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Sessió 9 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les nou del matí i quatre mi-
nuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la secretària en funcions, Anna Caula i 
Paretas. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell, David Bonvehí i Torras, Adriana 
Delgado i Herreros, Lluís Guinó i Subirós, Lluís Llach i Grande, Fabian Mohedano Morales 
i Roger Torrent i Ramió, pel G. P. de Junts pel Sí; Inés Arrimadas García, Carlos Carrizosa 
Torres, José María Espejo-Saavedra Conesa, Joan García González i Sonia Sierra Infan-
te, pel G. P. de Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla, Ferran Pedret i Santos i Jordi Terrades 
i Santacreu, pel G. P. Socialista; Joan Coscubiela Conesa i Josep Lluís Franco Rabell, pel 
G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya, i Anna Gabriel Sabaté i Benet Salellas i Vilar, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat 
 Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el secretari general del Grup Planeta, Lluís Elias Viñeta, i 
la directora interina, el cap de l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost i l’ex-
responsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Maite Masià i Ayala, Josep 
M. Sangenís i Assumpció Riba.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença d’un representant del Grup Planeta davant la Comissió d’Afers Insti-

tucionals per a informar sobre les converses fetes públiques per un mitjà de comunicació 
relacionades amb l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 357-00138/11). Comissió d’Afers Ins-
titucionals. Compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora adjunta de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la reorga-
nització de l’Oficina (tram. 356-00251/11). David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora interina de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el seu pla 
d’acció i les mesures previstes en la lluita contra la corrupció (tram. 356-00266/11). Jean 
Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’Assumpció Riba, exresponsable d’auditoria interna de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè faci balanç 
de la seva gestió i dels resultats de les auditories internes (tram. 356-00267/11). Jean Castel 
Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença.

5. Sol·licitud de compareixença del secretari per a la Governança de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les activitats del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (tram. 356-00243/11). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.

6. Sol·licitud de compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions 
aparegudes amb relació a l’atac al web del Sindicat de Policies de Catalunya de l’octubre 
del 2013 (tram. 356-00257/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

El president

Bé, bon dia a tothom. Iniciem la Comissió d’Afers Institucionals amb data 20 de ju-
liol del 2016.
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Compareixença d’un representant del Grup Planeta per a informar sobre 
les converses fetes públiques per un mitjà de comunicació relacionades 
amb l’Oficina Antifrau de Catalunya

357-00138/11

El primer punt de l’ordre del dia és la compareixença d’un representant del Grup 
Planeta, i dono la benvinguda, en nom de la Mesa i d’aquesta comissió, al senyor Lluís 
Elias Viñeta, que és el secretari general del Grup Planeta. Començarem amb una pri-
mera intervenció per part del compareixent, i marcarem els temps, en principi, en deu 
minuts d’intervenció per a cada grup parlamentari, i un temps de resposta, també, per 
al senyor Lluís Elias.

Avanço a la comissió que, en una conversa prèvia amb el senyor Lluís Elias, ja m’ha 
comentat que farà una primera intervenció molt curta, a l’espera de la resposta, i, des-
prés, al segon torn, poder des de la Mesa també tindríem una avinentesa per atorgar-li 
una mica més de temps, si calgués.

Bé, en primer lloc, donaria la paraula al senyor Lluís Elias Viñeta, en nom del Grup 
Planeta.

Lluís Elias Viñeta (secretari general del Grup Planeta)

Gràcies. Doncs, bon dia a tothom, senyor president, senyora vicepresidenta, repre-
sentants dels diferents grups parlamentaris. Avui comparec davant de vostès a petició 
seva per informar i aclarir, dins de l’àmbit d’aquesta comissió, el que considerin oportú. 
El meu càrrec dintre del Grup Planeta és secretari general del grup, i treballo al Grup 
Planeta, doncs, des de fa més d’onze anys. Agraeixo la seva invitació i resto a la seva 
disposició per aclarir allò que considerin oportú.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Passaríem, doncs, la paraula als diferents grups parlamentaris. 
I, per començar, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’il·lustre senyor Carlos 
Carrizosa té la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Lluís Elias. Sabe usted por qué com-
parece aquí. Hubo unas grabaciones que afectaban al señor ministro del Interior y al se-
ñor Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude aquí en Cataluña, en las que..., 
entre esas grabaciones se mencionaba a su empresa.

