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SESSIÓ NÚM. 29

La sessió s’obre a dos quarts de deu del matí i deu mi
nuts. Presideix David Fernàndez i Ramos. Assisteix la 
Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats David Bonvehí i Torras i Joan 
Morell i Comas, pel G. P. de Convergència i Unió; Ser
gi Sabrià i Benito, pel G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya; David Pérez Ibáñez, pel G. P. Socialista; Ser
gio Santamaría Santigosa, pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya; Marta Ribas Frías i Lorena Vicioso Adria, pel 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida 
i Alternativa; José María EspejoSaavedra Conesa, pel 
G. P. de Ciutadans, i Isabel Vallet Sànchez, pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Jorge Fernández Díaz, ministre 
d’Interior, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
(tram. 35700865/10). Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti
ca. Compareixença.

2. Compareixença de Cristóbal Montoro Romero, minis
tre d’Hisenda i Administracions Públiques, davant la Co
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política (tram. 35700866/10). 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política. Compareixença.

3. Compareixença de Jorge Moragas Sánchez, cap de 
gabinet del president del Govern espanyol, davant la Co
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política (tram. 35700867/10). 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política. Compareixença.

4. Compareixença d’Ignacio Cosidó Gutiérrez, director 
general de la Policia Nacional, davant la Comissió d’In
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política (tram. 35700868/10). Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti
ques de Corrupció Política. Compareixença.

5. Compareixença de Félix Sanz Roldán, director del 
Centre Nacional d’Intel·ligència, davant la Comissió d’In
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política (tram. 35700869/10). Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti
ques de Corrupció Política. Compareixença.

6. Compareixença de Manuel Vázquez López, comissari 
en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal 
de la Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup
ció Política (tram. 35700870/10). Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup
ció Política. Compareixença.

7. Compareixença de Luis María Sánchez González, di
rector d’inspeccions de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
(tram. 35700944/10). Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti
ca. Compareixença.

8. Debat i ratificació de traslladar a la Mesa del Parlament 
la incompareixença de Jorge Fernández Díaz, ministre 
d’Interior; Cristóbal Montoro Romero, ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques; Jorge Moragas Sánchez, cap 
de gabinet del president del Govern espanyol; Ignacio 
Cosidó Gutiérrez, director general de la Policia Nacional; 
Félix Sanz Roldán, director del Centre Nacional d’Intel
ligència; Manuel Vázquez López, comissari en cap de la 
Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia 
Nacional, i Luis María Sánchez González, director d’ins
peccions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 
davant d’aquesta comissió.

El president

Bon dia. I, si us sembla, donem inici a la sessió.

I, a l’espera que vingui el diputat David Bonvehí, par-
lem del calendari. Ahir es va fer una proposta des del 
Grup Parlamentari d’Esquerra, que diria que el Grup 
Parlamentari Socialista també compartia, i que era 
una recalendarització del lliurament de les conclu-
sions de cada grup parlamentari, i el debat. I es propo-
saven el dimecres 15 i el divendres 17, inicialment, a 
criteri... És que hauríem d’esponjar, també, una mica, 
no? Hauria de ser 14-17 per poder treballar les trans-
accions. I aleshores faria aquesta proposta inicial, que 
seria: lliurament de conclusions, el dimarts 14, i debat 
i aprovació, el divendres 17, i podríem posar dijous a 
la tarda per a les transaccions que es puguin realitzar.

Si els grups es volen posicionar respecte... (Veus de 
fons.) Dimarts 14, el lliurament de les conclusions; di-
vendres 17, en horari de matí o en horari de tarda, com 
vulguem, faríem el debat i l’aprovació de les conclu-
sions, i això permetria, ja ho vam consultar ahir amb 
els Serveis Jurídics de la cambra..., habilitaria igual-
ment que anés al darrer Ple el debat de les conclusions 
i que es votés el dictamen definitiu.

(Veus de fons.)

A la primera proposta d’Esquerra Republicana era di-
mecres 15, el lliurament de les conclusions. Però si 
s’entreguen dimecres a les dotze, llegir-ho en un dia i 
mig i transaccionar ens semblava que era massa curt. 
I, per tant, guanyem un dia amb dimarts al matí, per 
exemple a les nou i mitja, o a les dotze, i així al migdia 
tots els grups poden tenir els parers i els criteris dels 
diferents grups, i s’obre un termini per transaccionar, 
que també caldria definir, eh?, si ho fem dijous al mig-
dia, si ho fem dijous a la tarda... Les transaccions... Si 
ho fem dijous a la tarda, hauríem de fer la sessió di-
vendres a la tarda per poder tenir l’espai de divendres 
al matí..., per poder... Si ho fem dijous al matí, a les 
dotze, podríem fer la sessió el divendres 17 al matí..., 
junts. Com ho decidim entre tots.

(Isabel Vallet Sànchez demana per parlar.)

Isabel?

Isabel Vallet Sànchez

Sí, no, jo, des de la nostra part, per dir que estem a fa-
vor de canviar el termini; d’allargar-lo, en tot cas. Però 
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sí que preferiríem la proposta d’entregar-les dijous al 
matí i deixar fins a divendres al matí, en contra de fer-
ho a la tarda dijous i a la tarda divendres.

El president

Dos matins? (Pausa.) Fer-ho al matí o fer-ho a la tarda?

Isabel Vallet Sànchez

Sí, fer-ho tots dos matins.

El president

Tots dos matins. D’acord. Sí? (Pausa.) La proposta que 
deia la diputada Isabel Vallet és: dijous al matí, a les 
nou i mitja, per introduir transaccions, o propostes de 
transaccions... (Veus de fons.) Dijous matí, o a les dot-
ze del migdia... (Veus de fons.) Dijous dia 16, a les dotze, 
el límit per entrar propostes transaccionals entre els 
grups, i divendres, a les deu del matí, convocar la ses-
sió per al debat i aprovació de les conclusions.

