’aquest 
organisme a Convergència i Unió. L’operació anava a 
càrrec de l’exsecretari general del Departament i mi-
litant d’UDC, Josep Maria Servitje, que a través de 
l’adjudicació d’estudis plagiats o de nul·la utilitat va 
transferir 7,6 milions de pessetes a les empreses Ges-
tumer i Socesca, propietat de Víctor Manuel Lozano, 
també militant d’Unió. Així ho va determinar el fiscal 
instructor del cas, Fernando Rodríguez Rey, que en el 
sumari va apreciar com el diner va «redundar en be-
nefici personal» d’ells dos i del mateix conseller Far-
reres, malgrat que no quedava demostrat el destí últim 
dels fons. La sentència va arribar l’any 2009, moment 
en què l’Audiència de Barcelona va imposar a Servitje 
quatre anys i mig de presó per prevaricació, falsedat 
documental i malversació de fons públics, i dos anys 
i tres mesos a Lozano, en quedar demostrat que van 
encarregar estudis falsos. En canvi, l’alt tribunal va 
absoldre Ignasi Farreres per entendre que no coneixia 
cap d’aquestes irregularitats. Tot i aquestes sentències, 
el març de 2012 el govern del PP va indultar Lozano i 
Servitje, a qui va rebaixar-los la pena a una multa de 
3.600 euros.

[2009 Cas Palau-Peça Hotel]

Fèlix Millet i Jordi Montull, president i exdirector ad-
ministratiu del patronat de la Fundació Orfeó Cata-
là-Palau de la Música (L’Audiència de Barcelona va 
condemnar-los el maig de 2014 a un any de presó per 
tràfic d’influències en la tramitació urbanística de l’ho-
tel del Palau. A Millet, també va imposar-li una mul-
ta de 3,6 milions d’euros i a Montull, una de 900.000 
euros. Va quedar absolts Ramon Garcia Bragado, se-
cretari de la Presidència el 2003 i regidor d’Urbanisme 
de l’Ajuntament de Barcelona el 2010; Ramon Massa-
guer, exgerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de Bar-
celona; Carles Diaz, l’arquitecte del despatx Tusquets 
que va projectar l’hotel, i Enric Lambies, exdirector de 
serveis jurídics del consistori).

[2010 Cas Caixa Penedès]

Ricard Pagès, exdirector general de Caixa Penedès, i 
els exdirectius de l’entitat Santiago Abella, Joan Cae-
llas i Manuel Troyano (L’Audiència Nacional va con-
demnar el maig de 2014 a dos anys de presó a Pagès 
i un any a Abella, Caellas i Troyano, per un delicte 
d’administració deslleial. Per evitar la presó, van rein-
tegrar 28,6 milions dels 31,6 milions d’euros que van 
adjudicar-se en pensions).

2.5.1.1 Principals causes instruïdes, arxivades o pen
dents de judici

[1984 Banca Catalana]

Acusació: Apropiació indeguda, falsedat documental i 
maquinació per alterar el preu de les coses.

Implicats: Jordi Pujol i Soley i 17 exdirectius de Ban-
ca Catalana

Estat: Sobreseïment (1990).

L’any 1971, amb l’objectiu de crear un pol financer 
amb base a Catalunya, l’expresident de la Generalitat, 
Jordi Pujol, el seu fill Jordi, i el seu cunyat, Francesc 
Cabana, van adquirir la Banca Dorca d’Olot. Ben avi-
at, i després d’adoptar el nom de Banca Catalana, la 
llei d’Ordenació Bancària aprovada per les autoritats 
franquistes va permetre’ls estendre les seves oficines 
arreu dels Països Catalans i a diferents ciutats de l’Es-
tat. D’aquesta manera, el 1981, Banca Catalana va es-
devenir el desè grup bancari espanyol, amb uns dipò-
sits de 262.226 milions de pessetes, una xarxa de 352 
oficines i 5.256 empleats. Però, tot i la seva posició, 
el 1982 va entrar en crisi quan un fals anunci de sus-
pensió de pagaments va provocar la sortida del 38% 
dels dipòsits de la majoria d’entitats financeres catala-
nes. La presència al consell d’administració de Pujol 
no va ajudar a remuntar el vol, i el novembre d’aquell 
any, el Banc d’Espanya va anunciar un fort desequi-
libri patrimonial, la reducció de capital i l’ampliació 
per a revitalitzar l’entitat, que seria coberta pel Fons 
de Garantia de Dipòsits. Un any després, el grup va ser 
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traspassat a un consorci format per la gran banca es-
panyola, i Pujol va ser inclòs en la querella presentada 
pel fiscal general de l’Estat, Carlos Jiménez Villarejo. 
La denúncia va donar lloc a l’inici de la instrucció, que 
el jutge va cloure el maig de 1986 amb el processa-
ment de Pujol i 17 exconsellers de Banca Catalana per 
uns presumptes delictes d’apropiació indeguda, false-
dat de document públic i mercantil i maquinació per 
alterar el preu de les coses. Amb tot i això, 33 dels 41 
magistrats de l’Audiència de Barcelona van exculpar 
l’expresident de la Generalitat, de manera que el cas 
va continuar sols per a la resta d’implicats. Finalment, 
el març de 1990, dos anys després que Banca Catalana 
fos absorbida pel Banco Bilbao Vizcaya, l’Audiència 
de Barcelona va decretar el sobreseïment del sumari 
en no trobar indicis suficients de delicte, malgrat con-
siderar que els implicats havien realitzat «una gestió 
imprudent i fins i tot desastrosa».

[1986 Cas Casinos]

Acusació: Finançament il·legal.

Implicat: Francesc Gordó, fundador de CDC.

Estat: Arxivat (1997)

Als anys 80, la concessionària dels casinos catalans 
(Casinos-Inverama, de la família Suqué-Mateu) va 
desviar desenes de milions de pessetes a Convergència 
Democràtica de Catalunya (CDC). Aquests milions es 
desviaven a través de factures falses emeses per mit-
jans afins al partit de Jordi Pujol, com els diaris Avui, 
El Correo Catalán, La Vanguardia o l’emissora Ràdio 
13, entre d’altres. El ‘Lottogate’ –com així es va co-
nèixer la causa– va ser arxivat després que la denuncia 
presentada per Jaume Sentís, exdirectiu d’Inverama, 
fos desestimada el 1997. Tot i que el jutge va certificar 
que «l’acte abusiu» de Casinos consistia en «la inver-
sió en el manteniment» de CDC, va negar l’apropiació 
indeguda i la distracció de diners. Una opinió de la 
qual va discrepar la Sala Civil i Penal del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el setem-
bre de 2010 va qualificar la instrucció de «deficient» i 
«desencoratgedora», fet pel qual el «desenllaç va ser 
diferent del que podia haver sigut». La sentència reco-
neix la desviació de 1.000 milions de pessetes a CDC.

[1990 Cas Prenafeta]

Acusació: Incompatibilitats, tràfic d’influències i fi-
nançament irregular de CiU.

Implicat: Lluís Prenafeta, exsecretari general de Pre-
sidència (CiU).

Estat: Arxivat (1993).

Lluís Prenafeta, empresari en àmbits de la pelleteria 
i l’energia, va ser l’home de confiança de Jordi Pujol 
els anys 80 i 90, durant els quals va ocupar la secre-
taria general de Presidència. Mentre exercia el càrrec, 
l’exfiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya (TSJC), Carlos Jiménez Villarejo, va acu-
sar-lo de tràfic d’influències per les seves relacions 
amb les companyies Iberia, la Companyia Anònima 
d’Assegurances, Barcelonesa d’Obres i Contractes o 
Consultoria d’Economia i Tributs. El cas va recaure a 
mans de l’Audiència Barcelona, que el 1993 va arxivar 
les diligències en no poder atribuir-li cap delicte. Ja 
fora de la Generalitat, Prenafeta va tornar a l’empre-
sa privada com a assessor en els sectors immobiliari 
i elèctric. Va presidir Petrocat, Túnel del Cadí i pos-
teriorment va invertir en societats a Rússia i a crear el 
diari El Observador. L’exmà dreta de Pujol va ser de-
tingut el 2014 per participar en la trama de corrupció 
urbanística coneguda com el Cas Pretòria. Per aques-
ta causa, l’Audiència Nacional li demana sis anys i 10 
mesos de presó per uns delictes continuats de tràfic 
d’influències i blanqueig de capitals.

[1992 Cas Subirà]

Acusació: Finançament il·legal.

Implicats: Antoni Subirà, Macià Alavedra o Josep 
Maria Cullell, exconsellers de CiU.

Estat: Arxivat (2005)

Als anys 80, el govern de la Generalitat va crear la 
Comissió d’Ajuda a la Reindustrialització de Catalu-
nya (CARIC), embrió del que seria l’Institut Català de 
Finances (ICF). La seva funció era ajudar empreses 
en crisi, però part del seu fons van ser utilitzats per 
atorgar préstecs i avals sense garanties a companyi-
es de consellers o alts càrrecs de la Generalitat. Una 
d’aquestes empreses pertanyia a la família de l’alesho-
res conseller d’Indústria, Antoni Subirà. El TSJC va 
obrir diligències contra Subirà, Macià Alavedra, Josep 
Maria Cullell i altres alts responsables de CDC, a qui 
va atribuir la concessió d’avals a canvi de repartiment 
de crèdits, benefici de tercers i finançament il·legal. Tot 
i quedar acreditar que alguns d’ells havien simultani-
ejat càrrecs públics amb responsabilitats a l’empresa 
privada, la causa va ser arxivada l’octubre de 2005 
després que el fiscal considerés que les negociacions 
prohibides havien prescrit.

[1994 Cas Cullell]

Acusació: Tràfic d’influències.

Implicat: Josep Maria Cullell, exconseller d’Obres Pú-
bliques (CiU).

Estat: No va ser encausat, però va dimitir

Josep Maria Cullell, fundador de Convergència De-
mocràtica de Catalunya (CDC), ha estat conseller 
d’Obres Públiques (1980-1983), d’Economia i Finan-
ces (1983-1987) i novament d’Obres Públiques (1993-
1994) en els diferents governs de Jordi Pujol. En el 
seu darrer mandat, es va veure esquitxat per un cas 
de tràfic d’influències. Unes suposades converses tele-
fòniques publicades pel setmanari El Triangle i el di-
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ari El Mundo el novembre de 1994, van desvelar que 
havia pressionat l’alcalde de Sant Pere de Torelló, Ra-
mon Vaqué, per aconseguir la requalificació urbanís-
tica i posterior compra per l’Ajuntament de la finca La 
Riera, propietat del seu cunyat Joan Vilaró. Gràcies a 
la requalificació del terreny, que va passar de rústic 
a urbanitzable, Vilaró va sortir-ne beneficiat. A causa 
d’aquelles revelacions, Cullell va plegar del càrrec el 
14 de movembre d’aquell any i es va querellar contra 
El Triangle, però no va ser encausat perquè les gra-
vacions van quedar fora del sumari. En canvi, Vilaró 
i Vaqué van ser condemnats per un delicte de frau i 
tràfic d’influències, alhora que el TSJC va dictaminar 
que la requalificació era il·legal. Des de llavors, Josep 
Maria Cullell s’ha dedicat al món de l’empresa i, entre 
altres càrrecs, presideix Trambaix i Trambesós i és as-
sessor econòmic del Vaticà.

[1996 Cas Roma]

Acusació: Malversació i tracte de favor en la conces-
sió d’obres.

Implicat: Jaume Roma, exconseller d’Obres Públiques 
(CiU).

Estat: Arxivat (2001)

El 21 de novembre de 1994, amb només 36 anys, Jau-
me Roma va ser nomenat per Jordi Pujol conseller 
d’Obres Públiques en substitució de Josep Maria Cu-
llell. Militant de Convergència Democràtica de Cata-
lunya (CDC), Roma va dimitir al cap d’uns mesos en 
ser denunciat per cinc constructores per un cas de fa-
voritisme. En la querella, aquests empresaris van acu-
sar-lo de pagar a preu de saldo el xalet que li havia 
construit Trad, un contractista a qui Roma havia bene-
ficiat amb nombroses adjudicacions quan era director 
del Servei Català de la Salut. La causa per presumpte 
suborn va ser arxivada el 2001 per l’Audiència de Bar-
celona, que davant la sorpresa dels querellants, va es-
timar que el cost del xalet s’ajustava al preu de mercat 
de l’època.

[2005 Cas Adigsa]

Acusació: Tràfic d’influències.

Implicats: Sis exresponsables de l’empresa pública 
Adigsa.

Estat: En fase d’instrucció

Des de l’any 2005, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) investiga el presumpte cobrament 
de comissions il·legals en l’adjudicació d’obres per part 
Adigsa, l’empresa pública d’habitatge creada pel go-
vern Pujol. Va ser la frase «Vostès tenen un problema 
i es diu 3%», de l’aleshores cap de l’oposició, el so-
cialista Pasqual Maragall, que va portar al fiscal en 
cap de Catalunya a obrir diligències. Les paraules de 
Maragall feien referència a les comissions que haurien 
cobrat sis exdirectius d’Adigsa a canvi d’obra pública, 

en concret per a la rehabilitació d’habitatge. Entre els 
imputats, que s’enfronten a penes de 10 anys de presó 
per un delicte de tràfic d’influències, hi ha els inter-
mediaris José María Penín i Jordi Honrubia, així com 
els constructors Ángel Egido i José Antonio Salgue-
ro, que va destapar les irregularitats que es cometien a 
l’empresa pública.

[2007 Cas Clotilde]

Acusació: Blanqueig de capitals i falsedat documental.

Implicats: 14 persones, entre les quals Xavier Crespo, 
exdiputat de CiU.

Estat: En fase d’instrucció

Xavier Crespo, diputat de CiU i exalcalde de Lloret de 
Mar, està imputat per la seva presumpta relació amb 
la màfia russa i el blanqueig de capitals. Segons la fis-
calia Anticorrpució, el cap de la xarxa delictiva, An-
drei Petrov, va regalar a Crespo un rellotge valorat en 
3.000 euros, ampolles de vi i dos viatges a Rússia a 
canvi que ajudés la seva empresa a blanquejar diners. 
La fiscalia indaga si els 90.000 euros i 180.000 eu-
ros amb què Petrov va finançar, respectivament, els 
equips de futbol i d’hoquei del municipi van ser re-
compensats per Crespo facilitant-li una operació de 
blanqueig de capitals. Per a aquesta causa, que ha ini-
ciat el jutge Eloy Velasco sota el nom d’Operació Clo-
tilde, es demana a l’exalcalde una pena de dos anys i 
mig de presó, 17 d’inhabilitació i una multa de més de 
800.000 euros. A banda, també han quedat imputades 
13 persones més, la majoria de nacionalitat rusa, sobre 
les quals pesen els delictes de blanqueig de capitals i 
falsedat documental. El cas podria ser instruït pel Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), atès 
el caràcter d’aforat de Crespo, a qui també s’investiga 
per les presumptes irregularitats en la contractació del 
servei d’escombraries quan governava el consistori.

[2009 Cas Palau]

Acusació: Finançament il·legal.

Implicats: 17 acusats, entre els quals els màxims res-
ponsables del Palau de la Música, l’empresa Ferrovial 
i els dirigents de Convergència Democràtica de Cata-
lunya (CDC).

Estat: CDC diposita de fiança 15 de les seves seus ter-
ritorials.

Entre els anys 2002 i 2008, Convergència Democràti-
ca de Catalunya (CDC) hauria rebut, a través del Pa-
lau de la Música, 6,6 milions d’euros provinents de la 
constructora Ferrovial en concepte de comissions il-
lícites. Aquesta és la principal acusació que pesa so-
bre la formació presidida per Artur Mas, a la qual el 
titular del jutjat d’instrucció número 30 de Barcelona, 
Josep Maria Pijuan, considera responsable civil d’un 
delicte de finançament il·legal amb finalitats lucratives. 
Per fer efectiva la fiança de 3,2 milions d’euros que 
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se li ha imposat per aquesta acusació, CDC ha pre-
sentat com a fiança l’escriptura i la taxació de 15 seus 
repartides pel territori. Segons Pijuan, el partit va per-
cebre de Ferrovial sumes de diners que obeïen «al pa-
gament de comissions per obres públiques adjudicades 
a aquesta constructora pel Govern de la Generalitat i 
per altres entitats públiques». En l’acte, el jutge asse-
gura que en aquests desviaments hi van participar els 
directius de Ferrovial, Pedro Buenaventura Cebrián i 
Juan Elizaga, i per part de CDC, els extresorers Carles 
Torrent, mort el 2005, i Daniel Osàcar, el seu succes-
sor, així com l’exdiputat de CiU Jaume Camps. Quan 
a Osàcar, es creu que hi ha «fundats indicis» que era 
l’interlocutor de Fèlix Millet, president de la Fundació 
Palau de la Música, per al cobrament de les comissi-
ons il·legals. També hi haurien intervingut la seva mà 
dreta, Jordi Montull; la seva filla Gemma, i l’aleshores 
directora general, Rosa Garicano. En total, Ferrovial 
hauria abonat a CDC comissions per adjudicació de la 
línia 9 del metro de Barcelona, la Ciutat de la Justícia 
i d’un pavelló municipal a Sant Cugat del Vallès, entre 
d’altres obres. Per regla general, el jutge estima que la 
constructora abonava una comissió del 4% de l’import 
de l’obra adjudicada. D’aquesta quantitat, un 2,5% 
s’haurien destinat a CDC, i l’1,5%, a Millet i Montull. 
A tenor de les investigacions, el pagament de comis-
sions es van fer mitjançant entregues en efectiu, fac-
tures falses a determinades empreses proveïdores del 
partit o en aparents «convenis de col·laboració amb la 
Fundació Trias Fargas», vinculada a CDC. Félix Mi-
llet també va ajudar a pagar els deutes del PI, escissió 
d’ERC, pagant amb diner negre a Àngel Colom, actual 
secretari d’Immigració de CIU, i imputat pel cas. El 
jutge manté la imputació per a 17 acusats, entre ells 
els màxims responsables del Palau, de Ferrovial i els 
dirigents de CDC.

[2009 Cas Pretòria]

Acusació: Finançament il·legal, suborn, corrupció i 
blanqueig de diners.

Implicats: Macià Alavedra, exconseller d’Economia 
(CiU); Lluís Prenafeta, exsecretari general de Presi-
dència (CiU); Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa 
Coloma de Gramanet (PSC); Luis Andrés García Sáez, 
exdiputat (PSC); Manuel Dobarco, regidor d’Urbanis-
me de Santa Coloma (PSC); els empresaris Manuel 
Valera, Josep Singla i Manuel Carrillo; Doris Mafeito, 
esposa d’Alavedra, Glòria Torres, amiga d’Alavedra; 
Philip McMahan Bolich, testaferro d’Alavedra; i Ma-
ria Lluïsa Mas Crussell, esposa de Prenafeta.