Y se mencionaba a su empresa en el siguiente sentido. El señor Daniel de Alfonso le 
decía al señor Fernández Díaz: «Yo estoy intentando convencer ahora al Grupo Planeta 
para que me haga una investigación, para que no aparezca nadie y no sea nada sospe-
chosa de una información que me llegó, que no sé si es verdad y por eso no me atrevo 
a tomármela como tal. Lo externalizo para que alguien me lo averigüe como tal, que es 
un enriquecimiento en el municipio de tal a nombre de determinadas personas.»

Entonces, dice el señor Daniel de Alfonso: «He hablado con el director de seguri-
dad de Planeta, que es un hombre de la policía, Antonio López López, y le he dicho: 
«Oye, sabiendo cómo piensa José Manuel Lara, nos interesa..., que si lo podéis hacer 
vosotros..., a mí lo que me interesa es que comprobéis adjudicaciones, recalificaciones, 
etcétera.»

Bueno, esto es lo que se grabó y lo que trascendió de esa conversación. Entonces, 
claro, la primera pregunta que yo le voy a hacer es clarísima: ¿contactó con ustedes el 
señor Daniel de Alfonso para pedirles a ustedes, a través del señor director de seguri-
dad de Planeta, Antonio López López, determinadas investigaciones acerca de perso-
nas concretas? ¿Contactó sí o no?

Como esto es un..., yo le puedo formular las preguntas y luego usted las responderá, 
y no vamos a poder tener la suerte de que lo hagamos de forma dinámica, con lo cual 
nos ahorraríamos otras muchas, a lo mejor, de la batería de preguntas, pues, a continua-
ción le pediré si ustedes..., si usted me va a contestar: «No me consta.» Bueno, pues, si 
no le consta, yo casi le diría..., ustedes supongo que han hablado con el señor Antonio 
López López y que han confirmado estos extremos, si se produjo el contacto; o sea, no 
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le pregunto ya tanto si a su empresa le consta, sino si ustedes –su empresa– han hablado 
también con la persona afectada, con este señor, Antonio López López.

También, en el mismo contexto, me vería obligado a preguntarle, si es que estos con-
tactos se han producido tal y como lo dice el señor Daniel de Alfonso, para un caso concre- 
to, afectando a una persona concreta, o es que se producían con cierta frecuencia, si se 
habían producido de forma anterior a lo que explica el señor De Alfonso en estas graba-
ciones de hace dos años o si se han producido posteriormente. En definitiva –en definiti-
va–, si ustedes han tenido algún tipo de contacto con la Oficina Antifraude haciendo de 
colaboradores con ellos para cualquiera de las actuaciones.

Después, si ustedes se han sentido presionados no ya desde Antifraude..., o de Anti-
fraude, que depende del Parlamento de Cataluña, o desde el Ministerio del Interior; en 
fin, si su grupo, Planeta, ha tenido alguna cosa que ver con estos, digamos, juegos po-
líticos que se desarrollaban en las oficinas del ministro del Interior y en las oficinas de 
Antifraude.

No le voy a preguntar ya mucho más, y tampoco voy a hacer..., en su turno, en el 
turno del señor don Lluís Elias, secretari general de Planeta, no voy a hacer otras con-
sideraciones más que lamentar..., y yo creo que también, en nombre de mi grupo parla-
mentario, presentar los respetos a una empresa privada que debería ser ajena al devenir 
político de la política catalana y española. Es lamentable, creo, que tenga que estar su 
empresa sentada hoy aquí por unas escuchas producidas en estas circunstancias. Uste-
des son un grupo editorial y comunicativo importante, sobre el cual creemos que no de-
bería arrojarse sombra alguna de sospecha en ningún sentido, pero comprenda también 
que, debido a que de esta forma inopinada han salido ustedes reflejados en las grabacio-
nes, pues, yo creo que los diputados también tenemos la obligación de conocer qué tipo 
de actuaciones se llevan a cabo por oficinas dependientes, precisamente, de este Parla-
mento.