(El lletrat demana per parlar.)

Lletrat.

El lletrat

De tota manera, les transaccions, si es volen fer arri-
bar... Home, si es presenten, perfecte, però si no també 
es poden... És a dir...

El president

In voce, sí.

El lletrat

...si els socialistes pacten amb Esquerra la conclusió 4, 
o la 5, doncs es lliura i... Home, com faríem... Ho pas-
saríem a tots els grups perquè tots els grups en po-
guessin tenir coneixement, però vull dir que tampoc 
és imprescindible.

El president

Fins a l’últim moment...

El lletrat

Sí.

El president

...es pot fer in voce, també.

El lletrat

Però, clar, millor que ho tinguem abans, perquè és que 
si no, després, a l’hora de la votació, és un ciri monu-
mental. O sigui que, això sí, és important que ho tin-
guem abans i que puguem controlar a veure què és el 
que ha estat transaccionat i què és el que no ha estat 
transaccionat, perquè el no transaccionat és una posi-

ció dels grups, i la resta també... Però que arribem a la 
comissió amb les transaccions fetes, perquè és que si 
no llavors és un..., eh?

(Veus de fons.)

El president

Es pot aprovar per unanimitat? 

(Pausa.)

Sí? Perfecte, gràcies.

Doncs ara sí que esperarem el David Bonvehí, sense 
pressa, per al punt de l’ordre del dia. En aquest cas 
anirem directament al punt 8. És una votació, però és 
una ratificació d’una votació que ja vam realitzar, pe-
rò, com sabeu, la Mesa del Parlament en va fer un re-
torn a la comissió en què deia que es fes una tercera 
convocatòria, encara, als set incompareixents, i fer-ho 
determinant, especificant encara més, quin era el mo-
tiu i el raonament de la seva citació. De tots set, ja us 
comuniquem que hem rebut resposta per escrit que es 
reiteraven en els arguments esgrimits, emparant-se en 
un informe del Consell d’Estat. I això, òbviament, ha 
entrat en una col·lisió de lectures jurídiques i legals di-
ferents. I, per tant, hem de tornar-ho a elevar a la Me-
sa dient: «Ja hem fet això, no han comparegut», i, per 
tant, insistir perquè es remeti a la fiscalia per si fos 
constitutiu d’un delicte de desobediència incardinat en 
l’actual Codi penal sobre les incompareixences en co-
missions d’investigació, també d’àmbit autonòmic.

Em sembla que el sentit de la votació serà el mateix que 
es va produir en el seu moment: sis grups parlamentaris 
a favor i un en contra. Però no sé si algú vol reiterar el 
seu posicionament o fer alguna valoració. I si no espera-
rem el senyor Bonvehí per, simplement, ratificar aques-
ta votació, i donaríem per acabada la sessió d’avui. 
(Pausa. Veus de fons.) Sí? Molt bé. Doncs quan arribi el 
senyor Bonvehí formalitzarem la votació. Saludem les 
diputades d’Iniciativa que substitueixen en Marc i en 
Joan, la Marta i la Lorena, i de seguida ho fem.

(Pausa.)

I mentrestant aprofito per recordar-los aquella petició 
de documentació dels partits polítics sobre préstecs 
vius. Ha respost Iniciativa, ha respost el PSC, diria 
que la CUP també... (Veus de fons.) El PSC ha respost 
amb un link, però és correcte, eh? Iniciativa també, a 
les seves pàgines webs, on hi ha tots els préstecs vius, 
cancel·lats... (Veus de fons.) Bé, nosaltres ho hem bui-
dat i ho facilitarem en paper. Però hi ha memòries, 
eh?, en el cas...

(Veus de fons.)

No. Es va trametre a través dels grups parlamentaris, 
demanant un esforç addicional, perquè és una docu-
mentació... Revisant la documentació que havíem re-
querit i que no havia arribat, faltava això. Vull dir que 
a efectes... Hi ha temps, eh? Vull dir, no és... Però és 
perquè...

(Veus de fons.)

D’acord, no hi ha problema.
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La sessió se suspèn a tres quarts de deu del matí i un 
minut i es reprèn a tres quarts de deu i quatre minuts.

El president

Bon dia, senyor Bonvehí. Gràcies.

Debat i ratificació
de traslladar a la Mesa del Parlament la 
incompareixença de Jorge Fernández 
Díaz, ministre d’Interior; Cristóbal Montoro 
Romero, ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques; Jorge Moragas Sánchez, cap de 
gabinet del president del Govern espanyol; 
Ignacio Cosidó Gutiérrez, director general 
de la Policia Nacional; Félix Sanz Roldán, 
director del Centre Nacional d’Intel·ligència; 
Manuel Vázquez López, comissari en cap 
de la Unitat de Delinqüència Econòmica i 
Fiscal de la Policia Nacional, i Luis María 
Sánchez González, director d’inspeccions de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària 

Doncs, si els sembla, atès que dels set primers punts 
de l’ordre del dia ja tenim comunicada la no-compa-

reixença de les persones citades, passem directament 
al punt 8, que és la ratificació de donar trasllat a la 
Mesa del Parlament d’aquestes incompareixences per-
què operin com considerin oportú.

Vots a favor?

Vots en contra?

Amb 89,5 vots a favor i 9,5 vots en contra s’eleva a la 
Mesa un altre cop la petició.

S’aixeca la sessió. Gràcies i bon dia.

La sessió s’aixeca a tres quarts de deu del matí i cinc 
minuts.
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