Estat: Pendent de judici

El cas Pretòria implica nou persones en uns suposats 
delictes de suborn, corrupció urbanística i blanqueig 
de diners. La investigació, iniciada el 27 d’octubre de 
2009 per la UDEF sota les ordres del jutge Baltasar 
Garzón, té el seu origen l’any 2002, quan diverses per-
sones van crear una xarxa per influir en adjudicacions 

públiques als municipis de Santa Coloma de Grame-
net, Badalona (Barcelonès) i Sant Andreu de Llava-
neres (Maresme). El cervell de la trama és Luis An-
drés García Sáez, exdiputat del PSC al Parlament i 
exassessor de l’alcalde de Santa Coloma de Gramanet, 
Bartomeu Muñoz. Segons Garzón, García Sáez –tam-
bé conegut amb el sobrenom de Luigi– feia de «nexe 
d’unió» entre els comissionats, l’Ajuntament de Santa 
Coloma i Muñoz. El modus operandi consistia en in-
vertir en uns terrenys, esperar a que l’ajuntament can-
viés els seus usos, es revaloritzessin i vendre’ls a un 
preu superior. A canvi d’això, els processats rebien co-
missions de les quals ocultaven la seva titularitat. El 
total, el fiscal Pablo Ruz, a qui va recaure el cas des-
prés de passar a mans del jutge Santiago Pedraz, ha 
conclòs que a les tres operacions urbanístiques es van 
defraudar 44.754.000 euros, dels quals Luigi hauria 
obtingut 10 milions. Entre els altres beneficiaris, des-
taquen l’exconseller de CiU, Macià Alavedra, que hau-
ria rebut 6.080.405 euros, i l’exsecretari de Presidèn-
cia durant els anys 1980 i 1990 en els governs Pujol, 
Lluís Prenafeta, que per les tasques d’intermediació 
s’hauria endut 14.984.865 euros. Tots dos, juntament 
amb les seves dones, haurien ocultat aquests diners en 
societats radicades a les Illes Caiman i Andorra. Per 
a ells, la Fiscalia Anticorrupció demana set anys de 
presó pels delictes de tràfic d’influència i emblanqui-
ment de capital, mentre que per a Luigi, que feia d’en-
llaç en operacions urbanístiques i que es va lucrar amb 
5.886.925 euros, la petició s’eleva als vuit anys. També 
està encausat l’exalcalde de Santa Coloma de Grama-
net, Bartomeu Muñoz, que segons la

UDEF va obtenir 1.728.064 euros, al qual el fiscal li 
demana 6 anys de presó sense comptar amb multes 
milionàries. Per a la resta de processats, la petició és 
de 7 anys de presó. El judici se celebrarà els pròxims 
mesos.

[2012 Cas ITV]

Acusació: Tràfic d’influències.

Implicats: Oriol Pujol i Ferrusola, exsecretari general 
de CDC; la seva esposa Anna Vidal i els empresaris 
Sergi Pastor, Sergi Alsina, Isidre Masalles, Josep Tous 
i Ricard Puignou.

Estat: En fase d’instrucció.

El cas de les ITV surt a la llum l’any 2012, arran de la 
visita de l’empresari Sergi Pastor a Galícia per tancar 
un negoci farmacèutic, pel qual es va reunir amb di-
versos executius que aleshores estaven sent investigats 
per una altra trama de corrupció, el Cas Campeón. 
A partir d’aquí, la policia duanera va intervenir telè-
fons fins a observar l’existència d’una altra trama que 
incloïa empresaris i càrrecs polítics vinculats a Con-
vergència i Unió. El cas va viatjar a Barcelona, on va 
recaure en la titular del Jutjat d’Instrucció número 9, 
Silvia López Mejía, que va fer detenir cinc persones: 
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Sergi Alsina, soci fundador de l’empresa Alta Partners 
i amic d’Oriol Pujol i Ferrusola; Ricard Puignou, exdi-
rector general de Menta ITV; Sergi Pastor, exconseller 
delegat d’Appluss; el subdirector de Seguretat Indus-
trial del Govern, Isidre Masalles; i el número dos de 
la Diputació de Barcelona, Josep Tous, també de CiU. 
Arran d’aquests arrestos, va aparèixer la figura d’Oriol 
Pujol, a qui la magistrada acusa d’haver cobrat l’any 
2008, amb el tripartit en el poder, diverses comissions 
dels empresaris a canvi de defensar els seus interes-
sos en la tramitació la Llei de Seguretat Industrial i el 
seu posterior desenvolupament reglamentari per acon-
seguir l’adjudicació d’estacions d’ITV. En un dels seus 
informes, l’Agència Tributària cita un correu electrò-
nic on Alsina proposa a Puignou, un altre dels impu-
tats, el pagament de 30.000 euros per influir a Oriol 
Pujol i CiU per tal que presentin esmenes a favor dels 
seus interessos. Així ho va fer el fill de l’expresident, 
d’aquí que el Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya (TSJC) l’acusi d’utilitzar el seu «pes polític» per 
«obtenir un benefici econòmic per a ell i/o per als seus 
amics i col·laboradors». Aquesta actuació està tipifica-
da com un delicte de suborn i tràfic d’influència. La 
causa continua oberta.

[2012 Cas Innova]

Acusació: Falsedat documental, prevaricació, malver-
sació de diners públics, suborn, tràfic d’influències i 
blanqueig de capitals.

Implicats: Josep Prat i Carles Munté, exresponsables 
d’Innova, i mig centenar més de persones.

Estat: En fase d’instrucció

El nom Innova correspon a dues societats, INNO-
VA i Entitat Pública Empresarial Local (EPEL). So-
ta aquests paraigües s’hi aplega una vintena d’em-
preses dedicades a diferents activitats, entre les quals 
Grup Aigües de Reus (3 empreses), Amersam, Gestió 
Ambiental, Grup Hospital (9 empreses), Promimpuls 
(dedicada al sector turístic), Reus Ciutat de Negocis 
(societat de capital de risc), Reus Esport i Lleure, Sa-
nejament Ambiental o Sagessa, sorgida com a nucli 
fundador de l’Hospital Sant Joan a fi de poder endeu-
tar-se i fer inversions. La trama de corrupció apareix 
el 2012, quan el hòlding presenta un deute de més de 
200 milions d’euros i l’Ajuntament de Reus un deu-
te consolidat de 369,4 milions. En la recerca judici-
al, el jutge observa que els seus gestors havien exercit 
càrrecs públics i privats amb interessos antagònics. És 
el cas del Josep Prat, que simultàniament era director 
general d’INNOVA des de 2004, president de l’ICS –
organisme que gestiona els hospitals i centres públics 
de Catalunya– i vicepresident d’USP, una societat pri-
vada. Paral·lelament, la Sindicatura de Comptes també 
va detectar irregularitats en dos de cada tres contrac-
tes revisats i en l’assignació de salaris a alts càrrecs. 
Arran de l’escàndol, Prat va dimitir de totes les seves 
responsabilitats. Però el cas ha derivat en altres car-

petes separades. Així, per exemple, cal afegir la de-
núncia presentada pel partit Ara Reus contra el mateix 
Prat i Carles Manté, exdirector de CatSalut, per una 
suposada estafa, apropiació indeguda i malversació de 
fons públics. A partir d’aquí, han seguit altres proce-
diments: s’imputa l’antic càrrec del Servei Català de 
Salut, Jorge Batesteza, del blanqueig de 387.000 euros 
cobrats de forma injustificada per tasques d’assessora-
ment tècnic a Sagessa entre el 2007 i 2010; presump-
tes irregularitats en els tributs i les contractacions a 
l’Hospital Sant Joan de Reus; o irregularitats fiscals al 
Centre Mèdic Quirúrgic de Reus, gestionat per Sages-
sa des de 1998. Una causa que

va suposar l’arrest de la primera tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Reus, Teresa Gomis, i mitja dotzena 
de persones més el maig de 2015. Una altra peça afec-
ta a Carles Manté, a qui s’acusa de coaccionar l’alcalde 
de Reus, Carles Pellicer, i Teresa Gomis, per aconse-
guir actuacions a favor dels interessos dels imputats en 
les diligències prèvies. I també cal destacar l’acusació 
al president d’Ambulàncies Baix Ebre, Bernardo Cos-
lado, per un intent de suborn en el concurs d’adjudica-
ció del servei d’ambulàncies quan Prat era president de 
l’ICS. La darrera peça correspon les possibles irregu-
laritats en l’adjudicació, la construcció i la posada en 
marxa del CAR de Vila-seca l’any 2006 per part de 
Jorge Batesteza, per la qual s’ha imputat set membres 
de l’anterior govern municipal. Fins al moment, el cas 
Innova ja acumula 8 peces i mig centenar de persones 
imputades.

[2014 Cas Mercuri]

Acusació: Corrupció urbanística, malversació de ca-
bals públics, tràfic d’influències, suborn i prevaricació.

Implicat: Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell (PSC), 
i altres dirigents socialistes.

Estat: En fase d’instrucció.

Manuel Bustos és l’home sobre el qual gira el Cas 
Mercuri, que investiga a diversos dirigents del PSC 
per delictes relacionats en la gestió pública. De mo-
ment, l’exalcalde de Sabadell ja ha rebut una primera 
condemna d’un any i quatre mesos de presó pel nome-
nament irregular d’una responsable de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac. La mateixa pena també ha re-
caigut sobre el seu germà i exregidor del municipi va-
llesà Francisco Bustos, pel membre de l’executiva dels 
socialistes catalans, Daniel Fernàndez, i per l’alcaldes-
sa de Montcada i Reixach, la també socialista María 
Elena Pérez. L’alt organisme els considera culpables 
d’un tràfic d’influències, pel qual els afegeix quatre 
anys, sis mesos i un dia d’inhabilitació en l’exercici de 
càrrecs públics i una multa de 60.000 euros. Els qua-
tre polítics estarien igualment relacionats amb una tra-
ma que cobrava comissions per a l’adjudicació d’obra 
pública. Segons la fiscalia de delictes econòmics, els 
membres d’aquesta trama, en què també hi ha impli-
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cats vuit empresaris, demanaven 120.000 euros a les 
empreses adjudicatàries a fons perdut, que un cop 
s’executava l’obra, els abonaven el 3% en diner negre. 
Paral·lelament, Manuel Bustos està implicat en un cas 
de possible malversació de fons públics, corresponent 
a les falses dietes que haurien cobrat 44 alcaldes de 
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) men-
tre ell n’era el president. Concretament, el jutge asse-
nyala un informe en què els Mossos d’Esquadra detec-
ten que els membres de la direcció d’aquesta entitat, la 
majoria batlles socialistes, cobraven dietes per despla-
çaments amb independència de si assistien o no a les 
reunions. El cas de les dietes, que jutge s’elevarien a 
un mínim de 300.000 euros, continua investigant-se.

2.5.2. País Valencià

2.5.2.1 Principals condemnes

[1995 Cas IVEX]

Acusació: Malversació de cabals públics i falsedat do-
cumental.

Implicat: José María Tabares, exdirector general 
d’IVEX.

Estat: Dos procediments: 5 anys de presó i multa de 
21.900 euros (2005), i en fase d’instrucció (2001).

L’Institut Valencià de l’Exportació (IVEX) és el focus 
de dos casos de corrupció. El primer es va cometre 
el 1995, quan determinades oficines d’aquest organis-
me dedicat a prestar assistència a empreses a l’exteri-
or van emetre factures falses a la seva seu central de 
València. Una de les estafes va consistir en la compra 
de material a Tunísia, venda a l’IVEX i revenda a una 
societat mercantil de l’empresari belga Jean Luc Marie 
Lagier. Els diners d’aquestes operacions es van desvi-
ar a dos paradisos fiscals, les Bahames i Nassau, i van 
servir per lucrar Lagier i l’aleshores exdirector general 
de l’IVEX, José María Tabares. El procediment va fi-
nalitzar amb la condemna a tots dos de 5 anys de pre-
só per part de l’Audiència de València, segons la qual 
Lagier i Tabares es van apropiar de 583 milions de les 
antigues pessetes. La sentència, posteriorment confir-
mada pel Tribunal Suprem, no va executar-se perquè 
Lagier es trobava en parador desconegut mentre que 
Tabares resideix a Hong Kong, i al no existir conve-
ni d’extradició, no se’l pot requerir. Una segona tra-
ma de falsificació es va produir els anys 1998 i 1999, 
quan l’Executiu d’Eduardo Zaplana (PP) va contrac-
tar el cantant Julio Iglesias perquè representés al País 
Valencià a l’estranger. El contracte incloïa dos docu-
ments, un de «cessió d’imatge per a la promoció in-
ternacional» i un altre denominat «carta d’intencions 
IVEX-Julio Iglesias». Per pagar aquestes quantitats, 
les oficines del l’IVEX van emetre factures a l’oficina 
de l’IVEX de València perquè realitzés uns pagaments 
que no corresponien a cap servei prestat. És el cas del 
concert d’Iglesias el 1999 a Mèxic, on una productora 
va comercialitzar l’acte estalviant-se el catxé de l’ar-

tista. Aquest segon procediment va iniciar-lo el Jutjat 
d’Instrucció núm.19 l’any 2001 arran d’una querella 
presentada pel Grup Parlamentari del PSPV-PSOE. 
Des de llavors, el jutge continua a la recerca de proves 
i l’anterior Govern del PP, com a reacció, va cessar a 
diversos responsables de l’IVEX a l’estranger.

[2003 Cas Fabra]

Acusació: Frau fiscal, suborn i tràfic d’influències.

Implicats: Carlos Fabra, expresident de la Diputació 
de Castelló (PP).

Estat: 4 anys de presó i multa d’1,4 milions d’euros, i 
dos procediments més en fase d’instrucció.

El cas Fabra, pel qual l’expresident de la Diputació 
Carlos Fabra compleix 4 anys de presó, es remunta 
al 2003. Aquell any, l’empresari castellonenc i gerent 
de l’empresa de productes fitosanitaris Naranjax, Vi-
cente Vilar, va presentar dues querelles contra Fabra 
per uns suposats delictes contra la salut i la propietat 
industrial. Vilar assegurava que el dirigent del PP li 
havia exigit «quantitats milionàries» a canvi de pres-
sionar davant de l’administració perquè s’agilitzessin 
les autoritzacions per comercialitzar els seus produc-
tes. Aquestes querelles van ser rebutjades, però l’any 
següent el jutjat núm.1 de Nules (Castelló) va obrir un 
nou procediment per indicis de delictes contra l’admi-
nistració pública i, a mitjan de 2005, l’Agència Tribu-
tària va denunciar Fabra per delicte fiscal, en descobrir 
que tenia ocult 1,5 milions d’euros sense declarar en-
tre 1999 i 2004. Després d’una instrucció de deu anys, 
durant els quals van passar nou jutges i quatre fiscals, 
l’Audiència de Castelló va jutjar Fabra, la seva exdo-
na (Amparo Fernández) i l’empresari Vilar per suborn, 
tràfic d’influències i diversos delictes contra la Hisen-
da pública. El 25 de novembre de 2013, Carlos Fabra 
va ser condemnat a 4 anys de presó i a pagar una mul-
ta d’1,4 milions d’euros, en quedar demostrat que ell i 
la seva dona van defraudar 700.000 euros a Hisenda. 
Una pena que el Tribunal Suprem va confirmar, cosa 
que el va dur a ingressar a la presó d’Aranjuez el 30 de 
novembre de 2014. En paral·lel al Cas Naranjax, Fabra 
es troba imputat pel cas de la Corrida de la Beneficèn-
cia, on se l’acusa de sufragar, amb diners de diversos 
ajuntaments destinats a serveis socials, aquesta cursa 
de toros. I també està encausat en la branca valenciana 
de la trama Gürtel, sobre el finançament il·legal del PP 
valencià, per haver col·laborat en la comissió dels de-
lictes de defraudació tributària.

[2004 Cas Torrevella]

Acusació: Prevaricació i falsedat documental.

Implicat: Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcal-
de del PP a Torrevella i exdiputat a les Corts. Estat: 
3 anys de presó i 7 d’inhabilitació per càrrec públic 
(2012).
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L’alcalde de Torrevella entre 2002 i 2011, Pedro Ángel 
Hernández Mateo, és una de les figures del PP con-
demnat per irregularitats comeses durant el seu man-
dat. El cas més polèmic es va produir el 2004, quan va 
adjudicar el servei de recollida d’escombraries, valo-
rat en 97,8 milions d’euros, a UTE Necso Entrecana-
les Cubiertas S.A.-Grupo Generala de Servicios SL. 
Segons la fiscalia, en ús del càrrec, Hernández Ma-
tero va manipular el procés d’adjudicació mitjançant 
un complex sistema per aconseguir atorgar el servei 
a aquest grup d’empreses, desoint els informes dels 
tècnics municipals. Una actuació que l’Audiència de 
València va qualificar d’arbitrària i lesiva per a l’inte-
rès públic i la resta d’empreses que van concórrer al 
concurs, per la qual cosa va ser jutjat per un delicte 
de prevaricació i falsedat en l’adjudicació de contrac-
te. Per a aquests fets, el novembre de 2012 Hernández 
Mateo va ser sentenciat a 3 anys de presó i la inhabili-
tació de set anys per a qualsevol càrrec. Una pena que 
ell va recorre al sol·licitar l’indult, que avui està pen-
dent de resoldre el Ministeri de Justícia. Paral·lelament 
a aquesta causa, Hernández Mateo està imputat per un 
presumpte delicte de tràfic d’influències i ús privilegi-
at d’informació en la compravenda d’una finca de la 
seva propietat que li va reportar una plusvàlua de 5,2 
milions d’euros. La fiscalia s’investiga si va pressionar 
l’alcalde d’Almoradí perquè requalifiqués el terreny.

[2008 Cas Blasco]

Acusació: Frau, prevaricació, tràfic d’influències, mal-
versació de cabals públics i falsificació en document 
públic.

Implicat: Rafael Blasco, exconseller i exportaveu del 
PP a les Corts Valencianes.

Estat: 8 anys de presó i 20 d’inhabilitació (2014).