Por lo tanto, tampoco voy a extenderme más ni a arrojar ninguna otra considera-
ción. Agradecerle que haya comparecido usted con esta celeridad. Agradecer también a 
su grupo que se haya prestado a venir y darnos las explicaciones pertinentes, como yo 
creo que todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de hacer en circunstancias 
similares. Y nada más.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies. En segon lloc, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialis-
ta, l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. En nom del Grup Parlamentari Socialista, volia també agrair al 
senyor Elias la seva presència avui aquí. No li puc agrair encara les explicacions dona-
des al voltant de l’afer que ens ocupa, perquè ha decidit fer una primera intervenció, cer-
tament, molt succinta. Deixi’m dir-li que això no és un tribunal, i, per tant, diguem-ne, 
puc entendre un principi de prudència que els guia a fer aquesta primera intervenció tan 
succinta, però no és aquest el lloc on s’han de dirimir responsabilitats; és el lloc on te-
nen vostès l’oportunitat de defensar-se d’uns esments que han fet uns tercers respecte a 
l’actuació de la seva empresa. I, certament, li he de dir –perquè, si no, no seria honest ni 
amb la cambra ni amb vostè mateix– que nosaltres esperàvem una explicació una mica 
més profusa, en la seva primera intervenció.

Tanmateix, li diré que els elements principals pels quals aquesta comissió ha volgut 
tenir l’ocasió de conversar amb alguna representació del Grup Planeta han estat ja ex-
posats en la intervenció del nostre col·lega Carrizosa, del Grup de Ciutadans. És evident 
que la menció que es fa del seu director de seguretat, el senyor Antonio López López, 
és una menció preocupant en aquestes converses, els continguts de les quals no han es-
tat negats en cap moment per cap dels dos interlocutors, i han tingut diverses ocasions 
per desmentir públicament que s’haguessin produït les converses en els termes en què 
es van desenvolupar. Totes les explicacions que han donat són al voltant de qui les ha 
gravat, si això és lícit o no és lícit –enregistrar-ho–, si serà o no serà una prova vàlida 
davant d’un tribunal, però en cap moment ningú ha negat –i em sembla digne de remar-
car– que les converses es desenvolupessin en aquells termes, en aquell to, amb aquells 
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continguts. I, per tant, crec que avui té vostè una oportunitat, en nom de l’empresa a la 
qual representa, de donar explicacions i de desmentir, si és el cas, que hi hagi hagut cap 
actuació irregular.

Perquè li ho he de dir, certament seria irregular, des de la perspectiva del Grup Par-
lamentari Socialista, que s’hagués produït qualsevol actuació per part del seu grup ar-
ran d’una petició de l’Oficina Antifrau. Fins on jo sé, els serveis de seguretat del Grup 
Planeta no actuen com a policia judicial, no poden investigar les circumstàncies al vol-
tant d’un suposat cas de malversació o de corrupció. I, per tant, ens trobaríem davant 
d’un fet almenys insòlit en l’estructura de com està pensat el sistema policial i judicial al 
nostre país; una privatització que seria certament insòlita i, a més, amb la intenció dita, 
expressada pel senyor De Alfonso, d’amagar l’origen de la investigació per tal que no 
es pogués sospitar d’on venia la informació que pogués donar lloc, després, a ulteriors 
investigacions.

Per tant, les preguntes són clares. En primer lloc, si vostès han parlat amb el senyor 
Antonio López López o amb altres responsables dels seus serveis de seguretat per esca-
tir si aquestes converses amb el senyor De Alfonso van existir o no van existir, i, en cas 
d’existir, en quins termes es van desenvolupar; si, arran d’aquestes converses, la seva 
empresa o el seu director de seguretat –actuant per compte propi, fins on vostè pugui 
saber– han realitzat alguna actuació, sigui la que sigui, i, si s’ha realitzat alguna actua-
ció, quina és la naturalesa d’aquesta actuació; i si aquesta actuació hagués donat lloc a 
algun tipus de resultat –expedient, dossier, investigacions que hagin conclòs res en con-
cret–, si això ho van fer arribar o no ho van fer arribar a l’Oficina Antifrau.