El Cas Blasco –també conegut com Cas Coopera-
ció– va tenir lloc entre els anys 2008 i 2011, durant 
el govern del PP presidit per Francisco Camps, quan 
partides destinades a projectes de cooperació van ser 
utilitzades per una trama de societats amb altres finali-
tats. En aquesta trama, liderada per l’empresari Cesar 
Augusto Tauroni, hi participava l’exconseller Rafael 
Blasco. La primera de les denúncies la va interposar la 
diputada del PSPV-PSOE, Clara Tirat, sobre els fons 
concedits el 2008 a la Fundació Cultural i d’Estudis 
Socials (CYES) per a projectes de cooperació a Ni-
caragua. Segons la Fiscalia del TSJ de València, els 
1.666.801,86 euros que aquesta fundació va rebre de la 
Conselleria de Solidaritat i Cooperació haurien servit 
per adquirir pisos a València. La segona denúncia cor-
respon a l’any 2011, quan Rafael Blasco i Cesar Au-
gusto Tauroni també van operar per desviar fons per 
a projectes de cooperació a Mauritània, Camerun, Re-
pública Dominicana i Guinea Equatorial. Respecte a 
aquesta peça, la Fiscalia de València va obrir diligèn-
cies a fi d’esbrinar si els diners de la subvenció van 
servir per lucrar-los, ja que els països receptors només 

van rebre un percentatge molt petit de la quantitat sub-
vencionada. Una tercera denúncia va ser presentada 
més tard per la portaveu de la coalició Compromís, 
Mireia Moià, a l’entramat d’organitzacions de Tauroni, 
que hauria comprat iots i apartaments de luxe a Mi-
ami amb els diners atorgats per construir un hotel a 
Haití, país afectat per un terratrèmol l’any 2010. Con-
cretament, la jutgesa que instrueix el cas investiga la 
utilització que va fer la Fundació Hemisferi de petites 
ONG –Fudersa, Ceiba o Esperanza sin Fronteras– pa-
ra aconseguir subvencions de l’extinta Conselleria de 
Solidaritat. Per ara, només s’ha resolt la primera de les 
peces, per la qual el maig de 2014 el Tribunal Superior 
de Justícia va condemnar Blasco i Tauroni a 8 anys de 
presó i 20 d’inhabilitació per la comissió d’uns delictes 
de frau, prevaricació, malversació de cabals públics i 
falsificació documental, mentre que set persones més 
van rebre penes que, excepte un cas, implicaven presó. 
En fase de investigació continuen les altres dues, rela-
tives a les subvencions de 2009, 2010 i 2011 per als pa-
ïsos en vies de desenvolupades i pel projecte de cons-
trucció de l’Hospital d’Haití. Arran de les denúncies, 
Blasco va apartar-se del PP abans de ser-ne expulsat, i 
per evitar el seu ingrés a presó, el juny de 2014 va pa-
gar una fiança de 200.000 euros. L’exconseller, que va 
mantenir-se com a diputat no adscrit fins a la condem-
na, va entregar el seu passaport i, des d’aleshores, ha 
de comparèixer periòdicament als jutjats per reduir el 
risc de fuga.

2.5.2.2 Principals causes instruïdes o pendents de ju
dici

[2004 Cas Aigües de Calp]

Acusació: Prevaricació, malversació de fons públics i 
tràfic d’influències.

Implicat: Juan Rosselló Martínez, tinent d’alcalde del 
PP a Calp.

Estat: En fase d’instrucció

El cas Aigües de Calp va esclatar el 2004, en fer-se 
públic que l’ajuntament d’aquesta localitat alacantina 
havia adjudicat a una empresa d’embossament –recon-
vertida en la constructora Obres Hidràuliques per par-
ticipar en el concurs– el sanejament de la xarxa públi-
ca d’aigua per 4,7 milions d’euros. Una despesa que, 
després d’excloure alguns annexos, es va reduir a 3,3 
milions. El conflicte va esclatar quan la diferència en-
tre el que va pagar el consistori i el que va costar l’obra 
va desaparèixer i el sobrecost es va carregar sobre els 
veïns de Calp. Si en un primer moment la causa es va 
arxivar, la pressió de la Unió de Consumidors d’Espa-
nya va aconseguir que, al juny de 2006, l’Audiència 
Provincial d’Alacant recuperés el cas i cités a decla-
rar el diputat provincial pel PP i regidor d’Aigües de 
l’Ajuntament, Juan Rosselló Martínez, de qui també 
se’l relacionava amb l’empresa adjudicatària en ser cu-
nyat del seu propietari, Francisco Artacho. A part de 
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Rosselló, també van declarar el mateix Artacho, els 
regidors populars Fernando Penella i Francisco Javier 
Morató i dos empresaris que haurien participat en la 
trama. De la lectura dels documents judicials, s’im-
puta als càrrecs municipals d’uns presumptes delictes 
de prevaricació, malversació de cabals públics i tràfic 
d’influències, pel qual podrien ser condemnats a penes 
de presó. El Jutjat d’Instrucció de Dénia continua amb 
la tramitació del procediment penal i l’esclariment 
dels fets una vegada, onze anys després de l’adjudica-
ció, s’ignora el destí dels diners desviats.

[2004 Cas Montfort]

Acusació: Prevaricació.

Implicats: Jorge Bellver Casaña, exregidor d’Urbanis-
me del PP a l’Ajuntament de València, i quatre tècnics 
municipals.

Estat: En fase d’instrucció.

A València es troben els Jardins de Monfort, que pel 
seu valor patrimonial van ser catalogats com a Bé d’In-
terès Cultural el juliol 1995. No obstant això, el regi-
dor d’Urbanisme Jorge Bellver va signar en 2004 l’ex-
pedient perquè s’hi pogués construir un aparcament 
subterrani. L’obra, concedida a una empresa d’Enrique 
Ortiz, implicat en els casos Gürtel i Brugal, es va per-
metre sense la preceptiva autorització de la Direcció 
general de Patrimoni de la Conselleria de Cultura, tal 
com recull l’article 11 de la Llei 4/1998, del Patrimoni 
Cultural Valencià, i s’estipula a la mateixa web de la 
Regidoria d’Urbanisme. En la seva declaració al jut-
jat d’Instrucció núm. 1 de València, Bellver va esgri-
mir que desconeixia el valor patrimonial dels jardins 
i va assenyalar als tècnics com a responsables d’haver 
autoritzat la construcció de l’aparcament. L’argument, 
però, no va convèncer el tribunal, que el gener de 2011 
va ordenar l’obertura de judici contra l’exregidor d’Ur-
banisme per un presumpte delicte de prevaricació (pe-
nat a l’article 404 del Codi Penal), pel qual podria ser 
condemnats a 8 anys i mig d’inhabilitació. Pel mateix 
delicte també estan imputats Pedro García Rabasa, se-
cretari de l’Ajuntament de València; Juan Casañ, cap 
de servei de Circulació i Transport; María José Gasull, 
arquitecte tècnic, i Juan Antonio Altés, cap de servei 
de Planejament. Atesa la condició d’aforat de Jorge 
Bellver, el juny 2011 el cas va recaure a la Sala de lo 
Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia (TSJ), 
que està pendent de resoldre.

[2005 Cas Imelsa]

Acusació: Finançament il·legal.

Implicats: Alfonso Rus (PP), expresident de la Diputa-
ció de València.

Estat: En fase d’instrucció.

El ‘cas Rus’apunta a pagaments il·legals al Partit Po-
pular i al Govern de Francisco Camps per part d’Al-

fonso Rus, president de la Diputació de València en-
tre el 2007 i 2015. Aquests diners provenien d’Impulso 
Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa), l’em-
presa de la Diputació, desviats al PP i al propi Rus a 
través de Marcos Benavent, que durant vuit anys va 
ser-ne el gerent. Així va destapar-se després de la di-
fusió d’un enregistrament de l’any 2006, en la qual 
s’escolta a Rus comptar davant de Benvaent els 12.000 
euros procedents de comissions pagades per un cons-
tructor de pisos a canvi d’adjudicar-li una obra públi-
ca. En altres converses, Benavent i l’exvicepresident 
de la Diputació, Màxim Caturla, parlen de «negociar 
amb Paco» (Francisco Camps) per estendre els seus 
tripijocs a «les conselleries, secretaris generals, direc-
tors generals, gerents d’empreses...». Benavent va re-
gistrar els àudio, enviats a la fiscalia per Esquerra Uni-
da, en les quals també pot escoltar-se Rus parlar sobre 
habitatges i solars i possibles acords amb els construc-
tors per, suposadament, cobrar comissions. Per tot ple-
gat, Rus va ser apartat de militància al PP i, arran de 
les eleccions municipals del passat 24 de maig, va re-
nunciar a l’acte de regidor de Xàtiva, d’on havia estat 
alcalde durant vint anys.

[2006 Cas Brugal]

Acusació: Suborn, extorsió i tràfic d’influències.

Implicats: Ángel Fenoll, empresari, i diversos regidors 
de l’Ajuntament d’Oriola.

Estat: En fase d’instrucció

El Cas Brugal es remunta al març de 2006, quan l’em-
presari Ángel Fenoll va revelar un enregistrament en 
la qual es parlava d’un intent de suborn a l’alcalde del 
Partit Popular a Oriola, José Manuel Medina, i altres 
regidors per part de l’empresa competidora Urbaser, 
en relació a l’adjudicació del servei d’escombraries en 
aquest municipi del Baix Segura. En la cinta, el re-
gidor Jesús Fernández, del Centre Liberal, confessa a 
l’industrial que Urbaser estava disposada a oferir tres 
milions d’euros en comissions per l’adjudicació: dos 
milions per Medina i el regidor Antonio Franco, tam-
bé del PP, i un per a Fernández i el representant electe 
del PSPV, Isidro Hernández. La publicació de les con-
verses van provocar que, al maig del 2007, la policia 
detingués, a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, a 
Fenoll i cinc persones més, que van sortir en llibertat 
al cap de poques setmanes. D’aleshores a ençà, s’han 
succeït innombrables pròrrogues i canvis de jutges en-
carregats del sumari, fins que el juny de 2012, la titu-
lar del Jutjat nombre 3 d’Oriola va tancar el cas amb 
la imputació de 29 persones pel presumpte tractes a 
favor a l’empresari Ángel Fenoll. A tots ells, entre els 
quals el mateix Fenoll, els acusa d’uns delictes de su-
born, extorsió i tràfic d’influències en l’adjudicació del 
servei de recollida i emmagatzemat d’escombraries a 
Oriola i altres poblacions alacantines governades pel 
PP. Per sorpresa dels imputats, la Diputació va deci-
dir finalment concedir el servei a la Unió Temporal 
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d’Empreses (UTE), de l’empresari Enrique Ortiz, per 
un període de 20 anys. Acrònim d’«Escombraries Ru-
rals Gestió Alacant», Brugal ha derivat en altres cau-
ses paral·leles, on surten vinculats Ortiz, l’exalcalde 
d’Alacant Luis Díaz Alperi, l’actual alcaldessa Sònia 
Castedo i altres dirigents del PP i empresaris pròxims 
a aquest partit a la província.

[2010 Cas Brugal-B]

Acusació: Suborn, tràfic d’influències i revelació d’in-
formació privilegiada.

Implicats: José Joaquín Ripoll, president del PP a Ala-
cant; Luis Díaz Alperi, exalcalde del PP a Alacant; So-
nia Castedo, la darrera alcaldessa de la ciutat, i l’em-
presari Enrique Ortiz Selfa. Estat: En fase d’instrucció

A partir de 2010, el cas Brugal es va ramificar en 16 
altres causes judicials, entre les quals destaca la que 
investiga les presumptes irregularitats urbanístiques 
en el Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) 
d’Alacant. Segons el fiscal, l’anterior alcalde i dipu-
tat del PP a les Corts Valencianes, Luis Díaz Alperi, 
i la recent alcaldessa, Sonia Castedo, haurien facilitat 
a l’empresari Enrique Ortiz, a qui l’Ajuntament havia 
adjudicat el servei de gestió d’escombraries, informa-
ció privilegiada del planejament urbà de la ciutat. A 
canvi de rebre regals, Castedo i Díaz Alperi haurien 
dissenyat la redacció del planejament «a la mesura» de 
l’empresari, per la qual cosa la fiscalia anticorrupció 
els imputa uns delictes de suborn, tràfic d’influències 
i revelació d’informació privilegiada. A part d’aquest 
cas, el Cas Brugal ha conduit a les suposades irregula-
ritats en la Pla Zonal de residus del Baix Segura; a de-
lictes per la recollida d’algues a Oriol; revelació de se-
crets d’Hisenda; una trama per delicte mediambiental 
en els abocaments de residus; un suposat finançament 
irregular de la Fundació Hèrcules CF, o el presump-
te finançament irregular del PSOE d’Abanilla. Igual-
ment, la fiscalia anticorrupció ha obert diligències per 
la comissió d’un delicte en els camins de l’abocador 
Proambiente (propietat de l’empresari Ángel Fenoll), 
uns presumptes pagaments a Calp per part de Fenoll; 
irregularitats en els pagaments a un regidor del muni-
cipi murcià de Fortuna; una trama en la recollida de 
residus de Callosa de Segura; alçament de béns del 
grup Autisa, així com cinc trames més que afecten po-
blacions de la comarca del Baix Segura per presump-
tes pagaments a polítics durant les eleccions. A això 
caldria afegir la peça separada que va el jutjat núm. 
7 d’Alacant sobre una suposada compra de partits de 
futbol i la localització d’una arma en la caixa forta de 
les oficines d’Enrique Ortiz.

[2009 Cas Ibi-AVE]

Acusació: Malversació de cabals públics.

Implicats: Mayte Parra, exalcaldessa del PP a l’Ajun-
tament d’Ibi, i altres regidors i tècnics del municipi.

Estat: En fase d’instrucció.

El cas Ibi, posteriorment anomenat AVE, s’inicia al 
febrer de 2009 amb la denúncia del Grup Socialista 
de l’Ajuntament de la localitat alacantina per una pre-
sumpta creació d’una «Caixa B» arran dels ingressos 
obtinguts en la construcció del poliesportiu municipal. 
La querella apuntava que la regidora d’Esports, Ana 
Sarabia (PP), només va reflectir a la comptabilitat una 
cinquena part del recaptat (dels 11.268 euros, tan sols 
va deixar constància de 2.544 euros). La resta els va 
destinar a realitzar pagaments en supermercats, viat-
ges, restaurants i fins i tot la compra de roba. Arran 
de l’obertura de diligències per part de la Fiscalia, que 
va imputar Sarabia d’un presumpte delicte de malver-
sació de cabals públics, es van destapar altres casos. 
Entre aquests, factures duplicades, sobrecostos, adju-
dicacions irregulars i contractes per suposats treballs 
inexistents. Així ho corrobora la Brigada de blanqueig 
de capitals de la Policia Judicial, que en la investiga-
ció dóna fe d’una extensa trama de corrupció integra-
da per una quinzena de persones. Entre els casos in-
vestigats, també destaca la comissió, per valor d’uns 
400.000 euros, que el 2010 haurien rebut l’exalcaldes-
sa Mayte Parra i l’exregidor Miguel Ángel Agüera, 
també del PP, així com l’increment de la despesa res-
pecte al pressupostat que van experimentar les obres 
del Palau de Justícia i la piscina municipal, fet que va 
servir per lucrar altres càrrecs del consistori. La ins-
trucció continua el seu curs i, en el supòsit que vagi a 
judici, passarà a mans del TSJ de València a causa de 
la situació d’aforament d’alguna de les persones im-
putades.

[2010 Cas EMARSA]

Acusació: Estafa, administració deslleial, malversació 
de fons públics, suborn i blanqueig de capitals.

Implicats: Enrique Crespo, exalcalde del PP a Manises 
i president d’EMARSA i altres càrrecs públics del PP 
i empresaris afins a aquest partit.

Estat: Pendent de judici.

L’octubre de 2010, diversos directius de l’Entitat Me-
tropolitana d’Aigües Residuals S.A. (EMARSA), pro-
posats pel PSPV-PSOE, van presentar una querella 
contra Enrique Crespo, aleshores president de l’ens. La 
denúncia, que va ampliar-se a altres administradors, 
feia referència a l’existència de contractes a EMAR-
SA que incomplien la normativa sobre contractació 
pública. Aquestes irregularitats s’haurien comès entre 
els anys 2004 i 2010, amb Crespo com a president. A 
causa de l’augment desorbitat de les despeses, que van 
deixar un forat de 17 milions d’euros, l’organisme va 
entrar en fallida i va ser liquidada a la fi de 2010. En 
la denúncia, els empleats van aportar un seguit de fac-
tures presentades per empreses relacionades amb els 
alts càrrecs d’EMARSA per obres, material informà-
tic i un treball de manteniment que mai no van sub-
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ministrar. En resposta a la querella, el Jutjat núm. 15 
de València va obrir diligències per esbrinar l’actuació 
d’Enrique Crespo i la resta de directius –tots del PP–, 
i el juny de 2014, va tancar la instrucció imputant-los 
els delictes d’estafa, administració deslleial, malversa-
ció de fons públics, suborn i blanqueig de capitals, fets 
pels quals podrien ser condemnats a diversos anys de 
presó i a la inhabilitació per càrrec públic. Queda pen-
dent la convocatòria del judici.

[2010 Cas Terra Mítica]

Acusació: Estafa contra la Hisenda Pública i falsedat 
documental.

Implicats: Luis Esteban, expresident de la societat 
Parc Temàtic d’Alacant-Terra Mítica; Miguel Navarro, 
exdirector general; Justo Valverde, exdirector de con-
tractació, i Antonio Rincón, exdirector tècnic.

Estat: Pendent de judici.

El parc temàtic Terra Mítica, situat a la població ala-
cantina de Benidorm, ha estat l’epicentre d’un dels ca-
sos de corrupció més greus registrats al País Valencià. 
El projecte, inaugurat l’octubre de 2000 pel govern 
d’Eduardo Zaplana, aviat va experimentar procedi-
ments irregulars en la seva gestió. Així ho va palesar 
un informe de l’Agència Tributària, segons el qual en 
els exercicis de 2000 i 2001, vint de les empreses que 
van participar en la construcció de Terra Mítica havi-
en incorregut en un suposat frau a la Hisenda Pública 
mitjançant la manipulació de les liquidacions de l’IVA 
i de l’Impost de Societats. Concretament, les factures 
que Parc Temàtic d’Alacant-Terra Mítica havia emès 
a les companyies tenien un valor de quatre milions i 
mig d’euros per serveis inexistents. El sistema d’ope-
rar consistia en la facturació per treballs no realitzats, 
amb les quals la companyia declarava més despeses a 
Hisenda i ingressava menys quantitat en l’Impost de 
Societats, alhora que deduïa unes quantitats en con-
cepte d’IVA que, en realitat, no havia abonat. El cas, 
que va cobrar notorietat perquè els implicats eren pro-
pers a Zaplana, va ser instruït per la Fiscalia l’any 
2005, fins que al cap de sis anys va sobresseïr-lo en 
no trobar indicis de delicte. A la fi de 2011, però, l’Au-
diència de València va revocar la decisió i, el maig de 
2013, va encausar a 37 persones. Per a l’expresident 
del consell d’administració, Luis Esteban, l’exdirector 
general Miguel Navarro, l’exdirector tècnic Antonio 
Rincón i l’excap del departament de Contractació Jus-
to Valverde –cunyat de l’expresident Zaplana– ha sol-
licitat penes que van dels 7 anys als 10 anys de presó, 
acusats d’uns delictes d’estafa i falsedat documental, 
mentre que a la resta d’imputats demana entre 5 i 53 
anys i quatre mesos. El judici oral va començar el pas-
sat 23 de març.

2.5.3. Illes Balears

2.5.2.1 Principals condemnes

[2001 Cas Rabasco]

Acusació: Desviament de fons públics.

Implicats: Lluc Thomàs, exalcalde del Partit Popular a 
Llucmajor; Joaquín Rabasco, exregidor d’ASI, i María 
del Amor Aldao, exsecretària del PP al municipi.

Estat: 3 de presó i 8 d’inhabilitació per Thomàs, pos-
teriorment absolt.

L’any 2008, després de set anys d’instrucció, l’alcalde 
de Llucmajor, Lluc Thomàs, i dos altres membres del 
consistori –l’exregidor Joaquín Rabasco i la secretà-
ria María del Amor Aldao– van ser condemnats per 
haver desviat un milió d’euros del municipi a diverses 
empreses. Les empreses beneficiades estaven vincula-
des a Rabasco, que llavors gestionava l’àrea d’Esports 
i Festes de l’Ajuntament. Al cap d’uns mesos, el Tribu-
nal Suprem va rectificar la sentència i va absoldre Tho-
màs, alhora que rebaixar les penes a Rabasco i Aldao.

[2006 Cas Andratx]

Acusació: Corrupció urbanística

Implicats: Eugenio Hidalgo, exalcalde del PP d’An-
dratx; Jaume Massot, director general d’Ordenació del 
Territori en el Govern de Jaume Matas, i Jaume Gi-
bert, zelador del municipi

Estat: Penes de presó (2007)

El cas Andratx es va destapar el 2006, quan la Fisca-
lia Anticorrupció va observar diversos delictes urba-
nístics que implicaven l’Ajuntament d’Andratx i l’Exe-
cutiu de Matas, arran de denúncies del Grup Balear 
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i al-
tres entitats. Tots els imputats van ser condemnats i 
compleixen penes de presó.

[2006 Cas Ca’n Domenge]

Acusació: Prevaricació, frau i revelació d’informació 
confidencial.

Imputats: Maria Antònia Munar, expresidenta del 
Consell de Mallorca; Miquel Nadal, exvicepresident; 
Miquel Àngel Flaquer i Bartomeu Vicens, exconse-
llers insulars; Romà Sanahuja, propietari de Sacresa; 
i Santiago Fiol, advocat de Sacresa a Palma.

Estat: 6 anys de presó a Munar, 4 anys a Nadal, un 
any i mig a Fiol, un any a Sanahuja Flaquer i 8 mesos 
a Vicens (2013)

El Cas Ca’n Domenge dóna nom als terrenys situats 
a Palma, pels quals el Consell de Mallorca va obrir 
un concurs públic el desembre de 2006 per vendre’ls 
a fi que s’hi construïssin habitatges. La investigació 
va començar després que Núñez i Navarro, una de les 
empreses concursants, va presentar una querella acu-
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sant el Consell d’adjudicar-lo de manera fraudulenta 
a Sacresa-Ferratur, que presentava un projecte de 526 
pisos dissenyat pel prestigiós arquitecte francès Jean 
Nouvel. Així ho va dictaminar la sala segona de l’Au-
diència Provincial de Palma el juliol de 2013, que va 
condemnar l’aleshores presidenta del Consell de Ma-
llorca, Maria Antònia Munar, i altres càrrecs de la 
institució a diverses penes de presó per haver afavorit 
l’empresa catalana.

[2007 Cas Cola-Cao]

Acusació: Malversació de fons públics.

Implicats: Alts càrrecs durant el Govern del Jaume 
Matas (PP).

Estat: Penes de presó (2013)

El cas Cola-Cao –també conegut com Cas Scala– fa 
referència a la presumpta malversació de 5 milions 
d’euros en el Consorci per al Desenvolupament Eco-
nòmic de les Illes Balears (CDEIB). La investigació va 
demostrar que part d’aquests diners, obtinguts a tra-
vés del cobrament de comissions i la manipulació de 
contractes, van servir per finançar il·legalment el Partit 
Popular. Per a aquests fets, els tribunals van condem-
nar Josep Juan Cardona, exconseller de Comerç, In-
dústria i Energia, a 16 anys de presó. També van ser 
condemnats Kurt Viaene, exdirector general de Pro-
moció Industrial; Felip Ferré, exregidor del PP a Llo-
seta; i Antònia Ordinas, propietària de la famosa capsa 
de ‘Cola-Cao’ que amagava els doblers malversats. 12 
persones més van rebre penes que no van comportar 
l’ingrés a presó.

[2008 Cas Rodrigo de Santos]

Acusació: Malversació de fons públics.

Implicat: Javier Rodrigo de Santos, exregidor del PP 
a Palma.

Estat: 7 anys de presó (2008)

L’any 2008, l’exregidor d’Urbanisme a l’Ajuntament 
de Palma, Javier Rodrigo de Santos, va ser condemnat 
per un delicte de malversació de fons després d’uti-
litzar 52.000 euros públics en prostíbuls i la compra 
de drogues. L’any següent va tornar a ser condemnat, 
aquest cop a 13 anys de presó –rebaixada a cinc anys 
pel Tribunal Suprem– per abusos sexuals a menors i, 
des d’aleshores, col·labora amb la Fiscalia en l’esclari-
ment de casos relacionats amb el finançament irregu-
lar del PP.

[2008 Cas Turisme Jove]

Acusació: Malversació de fons públics.

Implicat: Tres exdirectius de Turisme Jove.

Estat: 3 anys de presó (2008)

El 9 de febrer de 2008, el Diario de Mallorca va des-
tapar que diversos càrrecs del Consorci Turisme Jove 
(CTJ) havien desviat 300.000 euros per obtenir la pro-
pietat de dos locals. Per a aquest fets, comesos el maig 
de 2007, l’Audiència de Palma va imputar 12 persones 
relacionades amb la gestió d’aquest organisme depe-
nent de la Conselleria de Presidència i Esports i que, 
aleshores, estava sota el control del govern de Jaume 
Matas. De tots els imputats, tres varen rebre penes 
de 3 anys de presó: Juan Francisco Gosálbez, excap 
de serveis de CTJ; Juan Francisco Gálvez, exdirector 
general de Joventut; i Damià Amengual, exgerent del 
consorci. Les penes, que també van comportar multes 
i el retorn dels fons malversats, van ser menors arran 
de la confessió dels fets i la col·laboració dels implicats 
amb la Fiscalia.

[2008 Cas Bitel 2]

Acusació: Desviament de fons públics.

Implicats: Damià Videl, exgerent de l’empresa pública 
Bitel; Ramón de la Iglesia, exdirigent de Noves Ge-
neracions del PP; Ivan Guardia, enginyer informàtic; 
Sebastià Romaguera, exsecretari de Bitel, i Miquel Si-
monet, exadministrador de Bitel.

Estat: 5 anys de presó i 15 d’inhabilitació per Videl, 
multes per De la Iglesia, Guardia i Romaguera, i abso-
lució per Simonet (2014).

Damià Videl, exgerent de Bitel (Balears Innovació 
Telemàtica, S.A.), va ser acusat el 2008 de desviar 
700.000 euros de les arques públiques durant el segon 
mandat de Jaume Matas (2003-2007). Després de les 
investigacions, l’Audiència de Palma va condemnar-lo 
en considerar provat que, amb altres tècnics de Bitel, 
s’apropiava de fons aprofitant la manca de controls ad-
ministratius i financers, tota vegada que es beneficia-
va d’increments de nòmina injustificats. La sentència, 
emesa el desembre de 2012, va ser ratificada pel Tribu-
nal Suprem i Videl va ser empresonat el març de 2014.

[2008 Cas Palma Arena]

Acusació: Malversació de fons públics, falsedat docu-
mental i suborn.

Implicat: Jaume Matas, expresident del Govern bale-
ar (PP).

Estat: 6 anys de presó (2014).

La construcció del pavelló Palma Arena, conegut per 
Velòdrom de Palma, és l’origen del procés judicial més 
important de les Illes Balears. La instrucció va inici-
ar-se l’octubre de 2007, després que Mateu Cañellas, 
exconseller d’Esports durant l’etapa socialista, denun-
ciés l’anterior govern de Jaume Matas per haver-hi in-
vertit 90,6 milions d’euros, gairebé el doble dels 48 
milions pressupostats. Arran de la denúncia, va inter-
venir la Fiscalia Anticorrupció i l’agost de 2008 el jut-
ge José Castro va iniciar la instrucció de la causa, que 
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contempla la comissió dels delictes de malversació de 
fons públics, falsedat documental i suborn per desfa-
sament pressupostari. De les 25 ramificacions de Pal-
ma Arena n’ha sortit el cas Nóos, on entre altres hi 
ha imputats l’expresident Matas, Iñaki Urdangarin i la 
Infanta Cristina, pel qual s’ha condemnat l’expresident 
balear a sis anys de presó. Segons Castro, Matas va 
beneficiar amb fons públics Antoni Alemany, el perio-
dista que li feia els discursos. Malgrat que el Tribunal 
Suprem va rebaixar-li la pena a nou mesos, va ingres-
sar a presó el juliol de 2014.

[2010 Cas Funerària]

Acusació: Apropiació de cabals públics.

Implicat: Òscar Collado, exdirector de l’Empresa Fu-
nerària Municipal (EFM) de Palma i sis persones més, 
entre elles els exresponsables d’EFM i proveïdors de 
l’empresa.

Estat: 3 anys de presó i 250.000 euros de multa (2014)

El cas Funerària va portar a judici a mitja dotzena de 
persones vinculades a l’Empresa Funerària Municipal 
(EFM) que, entre 2003 i 2007, van cometre un delicte 
continuat de sobrecostos, despeses supèrflues i altres 
pèrdues per valor de 2,3 milions d’euros. El principal 
implicat va ser Òscar Collado, director de l’ens, a qui 
l’Audiència Provincial va acusar de facturar, a nom 
de l’EFM, viatges i altres despeses dels seus famili-
ars. També va atribuir-li l’apropiació dels fons desti-
nats a ampliar el cementiri de Sant Jordi per fer obres 
a la seva residència. En total, l’exgestor de l’organisme 
durant 18 anys va apropiar-se 250.000 euros. Davant 
d’aquestes evidències, el març de 2014 va confessar en 
el judici oral i, a canvi d’admetre els delictes, Collado 
va veure rebaixada la pena a 3 anys de presó i el retorn 
dels 250.000 euros malversats.

[2010 Cas Voltor]

Acusació: Desviament de fons públics, falsedat docu-
mental i suborn.

Implicat: Francesc Buils i Miquel Nadal, exconsellers 
de Turisme del Pacte de Progrés; Tomàs Plomer, exre-
gidor d’UM a Sóller, i sis exalts càrrecs d’UM.

Estat: Condemna de 4 anys de presó i 8 d’inhabilitació 
a Miquel Nadal, un any de presó a Plomer i penes me-
nors per a la resta d’imputats (2014)

El Cas Voltor –Cas INESTUR– va esclatar el febrer de 
2010, amb la detenció de diversos alts càrrecs d’Unió 
Mallorquina (UM) en el Govern balear, que aleshores 
presidia el Pacte de Progrés. Les irregularitats inves-
tigades es van cometre a l’Institut d’Estratègia Turísti-
ca de les Illes Balears (INESTUR), gestionat per UM, 
quan els seus responsables van desviar fons per afavo-
rir determinades empreses a canvi de favors polítics. 
Destaca, entre d’altres, els 13.000 euros que va cobrar 
l’exregidor d’UM a Sóller, Tomàs Plomer, per un tre-

ball fictici. Arran de les actuacions policials, van ser 
imputats els exconsellers de Turisme del Pacte, Miquel 
Nadal i Francesc Buils, i altres persones vinculades a 
la trama, a la qual el Jutjat d’instrucció núm. 9 de Pal-
ma va atribuir el desviament de 1,2 milions d’euros i la 
comissió d’uns delictes de frau, malversació de fons, 
prevaricació i suborns. L’octubre de 2012, l’Audiència 
de Palma va condemnar Miquel Nadal a quatre anys 
de presó, i penes menors per a la resta d’imputats.

[2011 Cas Maite Areal]

Acusació: Suborn i tràfic d’influències.

Implicat: Jaume Matas, expresident del Govern Bale-
ar (PP).

Estat: Multa de 9.000 euros (2013).

L’any 2011, l’expresident Jaume Matas va demanar a un 
empresari hoteler redactar un contracte fictici a la se-
va dona, Maite Areal. Per a aquest fet, el desembre de 
2013 va ser condemnat per un delicte de suborn i tràfic 
d’influències, raó per la qual se li va imposar una mul-
ta de 9.000 euros. La sentència, que també l’obligava a 
tornar els 42.000 euros que va apropiar-se, ha estat re-
correguda pel dirigent popular, que ha instat el Tribunal 
Suprem a absoldre’l esgrimint la prescripció del delicte.

2.5.2.2 Principals causes instruïdes, arxivades o pen
dents de judici

[2004 Cas Rasputín]

Acusació: Malversació de fons públics.

Implicat: Exmembres del Govern de Jaume Matas (PP)

Estat: Dimissió de Juan Carlos Alía, director gerent 
d’IBATUR (2007).

L’any 2004, el Govern de Jaume Matas va computar 
com a despesa oficial set entrades a un prostíbul de 
Moscou (anomenat Rasputín), on aquell any s’havia 
desplaçat una delegació del seu executiu per promo-
cionar les Illes Balears com a destí turístic. El 2007, 
tan bon punt es van conèixer els fets, el Govern fa for-
çar la dimissió de Juan Carlos Alía, director gerent de 
l’Agència de Turisme de les Illes Balears (IBATUR).

[2006 Cas Torrent d’en Fita]

Acusació: Corrupció urbanística i prevaricació.

Implicat: José Serra Escandell, exalcalde del PP a Sant 
Josep de Sa Talaia (Eivissa).

Estat: Absolució (2012).

L’exalcalde de Sant Josep de Sa Talaia, José Serra Es-
candell, ha estat involucrat en diferents casos de cor-
rupció. Després de ser absolt el 2007 per haver conce-
dit il·legalment una llicència per construir una mansió 
al Puig d’en Serra (zona protegida), el 2012 va ser im-
putat de nou per permetre, per omissió, vessaments en 
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el Torrent d’en Fita, també zona d’especial protecció. 
Finalment, Serra Escandell va ser absolt, no així el 
propietari de la finca, a qui els tribunals van imposar-li 
21 mesos de presó i una multa.

[2006 Cas Cintes]

Acusació: Corrupció urbanística.

Implicat: Antoni del Olmo, exalcalde del PP a Santa 
Margalida.

Estat: Arxivat (2007).

Antonio del Olmo, alcalde de Santa Margalida entre 
els anys 1997 i 2007, va ser jutjat per haver rebut 6.000 
euros a canvi d’un favor urbanístic. Tot i que el cas va 
ser arxivat perquè ell i el seu interlocutor es van negar 
a sotmetre’s a una prova de veu, Del Olmo va dimitir 
el 2007 enmig de les polèmiques judicials.

[2006 Cas Ajudes/Pinyata]

Acusació: Desviament de fons públics.

Implicat: Dolça Mulet, exconsellera d’Esports i Pro-
moció Sociocultural (UM).

Estat: En fase d’instrucció

Durant el mandat de Maria Antonia Munar al Consell 
de Mallorca, es van desviar fons cap a associacions vin-
culades al partit de la qual era presidenta, Unió Ma-
llorquina (UM). El cas, pel qual va ser imputada Dolça 
Mulet, aleshores consellera d’Esports i Promoció Soci-
ocultural, va ser arxivat pel jutge Pedro Barceló l’any 
2008, però els recursos presentats per la Fiscalia Anti-
corrupció i el PP van fer que l’Audiència de Palma reo-
brís la causa a la fi de 2010. El cas està pendent de judici.

[2007 Cas Eivissa Centre]

Acusació: Corrupció urbanística.

Implicat: Xisco Tarrés, exalcalde d’Eivissa (PSIB).

Estat: Arxivat (2014)

L’any 2007, l’exregidor socialista d’Eivissa, Roque 
López, va dur a la justícia un enregistrament del qual 
es desprenia un delicte de tràfic d’influències. La cinta 
rebel·lava l’adjudicació, per part de l’alcalde Xisco Ter-
res, de les obres de rehabilitació del casc antic d’Eivis-
sa, a canvi de 1,5 milions d’euros, que havien d’anar al 
PSIB. L’abril de 2014, després de vuit anys d’instruc-
ció, el cas va ser arxivat per la Fiscalia, que no va con-
siderar acreditat el delicte.

[2007 Son Oms / Metalumba]

Acusació: Malversació de fons públics.

Implicats: Exalts càrrecs durant el Govern del Jaume 
Matas (PP).

Estat: Arxivat (2014)

L’any 2007, l’exconseller d’Ordenació del Territori Bar-
tomeu Vicens (UM), va requalificar els terrenys del po-
lígon industrial de Son Oms, a Palma, per incremen-
tar-ne l’edificabilitat a canvi de comissions il·legals. 
Així ho va dictaminar la justícia, que en la peça ano-
menada ‘cas Metalumba’, va imposar a Vicens 5 anys i 
11 mesos de presó i a tornar 1,7 milions d’euros a les ar-
ques públiques, després que aquest confessés els delic-
tes. Penes inferiors, en canvi, van recaure a l’exvicepre-
sident del Consell, Miquel Nadal i a l’expresidenta del 
Consell, Maria Antònia Munar, que va ser acusada de 
cobrar 450.000 euros per la requalificació del polígon.

[2007 Cas Fundació Illes Balears]

Acusació: Malversació de fons públics.

Implicats: Gabriel Cañellas, expresident Balear pel PP, 
i dos exalcaldes del PP.

Estat: Arxivat (2012)

El 2007, quan governava el Pacte de Progrés, a l’Ajun-
tament d’Antrax es van detectar diverses irregulari-
tats en les partides que havia transferit l’anterior equip 
consistorial, del Partit Popular. De la investigació es 
va desprendre que una part dels diners s’havia desti-
nat a la Fundació Illes Balears, creada per l’expresi-
dent conservador Gabriel Cañellas. El cas arribar a la 
justícia, que va arxivar la causa contra Cañellas i els 
exalcaldes populars Eugenio Hidalgo i Jaume Porsell, 
en estimar que no apareixia degudament justificada la 
perpetració del delicte.

[2008 Cas PTM]

Acusació: Corrupció urbanística.

Implicats: Ex alts càrrecs del Govern del Jaume Ma-
tas (PP).

Estat: Arxivat (2010)

El Pla Territorial de Mallorca (PTM), aprovat per 
l’Executiu de Jaume Matas, va desencadenar un greu 
escàndol de corrupció. Segons la fiscalia de Mallorca, 
mitjançant la inclusió de les anomenades Àrees de Re-
conversió Territorial (ART), diversos càrrecs del PP 
van obtenir 300 milions d’euros a força de requalificar 
com a urbanitzable nombrosos terrenys. Per aquestes 
operacions, que van reportar-los elevades plusvàlues, 
van ser imputats l’exconseller de Medi Ambient, Jau-
me Font; l’exconseller d’Ordenació del Territori del 
Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens (UM), i l’em-
presari Vicenç Grande. Les diligències, però, no van 
poder escatir les suposades irregularitats i la causa va 
ser arxivada el novembre de 2010.

[2009 Cas Ca n’Orvai]

Acusació: Prevaricació.

Implicat: Exalcaldes de Sant Josep de Sa Talaia (Ei-
vissa).
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Estat: En fase d’instrucció.

L’any 2009, la Conselleria d’Indústria del Govern ba-
lear va ordenar la paralització de la pedrera de Ca 
n’Orvai. La instal·lació, situada al municipi de Sant Jo-
sep de Sa Talaia, no tenia les llicències necessàries i 
envaïa terrenys d’un veí. Amb tot i això, l’alcalde soci-
alista Josep Marí Ribas i la seva successora, la popu-
lar Neus Marí, van incomplir l’ordre de l’Executiu i el 
mes de desembre de 2012 el Jutjat d’Instrucció núm. 4 
d’Eivissa els va imputar un delicte de prevaricació. El 
cas està en fase d’instrucció.

[2009 Cas Peatge]

Acusació: Malversació de fons públics, prevaricació, 
falsedat documental i suborn.

Implicat: Antoni Pascual, exconseller insular de Car-
reteres (UM).

Estat: En fase d’instrucció.

El març de 2009, 11 persones van ser arrestades per 
participar en un presumpte delicte de corrupció dins 
del Consell de Mallorca. La Fiscalia havia detectat 
que, entre els anys 2004 i 2006, s’havien desviat cap 
a altres finalitats els 41,9 milions d’euros que la insti-
tució preveia invertir pel desdoblament de la carretera 
Ma-151 (l’antiga C-715), que uneix Mallorca i Mana-
cor. Entre els imputats hi figuren l’exconseller d’Obres 
Públiques, Antoni Pascual (Unió Mallorquina), i l’ex-
director insular de Carreteres, Gonzalo Aguilar (PP). 
La jutgessa instructora considera que «hi ha indicis su-
ficients» per entendre que els funcionaris van falsejar 
factures, faltar a la veritat i defraudar l’administració. 
Per tot plegat, estan pendents de judici.

[2010 Cas IBATUR]

Acusació: Desviament de fons públics i manipulació 
de contractes.

Implicat: Jaume Matas, expresident del Govern balear 
(PP), i els seus exconsellers d’Interior, José María Ro-
dríguez, i de Turisme, Joan Flaquer.

Estat: En fase d’instrucció

La justícia investiga un suposat desviament de fons 
públics i manipulació de contractes durant la darre-
ra legislatura de Jaume Matas (2003-2007). Segons la 
investigació, a través de l’Institut Balear de Turisme 
(IBATUR), Matas beneficiava algunes de les empre-
ses privades de la trama Gürtel, com ara Over Marke-
ting. A més de l’expresident balear, també estan impu-
tats els exconsellers José María Rodríguez, d’Interior, 
i Joan Flaquer, de Turisme, així com els exdirectius 
d’IBATUR Raimundo Alabern, Juan Carlos Alía i 
Miquel Àngel Bonet, que van utilitzar la seva posició 
per resoldre expedients de contractació «de manera il-
legal i arbitrària» amb l’objectiu d’«afavorir» a diver-
sos empresaris. A tots ells, el jutge imputa un delicte 

de malversació de cabals públics, prevaricació, frau a 
l’Administració, falsedat documental i públic, a part 
de tràfic d’influències i suborn. Recentment, el magis-
trat ha ampliat el procés a l’exconseller de Turisme, 
Miquel Nadal, i a diversos excàrrecs d’Unió Mallor-
quina.

[2010 Cas Ses Variades]

Acusació: Tràfic d’influències.

Implicat: Stella Matutes, exconsellera de Vies i Obres 
(PP).

Estat: Arxivat (2013)

Stella Matutes, exconsellera d’Obres públiques entre 
2003 i 2007, va ser imputada el 2010 per un cas de 
negociacions il·lícites. Els fets es remunten als anys 
2004 i 2005, quan va votar decisions que afectaven a 
interessos del grup empresarial presidit pel seu pare, el 
constructor Abel Matutes. Concretament, va pronun-
ciar-se al Consell d’Eivissa a favor del Pla Territorial 
Insular, que afectava uns terrenys en els quals tenia 
interès «personal directe i familiar». Per bé que l’Au-
diència de Palma va voler portar el cas a judici, aquest 
no es va celebrar perquè el delicte ja havia prescrit, 
d’aquí que el novembre de 2013 es va dictaminar el 
seu arxiu i lliure sobreseïment. Tampoc no va ser jutjat 
l’aleshores alcalde de Sant Antoni de Portmany, José 
Sala (PP), que també estava imputat en la causa.

[2010 Cas Bomsai]

Acusació: Prevaricació, tràfic d’influències i malbara-
tament de doblers públics.

Implicats: Jaume Matas, expresident del Govern bale-
ar (PP), i altres càrrecs públics del PP.

Estat: En fase d’instrucció.

La concessió d’obra pública a Mallorca sovint s’ha re-
alitzat mitjançant operacions opaques. Així va pas-
sar amb les obres del Parc de Bombers a Palma i a 
la conselleria de Sanitat, davant les quals l’exconse-
ller d’Economia i Hisenda, Joan Àngel Ramis d’Ayre-
flor, i altres càrrecs han estat imputats per prevarica-
ció. La causa, instruïda el 2010 pel jutjat d’instrucció 
núm.1 de Palma, assenyala el desviament de fons de 
CAIB Patrimoni SA a les empreses proveïdores, que 
van rebre informació privilegiada per assegurar-se la 
victòria a canvi d’abonar grans quantitat de diners als 
implicats. A part de Ramis d’Ayreflor, estan imputats 
l’expresident popular Jaume Matas i quatre alts funci-
onaris de l’administració balear.

[2011 Cas Claveguera]

Acusació: Desviament de fons públics.

Implicat: Catalina Julve, exconsellera de Medi Ambi-
ent (UM).
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Estat: En fase d’instrucció.

L’exconsellera de Medi Ambient, Catalina Julve, està 
imputada per un desviament de fons públics des del 
Consell de Mallorca cap a empresaris afins a Unió 
Mallorquina, de la qual era portaveu. Per a aquests 
fets, la Fiscalia sol·licita 7 anys de presó a la dirigent 
de la formació regionalista, una vegada s’ha acreditat 
el traspàs d’un milió d’euros a constructores de la se-
va confiança. A més de Julve, estan imputats diversos 
càrrecs polítics del Consell, membres d’UM i empre-
saris amb els quals l’exconsellera va pactar el desvia-
ment de fons.

[2011 Cas Mar Blau]

Acusació: Manipulació de concursos públics.

Implicats: Joan Verger, exconseller de Treball del Go-
vern de Jaume Matas (PP); Gerardo Díaz Ferrán, ex-
president de la CEOE i Francesc Triay (PSOE), entre 
d’altres.

Estat: En fase d’instrucció.

El Cas Mar Blau fa referència a la suposada conces-
sió irregular d’amarratges en el Club Marítim de Maó, 
propiciada per l’aleshores president de l’Autoritat Por-
tuària de Balears, Joan Verger. L’adjudicació s’hauria 
pactat amb l’empresa Trapsa Iots, que a canvi de re-
nunciar-hi, havia de rebre l’explotació de tres punts 
d’atracaments i un tracte de favor en el concurs per 
a una altra concessió. Finalment, però, Trapsa Iots va 
voler participar i el club va denunciar la connivència 
delictiva entre els responsables de l’Autoritat Portuà-
ria i el grup, propietat de la companyia Marsans. Per 
a aquest cas, estan imputats l’expresident de l’APB, 
Francesc Triay (PSOE) i l’expresident de la CEOE, 
Gerardo Díaz Ferrán, a més de Joan Verger. També 
estava imputat l’exconseller de Treball, Cristòfol Hu-
guet, si bé la jutgessa l’ha apartat de la causa.

[2011 Cas Nóos]

Acusació: Desviament de fons públics.

Implicats: 17 persones, entre les quals Cristina de Bor-
bó, Iñaki Urdangarín i Jaume Matas (PP)

Estat: En fase d’instrucció.

Entre les carpetes del Palma Arena destaca el cas 
Nóos, nom de l’institut presidit per Iñaki Urdangarin. 
Segons la fiscalia anticorrupció, entre els anys 2004 i 
2006, el marit de Cristina de Borbó va utilitzar l’enti-
tat per apoderar-se, en benefici propi, de fons provi-
nents d’administracions de les Illes Balears i del País 
Valencià, totes governades pel Partit Popular. La in-
vestigació va començar el novembre de 2011, quan la 
justícia va imputar el duc de Palma i el seu soci, Di-
ego Torres, per haver acordat amb aquestes instituci-
ons treballs fictícis i convenis que, en total, pujaven a 
5.800.000 euros. Una quantitat que les factures apor-

tades per Nóos no justifiquen. De resultes de les dili-
gències, Castro va incorporar a la causa a Cristina de 
Borbó, l’expresident balear Jaume Matas i altres per-
sones implicades amb aquests negocis fraudulents. Fi-
nalment, el desembre de 2014 es va dictar l’obertura 
de judici oral, pel qual 17 persones s’enfronten a penes 
d’entre 8 i 26 anys de presó.

[2011 Cas Òpera]

Acusació: Tractes a favor.

Implicat: Jaume Matas, expresident del Govern bale-
ar (PP).

Estat: En fase d’instrucció

El cas Opera és una altra de les peces separades del 
macroprocés Palma Arena, en què s’investiga l’adju-
dicació a l’arquitecte Santiago Calatrava d’un avant-
projecte de teatre de l’òpera a la Badia de Palma per 
1,2 milions d’euros. L’obra, assignada a dit pel govern 
de Jaume Matas, mai no es va arribar a executar. No 
sols això: la Junta Electoral va prohibir la presentació 
de la maqueta perquè coincidia amb la campanya de 
les eleccions de 2007. Entre els implicats figuren Ma-
tas, l’exconseller de Cultura Francesc Fiol i el mateix 
Calatrava, però momés l’expresident balear continua 
imputat.

[2011 Cas Pícnic]

Acusació: Tràfic d’influències.

Implicats: Mateu Cañellas, exconseller de Esports i Jo-
ventut (Unió Mallorquina) i Cristina Cerdó, exregido-
ra a Palma d’UM.

Estat: En fase d’instrucció

El cas Pícnic investiga una trama que, a través d’orga-
nismes de l’Ajuntament de Palma, contractava perso-
nes que, a l’hora de la veritat, treballarien per a Unió 
Mallorquina (UM). En l’operació policial, realitzada 
el febrer de 2011, es va detenir l’aleshores regidora a 
Palma, Cristina Cerdó, i l’exconseller de Esports i Jo-
ventut, Mateu Cañellas, tots dos d’UM. A partir de les 
investigacions, una desena de càrrecs del partit regio-
nalista van ser imputats pel desviament de més d’un 
milió d’euros. El cas continua a mans del Jutjat d’Ins-
trucció núm. 8 de Palma.

[2011 Cas Citur]

Acusació: Manipulació de concursos públics.

Implicats: Llorenç Brondo, exalcalde de Turisme de 
l’Ajuntament de Ciutadella (PP); Gabriel Cardona, 
exregidor de Turisme, i Avel·lí Casasnovas, expresi-
dent del Consorci Pla Mirall.

Estat: En fase d’instrucció

L’any 2011, des de l’àrea de Turisme de Ciutadella es 
van afavorir diverses empreses en el procés d’adjudi-
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cació d’obres públiques. Mitjançant la manipulació 
dels concursos, companyies afins al Partit Popular van 
rebre la concessió per realitzar aquestes operacions. El 
cas Citur –desenvolupat sota el nom d’Operació Xo-
riguer– va acabar amb l’arrest de sis persones, entre 
les quals Llorenç Brondo, exalcalde del PP la pobla-
ció menorquina; Gabriel Cardona, aleshores regidor 
de Turisme a la ciutat, i Avel·lí Casasnovas, expresi-
dent del Consorci Pla Mirall. A posteriori, també va 
ser imputada Antonia Gener, que en aquell moment 
era secretaria general del PP a Menorca. El cas conti-
nua instruïnt-se.

[2012 Cas Over Marketing]

Acusació: Malversació de fons públics.

Implicats: Jaume Matas, expresident del Govern bale-
ar (PP); José María Rodríguez, exconseller d’Interior, i 
Fernando Areal, extresorer del PP a les Illes.

Estat: En fase d’instrucció

Una altra peça derivada de Palma Arena és Over 
Marketing, pel qual s’investiga la contractació fraudu-
lenta d’aquesta companyia per part d’algunes conse-
lleries del PP. Sota el mandat de Jaume Matas, entre 
els anys 2003 i 2007, Over Marketing va rebre dese-
nes d’adjudicacions a canvi de pagar, amb negre, im-
portants sumes de diners a l’expresident balear i altres 
càrrecs del seu Executiu. Els pagaments, ordenats pel 
mateix Matas, es feien a una cafeteria de Palma o a les 
oficines del PP a la ciutat. A més d’ell, el cas instruït 
pel magistrat José Castro també inclou com a imputats 
José María Rodríguez, exconseller d’Interior i exde-
legat del Govern espanyol, i el cunyat de Matas i ex-
tresorer del PP balear, Fernando Areal. La causa, que 
continua instruint-se, ha provocat el cessament de Ro-
dríguez, obligat a dimitir arran de la seva implicació.

[2012 Cas Ossifar]

Acusació: Manipulació de contractes i concursos pú-
blics.

Implicats: Cristina Cerdó i Malén Tortella, expresi-
denta i exgerent d’EMAYA (UM).

Estat: En fase d’instrucció.

En cas Ossifar investiga diverses irregularitats a l’Em-
presa Municipal d’Aigües i Clavegueram (EMAYA) 
de l’Ajuntament de Palma. Dins d’aquest organisme, 
es van manipular concursos per adjudicar-los a deter-
minades empreses. També s’estudia la suposada con-
tractació il·lícita a través de l’Oficina Ciutadana, amb 
l’objectiu de finançar Unió Mallorquina. Fruit del pe-
nediment d’un exresponsable d’EMAYA, que va col-
laborar amb la Fiscalia, l’Audiència de Mallorca ha 
imputat l’expresident i l’exgerent de l’organisme públic 
Cristina Cerdó i Malén Tortella, tots dos alts càrrecs 
d’UM, per uns delictes de suborn, malversació de fons 
i prevaricació.

[2014 Cas Trens]

Acusació: Malversació de fons públics.

Implicat: Biel Vicens, exconseller de Mobilitat i Orde-
nació del Territori (PSM-EN); i Antoni Verger, exdi-
rector general de Mobilitat.

Estat: En fase d’instrucció.

El cas Trens implica a l’exconseller de Mobilitat i Or-
denació del Territori, Biel Vicens, i altres càrrecs del 
Pacte de Progrés, per les suposades irregularitats en 
la compra de dos trens a la legislatura 2007-2011. La 
denúncia sobre Vicens la va presentar l’exgerent de 
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) del Govern del 
PP de Bauzá, José Ramón Orta, que va advertir sobre 
l’adquisició il·legal de dos combois per a l’electrificació 
de la línia Palma-Inca sense passar pel preceptiu con-
curs públic. Si bé estan imputats l’exconseller Vicens, 
l’exdirector general de Mobilitat i portaveu de MÉS 
per Palma, Antoni Verger, i diversos càrrecs d’SFM, 
els darrers informes tècnics i jurídics avalen la lega-
litat de la compra dels vagons. Davant d’aquests in-
formes, és possible que la jutgessa acabi arxivant la 
causa.

3. Causes i efectes del frau, l’evasió fiscal  
i les pràctiques de corrupció

3.1 De la impunitat del capitalisme dels 
amiguets: una forma d’espoli i saqueig

L’«acumulació originària», principi genuí del capita-
lisme, ha guiat el funcionament de la Transició fins als 
nostres dies, de manera que només ha estat possible 
conquerir el poder des de la cobdícia, l’explotació i 
l’endogàmica de classe. Pujols, Fabres i Cañelles for-
men la tríada de padrinos d’aquests oasi de poderosos 
de la qual n’han sortit deixebles ben avantatjats, com 
Puig, Camps, Matas i altres governants. Personatges 
que han convertit les institucions en espais opacs des 
dels quals lucrar-se a canvi de satisfer la cobdícia dels 
seus amics. Una corrua d’empresaris educats en el so-
roll de la borsa, ESADE i l’escola de Chicago, que en 
connivència amb les elits polítiques, han apuntalat un 
sistema que avantposa els privilegis d’una minoria so-
bre de les necessitats de la majoria social. Allò que 
tothom intuïa i es comentava en privat, mai no s’havia 
dit en públic fins ara. A partir de la confessió de l’ex-
president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, 
molts silencis responsables han quedat despullats, po-
sant llums i taquígrafs a l’omertà que ha existit durant 
aquests 40 anys d’impunitat continuada. En la manera 
d’exercir els afers, doncs, ha manat una visió autorità-
ria, jeràrquica i clientelar, no pas una forma republica-
na d’entendre la governança. El poder s’ha exercit per 
servir-se’n, no per servir a la ciutadania. El poder ser 
servia de si mateix.
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3.2 De les portes giratòries

El capitalisme d’amiguets«, com així ho ha definit el 
periodista Ernesto Ekaizer, s’ha traduït en el pas con-
tinuat de responsables públics a l’empresa privada i vi-
ceversa: el conegut fenomen de les «portes giratòries». 
Ho demostra la presència d’ex alts càrrecs als consells 
d’administració de les empreses de l’Índex Bursàtil 
de Referència (Ibex 35). Actualment, prop de 40 con-
sellers de l’Ibex ja han tingut responsabilitats a l’ad-
ministració pública des de l’inici de la transició. Així 
ha passat amb una part dels dirigents del PSOE: Feli-
pe González (Gas Natural Fenosa), José Bono (bufet 
Cremades & Calvo Sotelo), Josep Borrell (Abengoa), 
Narcís Serra (Caixa Catalunya) o Elena Salgado (Chi-
lectra, filial d’Endesa); i el mateix pel que fa al Par-
tit Popular: José María Aznar (Endesa), Rodrigo Ra-
to i Ángel Acebes (Bankia), José María Michavila (JP 
Morgan), Josep Piqué (Vueling i EADS) o Eduardo 
Zaplana (Telefónica Europa). L’abril de 2011, 48 dels 
487 llocs dels consells d’administració de l’Ibex35 (el 
9,8% del total) estaven ocupats per persones que havi-
en desenvolupat càrrecs públics.

Respecte a Catalunya, cal destacar el pas de l’exse-
cretari general d’ERC i exconseller del govern de la 
Generalitat, Joan Hortalà, a la Borsa de Barcelona; el 
nomenament de l’exsecretari de Comunicació i Estra-
tègia de CDC, David Madí, com a assessor d’Endesa i 
directiu de Deloitte; l’entrada de l’exdirigent de CDC 
i exportaveu de CiU al Congrés de Diputats espanyol, 
Miquel Roca, al consell d’administració d’ACS i En-
desa; el de l’exconseller d’Agricultura entre 1999 i 
2003, Josep Grau (CiU) a la presidència del consorci 
de constructores Aigües del Segarra Garrigues SA; o 
el cas de l’exalcalde socialista de Barcelona, Jordi He-
reu, que ha passat a ser delegat de la companyia Agbar 
a Colòmbia. Així mateix, l’actual conseller de Salut, 
Boi Ruiz (CiU), provenia de la Unió Catalana d’Hospi-
tals, la patronal del sector sanitari concertat.

3.3. Càrrecs electes que guanyen eleccions: 
tolerància i poc càstig social

Una dotzena de candidats que han guanyat els darrers 
comicis tot i estar imputats. A Catalunya, són l’actu-
al president de la Diputació de Tarragona Josep Po-
blet (CiU), que ha revalidat la seva majoria absoluta a 
Vila-seca, l’alcalde de Pallaresos (Tarragonès), Jaume 
Domínguez, que ha guanyat amb la marca blanca del 
PSC, el de Salt, Jaume Torramadé (CiU), acusat d’un 
presumpte assetjament sexual a la seva secretària, el 
de Cercs (Berguedà), Jesús Calderer, imputat per un 
delicte de prevaricació, Joan Casas, alcalde de Sant 
Feliu de Pallerols (CiU), imputat per suposats delictes 
de frau, prevaricació i tràfic d’influències, o l’alcalde 
de Santa Margarida de Montbui (Anoia), Teo Rome-
ro, encausat per malversació de cabals públics. Men-
trestant, al País Valencià, es troben imputats els bat-

lles de la Vall d’Uixó (la Plana Baixa), Òscar Clavell, 
per malversació de fons, el de Sogorb (Alt Palància), 
Rafael Calvo, per desobediència continuada de la nor-
mativa que regula les festes de bous, l’alcaldessa de 
Benicàssim (la Plana Alta) Susana Marqués, o l’alcal-
de de Callosa de Segura (Baix Segura), a qui s’acusa 
d’un presumpte delicte de prevaricació. Pel que fa a les 
Illes, l’alcaldessa de Vilafranca de Bonany, Montser-
rat Rosselló, es troba imputada per despeses en contra-
ctacions de càrrecs municipals, el batlle d’Alaró, Jo-
an Simonet, per assetjament laboral a una treballadora 
del consistori, i el de Pollença, Bartomeu Cifre, impu-
tat en un cas relacionat amb la tramitació de les obres 
d’una urbanització.

3.4 la cultura de la impunitat, la tirania  
de l’omertà i la justícia de classe

La Transició va heretar una cultura hegemònica sus-
tentada en la por, la impunitat i autoritarisme. Això 
ha fet que la picaresca i les corrupteles hagin acabat 
instal·lant-se en l’imaginari col·lectiu, fins a ser conce-
budes com a pautes d’accés al poder polític («Tú pides 
la comisión [...] y luego nos la repartimos bajo mano», 
Eduardo Zaplana; «Yo he venido a la política para for-
rarme», Vicente Sanz, exsecretari general de la Ràdio 
Televisió Valenciana). Per assegurar-se aquests privi-
legis, l’opacitat (l’omertà) ha sigut el modus operan-
di davant les denúncies de possibles irregularitat en 
l’exercici de l’activitat pública.

Quan les evidències han saltat a l’opinió pública, les 
culpes sovint s’han adreçat als tresorers dels partits en 
lloc de fer-ho als seus màxims responsables. Ho hem 
vist en la causa oberta pel finançament irregular del 
Partit Popular, quan Mariano Rajoy ha acusat Luís 
Bárcenas del suposat pagaments de diners amb negre 
als líders de la formació. També quan Artur Mas ha 
negat qualsevol implicació de Convergència Democrà-
tica en els casos de corrupció, tot i les proves sobre el 
desviament de fons al partit a través del Palau de la 
Música. Lluny de cap reconeixement, la responsabili-
tat ha recaigut sobre Daniel Osàcar i a la resta de tre-
sorers que gestionaven les finances de la formació na-
cionalista. O el mateix respecte Unió Democràtica de 
Catalunya, pel qual han pagat càrrecs subalterns a la 
cúpula dirigida per Josep Antoni Duran i Lleida.

Un altre conseqüència de la impunitat és l’aforament 
dels càrrecs públics, previst a la Llei Orgànica del Po-
der Judicial, que protegeix els responsables de la jus-
tícia i els alts càrrecs de l’Estat, com als respectius 
Estatuts d’Autonomia, que blinden els membres dels 
governs i els parlamentaris. Gràcies a aquesta figura, 
unes 10.000 persones a l’Estat espanyol estan exemp-
tes de ser jutjades pels tribunals de primera instància i 
només poden ser-ho per part dels tribunals superiors.

Un dels instruments amb què les elits s’han prote-
git són els indults decretats en aquesta etapa política. 
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Un dels beneficiats va ser l’expresident conservador 
de Cantàbria, Juan Hormaechea, condemnat el 1994 
a sis anys de presó per un delicte de malversació de 
cabals públics i a qui el govern de Felipe González 
va concedir-li l’indult total. El mateix va passar amb 
Carlos Navarro, Luis Olivero i Alberto Flores, con-
demnats a l’octubre de 1997 a penes de presó en el 
marc del Cas Filesa (1991), vinculat al finançament 
irregular del PSOE. Tots tres van rebre l’indult par-
cial del govern de José María Aznar el desembre del 
2000, cosa que va permetre’ls recuperar la llibertat. 
En aquest sentit, l’indult ha esdevingut una de les fi-
gures a través de les quals l’Estat s’ha saltat el principi 
constitucional d’igualtat i no arbitrarietat. Igualment 
van beneficiar-se’n l’exsecretari general del Departa-
ment de Treball i militant d’Unió, Josep Maria Ser-
vitje, i l’exmembre d’aquesta formació política, Víctor 
Manuel Lozano, principals imputats en el Cas Treball 
(2008), als quals l’Executiu de Mariano Rajoy va in-
dultar el 2012 malgrat l’opinió contrària dels tribunals. 
Cal afegir que entre 2000 i 2012 es van indultar 226 
condemnats per delictes contra l’Administració Públi
ca. Només l’any 2000 l’executiu de José Maria Aznar 
va indultar 85 condemnats: 9 per prevaricació, 47 per 
malversació i 11 per suborn.

També cal afegir les amnisties fiscals aprovades pels 
respectius governs, que han permès als grans evasors 
regularitzar la seva situació. Les dues primeres van te-
nir lloc durant els executius socialistes de Felipe Gon-
zález, els anys 1984 i 1991. La tercera es van produ-
ir el 2010, amb Rodríguez Zapatero en el poder, quan 
Hisenda va conèixer l’existència de comptes opacs en 
l’HSBC a Suïssa. El Govern va avisar els defraudadors 
a que regularitzen els comptes, entre els quals la famí-
lia Botín, un fet que els inspectors van denunciar per 
tracte a favor. I l’última amnistia va tenir lloc el 2012, 
decretada pel govern del PP sota la supervisió del mi-
nistre Cristóbal Montoro, de resultes de la qual 31.484 
contribuents van regularitzar els diners ocults que te-
nien sense declarar. En aquesta darrera amnistia, de la 
qual van aflorar 40.000 milions d’euros provinents de 
paradisos fiscals, s’hi van acollir desenes de polítics, 
jutges, fiscals i ambaixadors, com ara els fills de l’ex-
president Jordi Pujol (Josep i Oleguer), l’extresorer del 
PP Luis Bárcenas, l’empresari Fernando Martín i cinc 
imputats en la trama Gürtel (entre ells, un exconseller 
i un exdiputat del PP madrileny).

3.5 De l’evident degradació democràtica

D’aquesta relació crematística entre poder polític i ne-
goci empresarial, queda l’evidència que les icones eco-
nòmiques més rellevants d’una etapa d’expansió i crei-
xement han passat per la presó: Millet, De la Rosa, 
Josep Lluís Nuñez. Una realitat que també es va viure 
–a mitjans de la dècada dels 90– a l’Estat espanyol: 
Mario Conde, Prado y Colon de Carvajal

Arrel dels casos de corrupció, el sentiment d’impuni-
tat i incredulitat respecte als poders polítics i finan-
cers s’han instal·lat entre la ciutadania. Tal com indi-
ca el darrer Índex de Percepció de la Corrupció (CPI), 
que l’ONG Transparència Internacional publica anu-
alment, l’Estat espanyol és, després de Síria, el segon 
país del món on més ha augmentat la percepció de cor-
rupció, 20 punts per sobre de la mitjana registrada a 
la Unió Europea. El mateix informe indica que la per-
cepció ha crescut especialment durant el període de 
crisi, ja que mentre els anys de bonança el CPI donava 
una puntuació de 70 punts (100 indica el nivell més 
baix de corrupció), el darrer balanç l’ha situat a 60. 
«Els casos de corrupció que s’han produït els últims 
mesos assenyalen diverses debilitats estructurals del 
sistema legal, així com en l’adjudicació de contractes 
públics o la normativa sobre l’ús del sòl», assenyala 
l’estudi. També, segons l’ONG Transparència Interna-
cional, als països on hi ha menys corrupció, com són 
Dinamarca, Nova Zelanda, Finlàndia i Suècia, el siste-
ma educatiu és més igualitari i la seva societat compta 
amb una elevada cultura cívica.

La corrupció i el frau apareixen, doncs, com una de les 
tres preocupacions de la població, només per davant 
de l’atur, tal i com rebel·la l’informe del Centre d’In-
vestigacions Sociològiques (CIS) de març de 2015. En 
canvi, en les dades referides al 2009, només l’1% de la 
població considerava la corrupció com un problema. 
«La corrupció posa en perill els valors mateixos del 
sistema: la democràcia és ferida en el cor; la corrupció 
substitueix l’interès públic pel privat, mina els fona-
ments de l’Estat de dret, nega els principis d’igualtat 
i de transparència afavorint l’accés privilegiat i secret 
de certs agents als recursos públics» (Donatella Della 
Porta i Yves Mény, 1995). També, com diu l’exfiscal 
general de l’Estat, Eduardo Torres Dulce, «la corrup-
ció empobreix i en un context de crisi pot frenar les 
possibilitats de recuperació».

Pel que fa a Catalunya, dos estudis dimensionen la 
gravetat d’aquest fenomen. D’una banda, el baròmetre 
publicat per l’Oficina Antifrau el 2014, segons el qual 
un 90% la població catalana considera la corrupció 
un dels grans problemes del país i, de l’altra, l’infor-
me publicat pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), del 
qual es desprèn que la corrupció ha provocat una gran 
desconfiança vers l’actual funcionament de les insti-
tucions i dels poders de l’Estat. «La corrupció accen-
tua les diferències socials al limitar el paper de l’Estat 
com a mediador de les demandes dels diferents grups 
socials. Les classes populars o marginals es veuen sot-
meses a un procés d’exclusió social i polític, ja que la 
corrupció els allunya del sistema formal i els obliga a 
accedir de manera informal als seus mitjans de subsis-
tència» (Rowland Michell, 1998). Quan la ciutadania 
percep que vivim en un entorn corrupte, on el sistema 
judicial no és independent, ni imparcial ni ràpid, ten-
deix a desconfiar de les institucions i, de retruc, aug-
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menta el seu absentisme i desinterès en els processos 
de participació política i electoral.

3.6 De les dificultats per lluitar contra  
la corrupció

Un dels impediments per frenar la corrupció ha estat 
la manca de voluntat política per implementar meca-
nismes de transparència, un principi recollit a l’article 
105.b de la Constitució que més tard es va regular en 
la Llei de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú (1992). Tot 
i aquesta norma, la fiscalització de la despesa públi-
ca és encara molt deficient, cosa que obre la porta a 
operacions opaques o al fet que empresa tingui el mo-
nopoli per a un determinat servei o sigui beneficiada 
pel govern amb la majoria d’adjudicacions. És el cas, 
per exemple, de les constructores Ferrovial, Copisa, 
Comsa-Emte, Applus o Agbar i de les auditores exter-
nes Deloitte o Pricewaterhouse Coopers (PwC), a qui 
els governs de Jordi Pujol i Artur Mas han concedit 
la majoria de contractes i a les quals, algunes d’elles, 
es relaciona en el presumpte finançament irregular de 
Convergència i Unió (CiU). La nova Llei de la Trans-
parència (19/2013), que inclou 40 mesures contra la 
corrupció i que ha començat a desplegar-se a la fi de 
2014, sembla que no ajuda suficient al monitoratge de 
l’activitat pública i de l’àmbit econòmic. Entre altres 
llacunes destaca la no inclusió de dades sobre les co-
munitats autònomes i governs locals.

3.6.1 La dependència de la justícia del sistema exectiu 
i legislatiu ha derivat en instruccions anòmales o ober-
tament deficients, que després han quedat en entredit 
per altres estaments de la magistratura. Destaca el Cas 
Casinos (1986), del qual els responsables de l’empre-
sa concessionària van ser exonerats del delicte d’apro-
piació indeguda i la distracció de diners contravenint 
l’opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC), per qui la sentència hauria estat condemnatò-
ria si el procés s’hagués realitzat degudament.

3.6.2 L’impacte social i econòmic que provoca la cor-
rupció contrasta amb la inversió pública destinada a 
combatre-la. L’Estat és, dins de la Unió Europea, un 
dels països que menys inverteix en justícia (32,4 euros 
per habitant enfront de 60,6 euros de mitjana). Com 
tampoc hi ajuda la manca de recursos humans i tècnics 
per tal que la fiscalització arribi a tots els ressorts de 
l’administració pública. N’és una prova l’escàs nombre 
de jutges en relació a la quantitat de població (a l’Estat 
espanyol, 11,2 per cada 100.000 habitants, 10 menys 
que la mitjana de la Unió Europa). Els nostres jutjats, 
doncs, no estan preparats per afrontar els grans casos 
de corrupció. El mateix Servei contra el Blanqueig de 
Capitals (SEPBLAC), depenent del Banc d’Espanya i 
el Ministeri d’Economia, compta amb només 80 tre-
balladors per perseguir-lo, mentre que l’Agència Tri-

butària s’ha desfet en els darrers dos anys de 1.719 ins-
pectors que lluitaven per evitar el frau a Hisenda.

3.6.3 La manca de mitjans provoca que es demorin al-
gunes instruccions, amb la consegüent prescripció de 
delictes relacionats amb la corrupció. I és que els ter-
minis de prescripció són curts davant del tràfic d’influ-
ències i blanqueig de capitals, que deixen de ser puni-
bles després de cinc anys, mentre que la prevaricació 
prescriu als deu anys. Un exemple és el cas Fabra, 
que, després de vuit anys d’instrucció i set jutges di-
ferents, no compta amb data per a la vista que asseurà 
en el banc dels acusats a l’expresident de la Diputació 
de Castelló. També destaca el cas Hisenda, en què 12 
anys després d’iniciar-se la instructor, els encausats (el 
constructor i expresident del FC Barcelona, Josep Llu-
ís Núñez, i la cúpula d’Inspecció d’Hisenda) van rebre 
condemnes d’entre sis i 13 anys de presó però només 
han hagut d’anar a dormir a la presó unes setmanes. 
Fins i tot el cas Millet ja ha vist passar quatre jutges en 
cinc anys i encara està pendent de judici. De la matei-
xa manera que el cas Pallerols, relatiu al finançament 
irregular d’UDC, va voltar 16 anys pel Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, per l’Audiència de Bar-
celona i el Tribunal Suprem, la qual cosa va permetre 
que als encausats se’ls reduís la condemna. També el 
Cas Subirà (1992) va ser arxivat malgrat acreditar-se 
que diversos exconsellers de CiU havien simultaniejat 
càrrecs públics amb responsabilitats a l’empresa priva-
da, així com el Cas Ses Variades (2010), on Stella Ma-
tutes, exconsellera balear de Vies i Obres entre 2003 
i 2007, va ser exonerada de mantenir negociacions il-
lícites en haver prescrit el delicte. També va ser absolt 
l’expresident balear Gabriel Cañellas, en haver prescrit 
el delicte del qual se l’acusava en el cas Sòller (1995).

Finalment, cal destacar la contaminació dels òrgans 
de la justícia per part del sistema executiu i legislatiu, 
fet que ha derivat en instruccions anòmales o oberta-
ment deficients. Destaca, entre molts d’altres, el Cas 
Casinos (1986), del qual els responsables de l’empre-
sa concessionària van ser exonerats del delicte d’apro-
piació indeguda i la distracció de diners contravenint 
l’opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC), per qui la sentència hauria estat condemna-
tòria si el procés s’hagués realitzat degudament. Una 
altra prova d’aquesta dependència és el Tribunal de 
Comptes, encarregat de vigilar els partits, que d’una 
plantilla de 700 persones, a meitat estan designades 
pels propis partits, mentre que un centenar són fami-
liars dels càrrecs que hi treballen, cosa que limita la 
seva independència i perjudica una labor que hauria de 
basar-se en la meritocràcia i la qualitat professional.

4. Síntesis i principals conclusions

Des de tots els fets analitzats, els antecedents acumu-
lats i l’anàlisi exhaustiu dels determinants i condicio-
nants institucionals, polítics i econòmics, considerem
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(a) que la triada reconeixement (dels fets), reparació 
(del dany) i garanties de no repetició (reforma institu-
cional) queda encara pendents de resoldre en la seva 
triple dimensió.

(b) que si bé la corrupció no ha estat generalitzada i 
sistèmico-estructural, tampoc ho ha estat esporàdico-
aïllada, però ha estat recorrent, habitual i endèmica, i, 
sobretot, impune. Vinculada, estandaritzada i sostin-
guda, a l’exercici del poder polític en complicitat con-
nivent amb esferes i cercles o entorns del poder econò-
mic i financer en un context de creixement econòmic 
i inversió pública que avui no es dóna; no és tant que 
avui hi hagi menys corrupció sinó que no hi ha possi-
bilitat de corrompre, atesa la recessió

(c) que el pujolisme, com a sistema integral de poder, 
va covar en el seu sí i en els seus angles una xarxa 
clientelar i un entorn que va propiciar pràctiques ir-
regulars, també corruptes, i que va confondre el país 
amb una empresa i el govern amb un consell d’admi-
nistració

(d) que la corrupció –il·legal, alegal i legal– més que 
del sistema, ha estat el sistema; un model de gestió 
político-econòmica de les elits del país, que avui ha 
entrar en crisi, fallida, deslegitimació i final de cicle. 
Model i règim que va néixer dels pactes entre les elits 
franquistes i les noves elits sorgides del pacte de la 
transició i la cultura política dominant subseguent, que 
hi han contribuït, amb corresponsabilitat plena, dinà-
miques partitocràtiques, judicials i institucionals i cla-
rament dels grans mitjans de comunicació orientades 
a reduir-ne, minimitzar-ne o silenciar el seu abast.

(e) Que la versió catalana del «capitalisme dels ami-
guets» –que corromp i corca les bases mateixes de la 
democràcia– va ser tolerada, emparada i protegida per 
l’Estat, com recorda Ernesto Ekaizer, fins que el procés 
polític democràtic català va agafar embranzida social

(f) Que el frau fiscal és un patró de conducta sistèmic 
de les elits extractives, de les grans fortunes, els grans 
patrimonis i les grans empreses, que cal eradicar i que 
la impunitat, cap a les elits, és política d’Estat acompa-
nyades de l’estructura del silenci que és l’omertà.

(g) Que aquestes elits extractives són les que han sa-
quejat i endeutat el país; les mateixes que van alenar el 
boom immobiliari, l’endeutament públic i la cultura de 
la cobdícia que ha dut a la major socialització de deute 
privat de la història, privatitzant els guants i socialit-
zant les pèrdues i abocant a la ruïna social a la majoria 
de les classes populars.

(h) Que el capitalisme ha aprés de la màfia tot el que la 
màfia pensava que havia aprés del capitalisme.

5. Recomanacions, propostes i alternatives

[prèvia]

Abast limitadíssim i incompliments de  
les mesures governamentals anunciades

El 22 de febrer de 2013, el president de la Generalitat, 
Artur Mas, va presentar una bateria de 51 mesures per, 
va assegurar, «restablir la confiança entre ciutadania 
i institucions, i d’aquesta manera aixecà el país de la 
situació tan delicada en la qual es troba». El paquet 
de mesures s’estructurava en sis eixos: (1) transparèn-
cia, accés a la informació i bon govern; (2) contracta-
ció pública (administracions i empreses) i reforma de 
l’Administració; (3) administració de justícia: proce-
diments i delimitacions de la figura de l’imputat; (4) 
mesures de reforçament de la transparència en la ges-
tió dels partits polítics; (4) potenciació dels organis-
mes de control; i (6) la regeneració democràtica. El 10 
de juliol, l’Oficina d’Antifrau de Catalunya va remetre 
a la Comissió d’Investigació sobre el frau, l’evasió fis-
cal i les pràctiques de corrupció política (CIFEF) l’in-
forme de seguiment dels treballs de la comissió que 
se’ls va sol·licitar. En ell, en l’apartat «propostes i reco-
manacions» s’avalua el grau de compliment de les 51 
mesures presentades pel president de la Generalitat de 
Catalunya davant la gravetat i severitat de la proble-
màtica tractada. Passats quasi dos anys i mig, de les 
51 mesures en el Govern només n’ha executat plena-
ment 4, la qual cosa representa el 7,8%; 41 es troben 
en fase d’execució (41,2%); i 19 ni s’han començat a 
dur a terme (37,2%). Les set restants les han d’apli-
car organismes diferents al Govern. Les quatre mesu-
res executades són (1) aprovació de la llei de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern; (2) 
crear un registre públic amb totes les entitats vincula-
des als partits polítics; (3) posar en marxa el porta web 
de la transparència; i (4) publicar les retribucions dels 
càrrecs electes, alts càrrecs i assimilats. No només 
s’han executat quatre mesures de 51, sinó que les du-
tes a terme no són les de major calat estructural. Així, 
per exemple, entre les pendents d’aplicar destaca (1) 
el desenvolupament de mecanismes de control, segui-
ment i avaluació de les subvencions i ajuts públics; (2) 
la reforma de la funció pública catalana que asseguri 
un sistema d’accés basat exclusivament en els principis 
de mèrit i capacitat; (3) dotar de recursos materials i 
humans l’administració de justícia per accelerar ins-
trucció casos vinculats a la corrupció; (4) assolir un 
acord entre els partits per consensuar que un càrrec 
electe imputat hagi de deixar automàticament tots els 
càrrecs públics; o (5) potenciar els òrgans de control 
existents a Catalunya.
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5.1 Mesures de caràcter polític i arquitectura 
institucional

5.1.1 Relatives al traspàs de competències

a) Instar al govern de l’Estat al traspàs de competèn-
cies en matèria de regulació i estructura de l’adminis-
tració de justícia.

b) Instar al govern de l’Estat al traspàs de totes les 
competències en matèria fiscal i de regulació de l’Ad-
ministració tributària.

c) Instar al govern de l’Estat al traspàs de competènci-
es legislatives en matèria penal, civil i administrativa.

5.1.2 Relatives al finançament dels Partits 
Polítics

a) Instar a la creació d’un sistema de finançament pú-
blic suficient lligat a les obligacions de transparència 
que han de complir els partits sobre els seus comptes 
i els de les seves fundacions. Així construir un siste-
ma progressiu per incentivar la transparència i penalit-
zar l’opacitat de manera que els criteris per establir la 
subvenció electoral vingui determinada per una com-
binació entre vots rebuts i obligacions de transparèn-
cia complertes.

b) Establir per les Fundacions les mateixes obligacions 
i les limitacions que tenen els partits. Estarien obliga-
des a aportar la mateixa documentació, i a sotmetre’s 
al mateix regim de fiscalització per part de la Sindica-
tura de Comptes. Igualment estarien obligades a pu-
blicar els comptes de manera detallada i a sotmetre’s a 
la fiscalització d’un òrgan independent.

c) Imposar un límit màxim de despeses per campa-
nyes electorals. Una de les despeses més importants 
dels partits polítics són les campanyes electorals, ca-
da vegada més sofisticades i no circumscrites als 15 
dies que fixa la llei. Dues variables que contribueixen 
a encarir-les i, per tant, aboquen els partits a cercar 
recursos com sigui i de qui sigui. Terreny abonat per 
la corrupció. Per eradicar aquesta pràctica és necessa-
ri delimitar, de manera estricta i inflexible, el període 
de campanya electoral i el volum de despesa màxima, 
i establir sancions pecuniàries lligades a la reducció 
econòmica de les futures subvencions electorals.

d) Prohibició de demanar crèdit als bancs. La garantia 
d’un sistema de finançament públic suficient exclou els 
partits de la possibilitat de sol·licitar crèdits als bancs.

e) Prohibició de les donacions als partits, o les seves 
fundacions, procedents de les empreses sotmeses a lli-
cències, regulació o subvencions públiques.

f) Prohibir a les fundacions dels partits rebre ajudes o 
donacions d’aquelles persones jurídiques que no po-
den donar als partits polítics.

g) Prohibició de les portes giratòries. Més enllà del 
que estableix la llei pel que fa als alts càrrecs, és ne-

cessari establir la prohibició que membres de governs 
puguin participar, en el grau que sigui, i amb indepen-
dència del tipus d’òrgan, en empreses privades.

h) Revisió i ampliació si s’escau del règim d’infracci-
ons i sancions als partits polítics i les fundacions de-
pendents i millora del procediment sancionador.

i) Regulació clara sobre la destinació dels diners i a 
justificació de les subvencions electorals. Cal regular 
on es poden destinar les subvencions electorals de ma-
nera més exhaustiva.

j) Definir quins criteris determinen que una fundació 
o associació estan vinculades a un partit i crear un re-
gistre de fundacions i associacions vinculades. Per es-
tablir el lligam entre associacions i fundacions i partits 
serà preceptiva la inscripció al Registre de Partits.

5.1.3 Mesures imprescindibles sobre 
transparència

a) Publicació a Internet dels comptes anuals detalla-
des dels partits polítics i entitats a ells vinculades, amb 
el degut desglossament orgànic i geogràfic de les se-
ves despeses i ingressos, així com dels seus béns pa-
trimonials. Les exigències de transparència es traslla-
den especialment a les donacions i als comptes de les 
fundacions a les quals estan lligats i als seus béns pa-
trimonials. Els partits estaran obligats a publicar en 
les seves pàgines d’internet sota un apartat comú ano-
menat «Transparència interna» tota la informació que 
es relaciona de manera detallada.

b) Publicació a la web de la Sindicatura de Comptes 
del seu informe d’auditoria anual dels partits polítics 
(en el termini màxim d’un any des del tancament de 
cada exercici comptable).

c) Publicació a la web de la Sindicatura de Comptes de 
l’Informe d’Auditoria Anual de les fundacions vincu-
lades als partits polítics (en el termini màxim d’un any 
des del tancament de cada exercici comptable).

d) Comunicació i publicitat obligatòria dels préstecs 
atorgats als partits i les seves fundacions a la Sindica-
tura de Comptes. Els partits en primera instància i les 
entitats financeres de manera subsidiària estan obliga-
des a publicar els préstecs atorgats als partits o a les 
seves fundacions.

e) Establir un procediment normalitzat d’auditoria in-
terna per als partits i les fundacions duta a terme per 
part d’un òrgan independent i amb l’obligació de pu-
blicar el seu resultat.

f) Obligatorietat de fer pública la situació de fallida 
econòmica que, si escau puguin tenir alguns partits.

g) No admetre la inclusió de processats o investigats 
per corrupció a les llistes electorals, o en tot cas esta-
blir l’obligació de fer pública aquesta circumstància en 
publicar les llistes.
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h) Habilitar un espai fix anual dins de la Comissió 
d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya on 
hagin de comparèixer els gerents i tresorers dels par-
tits polítics a retre comptes dels diners públics, dels 
préstecs, de les donacions de com han gastat les sub-
vencions, etc.

i) Més enllà del que estableix la llei pel que fa als alts 
càrrecs, prohibir que els membres de governs puguin 
participar en empreses privades en el grau que sigui i 
amb independència del tipus d’òrgan de la corporació.

j) Establir «llistes negres» d’empreses acusades de 
corrupció, fer-ne publicitat al portal de la transparèn-
cia i, òbviament, prohibir que participin en processos 
de contractació pública.

k) Obligar a les empreses concessionàries de les ad-
ministracions públiques a publicar a la web corporati-
va tots els contractes celebrats els últims 8 anys amb 
qualsevol administració, la quantia, així com mencio-
nar tant les empreses subsidiàries vinculades com les 
unitats temporals d’empreses (UTE) i joint ventures.

l) Obligar que tots els organismes públics publiquin a 
les webs respectives pàgines web les declaracions de 
renda dels seus directius dels últims 8 anys.

m) Establir que la imputació judicial de qualsevol càr-
rec electe implica el cessament immediat i automàtic.

n) Crear «l’Observatori de la despesa pública», un ens 
públic, sotmès al dret públic, independent que auditi 
les despeses de les administracions públiques i orga-
nismes vinculats amb independència de la personalitat 
jurídica. L’auditoria d’aquest òrgan és realitzarà anual-
ment en el període màxim dels sis mesos posteriors a 
l’any auditat. L’objectiu és detectar fraus o situacions 
«dubtoses» per derivar-les als corresponents òrgans de 
control interns i, si correspon, a la fiscalia.

o) Creació d’un Registre al portal web transparència 
sobre els lobbys que operen a Catalunya. Totes les per-
sones organitzacions i empreses inscrites en el Regis-
tre de Transparència han d’informar sobre: 

p) Les seves fonts de finançament, especialment pel 
que fa a subvencions o fons públics rebuts, aportant 
aquesta informació de manera puntual i actualitzada.

q) Detall de la seu personal contractat i dels càrrecs 
públics i institucionals exercits amb anterioritat per 
aquestes persones.

r) Detall de les propostes legislatives sobre les que estan 
treballant altres espais on participin d’alguna manera.

s) En el cas de consultores i despatxos d’advocats: eli-
minar excepcions basades en confidencialitat lletrat-
client i declaració d’aquells clients els despeses desti-
nades a exercir lobby superin els 10.000 € anuals.

t) Registre de les reunions (motiu, documentació lliu-
rada, data) de tots les persones lobbistes amb diputa-
des i diputats.

u) La Comissió d’Investigació reclama al Govern de la 
Generalitat i a les instàncies de control (Oficina Anti-
Frau, Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges) que, 
en col·laboració amb el teixit associatiu del país, ela-
bori un informe definitiu i exhaustiu sobre la topogra-
fia, anatomia i radiografia de la corrupció a Catalunya 
des de 1978 fins al dia d’avui, que en detalli totes les 
causes, detalls, condemnes i compliment efectius de 
penes, que en permeti extreure’n conclusions dels de-
terminants institucionals, polítics, econòmics i socials 
que l’han provocada, que caldrà lliurar abans que clo-
gui 2016.

5.1.4 Mesures de caràcter jurídico-legal

5.1.4.1 Mesures relatives al procediment penal i a l’afo
rament

a) Reforma de la LECrim, apostant per procediment 
penals àgils, potenciant l’oralitat, reduint la instrucció 
–que ha de deixar de ser un fi en si mateixa, situant el 
pes del procés penal en el judici oral i posant fi a su-
maris interminables. S’ha d’acabar amb la reiteració 
del binomi diligència sumarial-pràctica de prova en el 
judici oral.

b) Regulació clara, actualitzada, exhaustiva i ordenada 
de totes i cadascuna de les diligències d’investigació i 
els seus requisits amb les aportacions de la jurispru-
dència. La seva regulació és avui antiquada, deficient 
o confusa, de vegades fins i tot inexistent. Això pro-
porcionaria seguretat jurídica als jutges d’instrucció i 
evitaria dubtes, recursos i nul·litats. Especialment cal 
regular adequadament les intervencions telefòniques, 
la diligència d’entrada i registre i, amb urgència, les 
escoltes de converses orals. En el primer cas la regula-
ció és molt deficient i no ha variat pràcticament des de 
1988; en el segon, confusa, prolixa i poc pràctica; en el 
tercer és inexistent, i això que es tracta de diligències 
fonamentals per a la investigació dels delictes.

c) Agilització dels tràmits externs que demoren les 
causes. S’ha de tenir present que una bona part del 
temps de durada de les causes es produeix per causes 
exògenes, ja que es consumeix a l’espera de la recepció 
d’informes pericials, de documentació remesa per al-
tres entitats i de contestació a oficis sol·licitats pel jut-
jat, i en la preparació, traducció i remissió de comissi-
ons rogatòries.

d) Supressió del privilegi que es reconeix en la LE-
Crim a certes autoritats d’efectuar declaracions per es-
crit sense comparèixer davant del jutge, el que fa per-
dre tota espontaneïtat a aquests declaracions.

e) Introducció del principi d’oportunitat que permeti al 
fiscal valorar si és convenient o no iniciar el processos 
penal en cas de petites infraccions per descarregar els 
jutjats d’afers d’escassa entitat i amb caràcter reglat.

f) Renúncia a l’aforament dels diputats, President i 
membres del govern de manera que només quedi res-
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tringit a fets relacionats amb les actuacions en òrgans 
de representació política i no a delictes relacionats 
amb l’activitat pública o privada.

g) S’ha d’evitar que els aforaments entorpeixin les di-
ligències d’instrucció facilitant l’ocultació o destruc-
ció de proves, més quan l’institut no és cap garantia 
sinó un mer privilegi processal avui mancada de jus-
tificació. Els aforaments obliguen al jutge d’instrucció 
a circumval·lar a la persona aforada i li impedeixen 
adoptar mesures limitatives de drets respecte al ma-
teix (entrades i registres, intervencions telefòniques, 
etc.), la qual cosa dificulta notablement les investiga-
cions.

h) Com a conseqüència de l’anterior seria oportú atri-
buir la instrucció totes les causes, incloses les que 
afecten aforats, pel jutge instructor ordinari sense per-
judici de l’enjudiciament pel tribunal al qual l’acusat 
estigui aforat i de les competències de l’AN, si escau.

i) Supressió del requisit del suplicatori a les Cambres 
parlamentàries, o privilegis processals similars, que 
dificulten la instrucció de les causes contra aforats es-
pecialment en l’inici de la fase d’investigació i en cas 
de secret sumarial.

j) Clarificació de la competència en cas de causes que 
afecten múltiples imputats, aforats i no aforats, en di-
versos tribunals (TSJ, AN o TS).

k) Impossibilitat de canvi de jutge instructor o tribunal 
en cas que la persona imputada o acusada deixi d’es-
tar aforada i viceversa. Perpetuació de la jurisdicció o 
mesura d’efectes equivalents.

5.1.4.2 Mesures de caràcter penal

a) Modificació del delicte de finançament il·legal dels 
partits per considerar en 50.000 euros la quantitat mí-
nima per ser considerada delicte i no 500.000 euros 
com està establert actualment.

b) Reducció de la quota defraudada en els delictes con-
tra la Hisenda Pública a 50.000 euros, avui excessiva-
ment elevada (120.000 €). Agreujament de pena i in-
crement del termini de prescripció.

c) Tipificació expressa dins el capítol VII, de l’actu-
al Títol XIX del Codi Penal del delicte d’Administra-
ció deslleial en l’àmbit de l’administració pública, com 
existeix en l’article 295 del Codi Penal per a adminis-
tradors de societats, per als administradors públics 
que defraudin els béns de els ciutadans, s’apropiïn 
d’ells indegudament, contractin contra els interessos 
dels administrats o simplement deliberadament arru-
ïnin un ens públic per facilitar la seva privatització o 
tancament.

d) Eliminar els terminis de prescripció pels delictes 
previstos en els capítols V a XIX, Títol XIX del Co-
di Penal. Així com facilitar al màxim el paper de les 
acusacions populars –que sovint actuen com a punta 

de llança de la lluita contra la corrupció–, per exem-
ple, eliminant l’obligació d’aportar una fiança com a 
condició per a poder-se personar a la causa, i revisar el 
paper del jurat popular en aquesta mena de processos.

e) Qualsevol condemna per delictes associats a la cor-
rupció ha de portar aparellada la inhabilitació efectiva 
per a l’exercici de càrrecs públics.

f) Introducció del delicte d’enriquiment il·lícit o injus-
tificat de càrrecs públics durant el seu mandat.

g) Introducció d’una modalitat de delicte d’obstrucció 
a la Justícia per al cas de manca de col·laboració amb 
la Justícia i especialment quan en el curs d’una investi-
gació no es remeti al jutge la documentació requerida 
o es remeti incompleta.

h) Agreujament del delicte de desobediència a l’autori-
tat judicial comès per funcionari públic, avui castigat 
amb pena de multa en el Codi Penal.

i) Limitació o prohibició legal de la suspensió o subs-
titució de la pena en cas de delictes de corrupció, ex-
cepte casos molt excepcionals i sempre condicionada 
a la devolució de les sumes malversades o apropiades.

j) Despenalització de les petites infraccions penals (en 
particular les faltes) que suposen un desproporcionat i 
de vegades innecessari esforç per a la Administració 
de Justícia i que resten atenció i esforços en causes de 
major entitat.

5.1.4.3 Mesures de dret administratiu

a) Repensar el model de governança de les nostres ad-
ministracions públiques, superar la «nova gestió pú-
blica» que ha desregulat el dret administratiu per con-
vertir les administracions en còmplices del procés 
d’acumulació capitalista per despossessió amb priva-
titzacions, externalitzacions i retallades que han su-
portat les classes populars. Per tant, aturar el procés 
d’arraconament del dret públic en cada vegada majors 
àmbits d’incidència pública, perquè menys regulació 
implica augmentar les possibilitat de corrupció com 
palesa la liberalització del sòl.

b) Professionalització (funcionarització) de la direcció 
de l’administració. Direcció de l’administració tècnica i 
no controlada políticament. La taxa de criminalitat dels 
funcionaris és gairebé inexistent, la qual cosa contrasta 
amb la corrupció política. És a dir, les dades objectives 
assenyalen que la corrupció pública és majoritàriament 
corrupció política, perquè les ràtios de criminalitat són 
de gairebé de 100 a 1 entre polítics i empleats públics.

c) Articular els mecanismes necessaris per protegir els 
denunciants de casos de corrupció, que es materialitza 
amb l’aprovació de la llei de protecció de denunciants, 
Aquesta norma ha de protegir qualsevol ciutadà, els 
funcionaris també. La protecció del denunciat públic 
implica regular canals d’informació que garanteixin la 
necessària confidencialitat als ciutadans o treballadors 
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d’empreses o institucions, que, disposen d’informació 
rellevant per lluitar contra el frau i la corrupció, i la 
volen transmetre a les institucions i òrgans encarregats 
d’investigar-la.

d) Codificar les exigències ètiques dels empleats pú-
blics i dels electes, i els alts càrrecs de l’administració 
a través de l’aprovació de codis de conducta, ètics i de 
bon govern. Codis que inclouen deures jurídics i san-
cions en cas d’incompliment.

e) Eliminar la lliure designació com a instrument per 
nombrar i cessar a l’administració, perquè ara massa 
persones depenen professionalment del triomf d’unes 
sigles i les administracions més propenses a pràcti-
ques corruptes són aquelles que tenen un major nom-
bre de treballadors deutors d’un nomenament polític. 
Reforçar els instruments jurídics de preservació de la 
imparcialitat.

f) Crear un organisme especialitzat i permanent que 
tingui la condició d’administració pública que centra-
litzi la selecció d’empleats públics de tot el sector pú-
blic de Catalunya.

g) Regular de manera estricte, pública i transparent el 
nomenament d’empleats públics amb l’objectiu de li-
mitar al màxim les figures del personal de lliure desig-
nació, el personal eventual i e personal directiu. El què 
ha de prevaldre són els principis de mèrit i capacitat, i 
imparcialitat.

h) Aprovar un codi que tipifiqui les incompatibilitats 
en l’àmbit dels conflictes d’interessos subjectes a au-
torització prèvia i aplicable a tot servidor de qualsevol 
ens públic. El codi tipificarà les infraccions i les san-
cions sobre la matèria, i el procediment sancionador.

i) Extreure de l’esfera municipal les funcions de con-
trol, supervisió i disciplina urbanística per tal d’evitar 
la possible confluència d’interessos públics i privats.

j) Establir models parametritzats que concretin quan 
un instrument de planificació o gestió urbanístic pot 
qualificar-se de sostenible conforme amb el model ter-
ritorial que fixa el planejament que li serveix de fona-
ment.

k) Generalitzat i intensificar els processos participa-
tius, no només en les fases de preparació i d’aprova-
ció dels instruments, sinó també durant l’execució dels 
diversos instruments urbanístics i d’ordenació territo-
rial.

5.1.4.4 Mesures sobre contractació administrativa

a) Crear un òrgan de Contractació Administrativa que 
centralitzi la funció administrativa de licitació i adju-
dicació de la contractació de tots els ens del sector pú-
blic de Catalunya. Aquest òrgan també podria assumir 
les demandes de diferents ajuntaments que de manera 
voluntària deleguin aquestes funcions en l’òrgan de la 
generalitat.

b) Encarregar a la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa els treballs de seguiment i execució 
dels diferents contractes de quantia superior a 60.000 
euros que durà a terme assistida pel responsable del 
contracte de l’ens administratiu beneficiari dels ser-
veis, subministraments o obres.

c) Establir un protocol d’us obligatori per l’administra-
ció de la Generalitat de Catalunya i tots els ens públics 
i públics i privats dependents sobre un sistema de pe-
nalitzacions obligatori i objectiu respecte al seguiment 
i l’execució del contracte, així com un procediment 
per a aplicar-les.

d) Reforçar els controls en el moment d’assignar 
aquests contractes. Col·laborar amb els ens locals per-
què realitzin processos oberts i totalment transparents 
i imparcials.

e) Fixar l’obligació que totes les condicions i modali-
tats del procediment de licitació es formulin de forma 
clara, precisa i inequívoca a l’anunci de licitació o al 
plec de condicions. Alhora, publicar l’informe justifi-
catiu on es motivi de l’elecció, fins ara tràmit no obli-
gatori.

f) Limitar la potestat per modificar els contractes a 
través d’una regulació específica que contempli la mo-
dificació només en casos excepcionals. En aquests su-
pòsits, regular la publicitat de les modificacions, així 
com la possibilitat d’impugnació.

5.1.4.5 Mesures generals per garantir la independèn
cia de poders i dificultar la impunitat

a) Aprovar una llei de protecció jurídica a tots aquells 
ciutadans denunciants de possibles casos de corrupció.

b) Canviar la legislació per limitar els privilegis jurí-
dics i judicials dels aforats, per als quals pot arribar a 
haver-hi un cert espai d’impunitat, i hi ha normalment 
grans traves per a les actuacions dels jutges en aquests 
supòsits.

c) Adoptar les mesures necessàries perquè en el ter-
mini més breu possible aconseguir una direcció de 
l’administració pública tècnica i no controlada políti-
cament.

d) Despolititzar les institucions, des de fiscalia, pas-
sant pels òrgans d’avaluació dels comptes dels partits 
polítics, fins els membres del Tribunal Constitucional 
per garantir que operin controlin i fiscalitzin les for-
macions polítiques i els polítics i impedir que eludei-
xin l’obligació de rendir comptes a la societat i operin 
des de l’opacitat. La despolitització es durà a terme a 
través d’un sistema d’elecció professional i no partidis-
ta dels membres dels diferents òrgans encarregats de 
desenvolupar tasques d’avaluació.

e) Despolititzar la fiscalia i garantir que els diversos 
agents que lluiten contra la corrupció no se’ls pugui 
cessar de forma injustificada i aleatòria.
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f) Revocar els contractes i nomenaments dels càrrecs 
de confiança de l’administració sufragats amb diners 
públics.

g) Dotar l’administració tributària de Catalunya de, 
com a mínim, 300 inspectors i entre 1.000 i 1.200 em-
pleats del cos de gestió tributària.

h) Deixar sense efecte la mesura de gràcia de l’indult 
pels delictes de corrupció política. Desenvolupament 
legislatiu del concepte constitucional del dret de gràcia, 
i modificació de la Llei de 1870, fent inelegible per l’in-
dult a funcionaris i càrrecs públics per delictes come-
sos en l’exercici del seu càrrec i en ocasió del mateix.

i) Creació d’una Oficina de Regulació del Registre d’In-
teressos dels diputats, membres del govern i alts càrrecs 
de l’Administració; l’Oficina serà l’òrgan encarregat de 
la vigilància i supervisió de l’estricte compliment de la 
legislació vigent en matèria d’incompatibilitats i con-
flictes d’interessos, així com de la custòdia dels Regis-
tres d’Activitats i de Béns i Drets Patrimonials.

5.4.1.6 Mesures de lluita contra el frau i l’evasió fiscal: 

a) Elaborar i fer pública la llista de paradisos fiscals i 
de territoris no cooperants; 

b) No reconèixer personalitat jurídica a les societats 
constituïdes en paradisos fiscals per poder intervenir 
en el tràfic mercantil a l’Estat espanyol, o a entitats els 
titulars de les quals siguin, directament o indirecta, re-
sidents en aquests territoris.

c) En conseqüència no contractar administrativament 
amb empreses que tributen en paradisos fiscals ja que 
no concorren en igualtat de condicions per aquest motiu.

d) Obligació d’identificar els clients de filials i sucur-
sals d’entitats espanyoles radicades en paradisos fiscals.

e) Tipificar com a infracció tributària, o com a delic-
te, l’oferiment de productes o serveis destinats al frau.

f) Requerir que les grans empreses que contracten amb 
l’administració hagin de presentar informes de respon-
sabilitat fiscal, especificant en quins països tenen filials 
i tributen impostos, d’acord amb els criteris de l’OCDE.

g) Prohibició que les entitats bancàries tinguin filials o 
sucursals en paradisos fiscals.

h) Elaboració i publicació anual d’una anàlisi i avalu-
ació oficial de l’economia submergida i del frau fiscal, 
per la seva presentació i debat en el Parlament.

5.1.5 Mesures de caràcter pedagògic i social

a) Introduir continguts d’ètica i integritat al currícu-
lum de secundària, utilitzant els centres educatius com 
a difusors de la cultura de la integritat.

b) Introduir continguts d’ètica, integritat i lluita con-
tra la corrupció en diferents disciplines i formats de la 
formació universitària.

c) Fomentar i protegir les xarxes i organitzacions ciu-
tadanes perquè operen com a òrgans fiscalitzadors de 
les institucions públiques i, alhora, preserven el teixit 
comunitari imprescindible per dificultar les pràctiques 
mafioses en els barris, atès que com recorda Charles 
Taylor «sense teixit associatiu, el poder polític tendeix 
a la tirania».

d) Des d’aquesta perspectiva fem nostre i incorporem 
les principals demandes que la Plataforma per una Fis-
calitat Justa va adreçar a la Comissió.

i. Necessitat d’un informe oficial sobre el impacte del 
frau fiscal: no pot ser que el nostre país no compti amb 
un informe oficial amb indicadors d’avaluació del frau 
fiscal i del seu impacte a la nostra economia. Sabem 
que no serien xifres exactes, que parlem d’estimacions 
i aproximacions estadístiques. Però si no hi ha volun-
tat política per elaborar un bon diagnòstic menys n’hi 
haurà per combatre el frau.

ii. Espais lliures de paradisos fiscals: cal el compro-
mís de totes les administracions Ajuntaments, Dipu-
tacions, Governs autonòmics i Govern central, de no 
establir contractes públics ni acceptar a concursos em-
preses que tinguin filials a paradisos fiscals. O en el 
seu defecte, fer-ne una discriminació negativa donat la 
desavantatge competitiva amb la que incorren aquest 
tipus d’empreses al tenir una factura fiscal molt més 
baixa que altres que no realitzen aquest tipus de pràc-
tiques. Les maneres són múltiples. Ja hi ha propostes 
en aquest sentit en marxa com la del nou govern de la 
ciutat de Palma de Mallorca on ho han establert al se-
gon punt del seu codi ètic.

iii. Dotar de recursos les agencies tributàries pròpies: 
l’Agència Tributària fa aproximadament 100.000 ac-
tuacions a l’any i recapta 10.000 milions amb aques-
tes actuacions. La ONFI (Oficina de Fiscalitat Inter-
nacional de l’Agència) va fer 200 actuacions en grans 
corporacions que van permetre aflorar 1.300 milions 
d’euros més de base imposable d’aquestes empreses. 
Si el tipus d’aquestes empreses és del 28% això sig-
nifica que les 200 actuacions de la ONFI, que signifi-
quen el 0,2% del total, recapten el 4%! Cal dedicar als 
cossos fiscals a perseguir les grans multinacionals i no 
només el petit defraudador.

iv. Endurir els codis penals: necessitem exemplaritat 
pública per a fer entendre que el sistema fiscal és cen-
tral en el nostre estat de dret. Això implica endurir els 
codis penals, eliminar les excuses absolutòries o la 
creació de nous delictes consistents en l’oferiment al 
mercat de serveis idonis per a la defraudació tributària. 

5.1.6 Mesures de caràcter policial

a) Fer de la Unitat Operativa Adjunta dels Mossos 
d’Esquadra la Unitat AntiCorrupció del cos amb un 
paper central en les tasques d’investigació, dotant-la 
de major recursos –humans i tècnics– i competències 
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i habilitant la incorporació de facultatius en matèria 
econòmico-financera.

b) Potenciar i reforçar el cos dels Mossos d’Esqua-
dra especialitzat en la lluita contra la delinqüència, tal 
com estableix el Consell Assessor per a la Transició 
Nacional, que estima que caldrien comptar amb unes 
efectius de (1) 200 a 300 inspectors; (2) el cos de ges-
tió tributària hauria de comptar amb uns 1.000 o 1.200 
empleats públics –la relació òptima són 5 tècnics per 
cada inspector–; (3) entre 300 i 500 MMEE especialit-
zats en la lluita contra la delinqüència fiscal.

5.1.7 Mesures de depuració de responsabilitats 
polítiques i si s’escau penals

a) La comissió insta al Parlament a seguir els tràmits 
pertinents previstos, a informar directament a Fiscalia 
i a presentar denúncia per desobediència als comparei-
xents que, legalment obligats, van declinar comparèi-
xer davant la Comissió. En compliment de la legalitat 
vigent, el Parlament ha d’emparar i protegir allò pre-
vist en l’article 502 del Codi Penal («no atendre la pe-
tició d’una comissió d’investigació de les Corts o d’un 
parlament autonòmic equival a incórrer en un delicte 
de desobediència») i en l’article 59.3 del reglament del 
Parlament de Catalunya («si la persona convocada de-
satén, voluntàriament, el requeriment de comparèixer 
davant d’una comissió d’investigació, la Mesa del Par-
lament n’ha de donar compte al Ministeri Fiscal, als 
efectes de substanciar la responsabilitat penal que hi 
pugui correspondre»).

b) La comissió insta al Parlament a traslladar a la 
fiscalia les compareixences de la comissió a fi que 
determini si determinats compareixents han incorre-
gut en fals testimoni, en especial en tot allò relatiu al 
Cas Camarga, on es fa evident que algun dels testi-
monis va mentir, atesa la contradicció evident. Així 
l’article 502.3 del CP estableix que «el que convo-
cat davant una comissió parlamentària d’investigació 
faltés a la veritat en el seu testimoni, serà castigat a 
pena de presó de sis mesos a un any o multa de sis 
a dotze mesos». També és considerat fals testimo-
ni l’afirmació falsa de no saber res dels fets, segons 
doctrina judicial.

c) La comissió insta al parlament a reprovar l’actitud 
i la figura de l’expresident de la Generalitat, Jordi Pu-
jol i Soley, atenent a la seva confessió i demana que el 
senyor Jordi Pujol i Soley i els membres de la seva fa-
mília aixequin el secret bancari de qualsevol compte 
que puguin tenir a l’estranger, així com que aportin a 
al Parlament tota la documentació relativa a les seves 
rendes, patrimoni i participacions en societats des de 
l’any en el qual són coneixedors de la deixa fins l’ac-
tualitat.

5.1.8 Reflexió final

A l’hora d’abordar aquesta realitat, fem nosaltres –
finalment– les paraules del jutge antimàfia Roberto 
Scarpinato, successor de Giovani Falcone i Paolo Bor-
sellini, assassinats per la màfia, que al seu llibre Il ri
torno del Principe escriu: 

«Cada cop succeïa amb més freqüència m’adonava 
que el món dels assassins comunicava a través de mil 
portes giratòries amb insospitables salons i algunes al-
coves encoixinades del poder. He hagut d’assumir que 
no sempre tenien rostres miserables i trets populars. 
Al contrari, els pitjors d’ells havien freqüentat les nos-
tres millors escoles, podíem trobar-los en els millors 
ambients i a vegades podies veure’ls a l’església col-
pejant-se el pit al costat d’aquells que ja havien con-
demnat a mort. Si l’Estat» –segueix el jutge Scarpina-
to– «neix de la superació dels poders i regles privades 
mitjançant la constitució d’un ens superior que mit-
jança entre poders privats en favor de l’interès gene-
ral, l’Estat mor o comença morint quan aquests poders 
privats se n’apropien i el sotmeten a les seves pròpies 
lògiques. Aleshores l’únic principi regulador de les re-
lacions socials és la força, aleshores sobre aquells que 
no formen part de cap tribu social forta –joves preca-
ris, aturats, avis pobres, marginats i milions de ciuta-
dans– es carrega tot el cos social de les transaccions 
fetes entre les diferents tribus en el seu interès exclu-
siu.»

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta G Mixt
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