Per tant, això són algunes de les preguntes. També li vull preguntar –i entenc que 
em dirà que no, però em veig en l’obligació de preguntar-ho– si aquest tipus de peticions 
són quelcom habitual; és a dir, si, en altres ocasions, el director de l’Oficina Antifrau o 
altres instàncies o persones demanen al seu director de seguretat o als seus serveis de 
seguretat en general que investiguin particulars, polítics o el que sigui, perquè a nosal-
tres ens sembla, com li deia, del tot insòlit i preocupant que això es produeixi.

De fet, ens sembla preocupant –i deixaré aquí la meva intervenció– la naturalitat  
amb la qual el senyor De Alfonso planteja això al ministre de l’Interior i la naturalitat amb  
què el ministre de l’Interior entoma aquesta comunicació.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Carrizosa, per què em demana la paraula?

Carlos Carrizosa Torres

Molt breument, senyor president. Només per disculpar-me, perquè haig d’abandonar 
la sala perquè haig d’anar a Junta de Portaveus, i després tornaré. La seva resposta, se-
nyor Elias, serà escoltada per les meves companyes i per la presidenta, la senyora Arri-
madas.

El president

Molt bé, senyor Carrizosa. Tot seguit té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, l’il·lustre senyor Lluís Franco Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies, president. Molt breument, perquè, de fet, les preguntes lògiques que 
tenen a veure amb aquesta compareixença han estat formulades pels diputats que m’han 
precedit. Les preguntes són pertinents i nosaltres les subscrivim.

Jo només voldria subratllar un parell de qüestions, continuant una mica allí on aca-
bava el senyor Pedret la seva intervenció. Hi ha un element que ens preocupa molt, en 
aquestes converses, en aquests enregistraments on vostès han estat portats, doncs, a col-
lació, un factor que és conegut però que voldríem subratllar: finalment, aquestes con-
verses..., la lògica de totes aquestes converses, la seva dinàmica, és la de la construcció, 
la de la recerca d’elements i la construcció de causes contra adversaris polítics. És a dir, 
una funció que no és ni tan sols una funció d’investigació o de lluita contra el frau o de 
lluita contra un delicte, sinó –nosaltres ho hem dit, i ho repetim– una provocació política.

Aleshores, que una empresa com la seva sigui esmentada en el decurs d’aquestes 
converses, doncs, és altament preocupant. S’ha dit la naturalitat amb la qual s’expressa-
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ven, no?, tant el ministre com el senyor De Alfonso, la qual cosa fa pensar que parlaven 
amb una certa tranquil·litat; fins i tot fa esment, en un moment donat de les converses, 
el senyor De Alfonso, del senyor Lara, que..., «Ja sabem com pensa, i, per tant, d’alguna 
manera, podem comptar amb ell.»

És preocupant, això, aquesta manera de parlar, la qual cosa em fa reiterar, doncs, les 
preguntes que s’haurien formulat, i també saber si, a banda d’aquesta externalització de 
la investigació, de la qual es parlava en aquesta conversa concreta, hi ha una relació en-
tre la seva empresa –o n’hi ha hagut– amb serveis policials, o amb l’Oficina Antifrau, 
en aquest cas, però també amb el Ministeri del Interior, per realitzar certes tasques o 
per –cosa que s’ha produït també els darrers temps– donar pàbul o filtrar determina-
des informacions no verificades, com s’ha produït contra determinades persones, tant 
aquí com a Madrid; vull dir, és una pràctica particularment greu a la qual hem assistit 
els últims temps i que forma part d’aquesta lògica de les converses d’empastifar i de de-
gradar adversaris polítics. Nosaltres voldríem saber si els han demanat algun tipus de 
col·laboració en aquesta mena de pràctiques que nosaltres considerem particularment 
execrables.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, la il·lustre senyora Esperanza García. 

Esperanza García González

Bon dia; gràcies, president. Disculpin el retard. Bé, jo li volia preguntar al senyor Eli-
as si tenien alguna relació, al marge de la pròpia que té una empresa com Planeta, amb 
l’Oficina Antifrau, i si tenien alguna relació, diguem-ne, especial de col·laboració amb el 
Ministeri d’Interior a part o al marge de la cortesia, òbviament, institucional d’una em-
presa que té abast de multinacional i que, òbviament, doncs, té relació amb les institu-
cions públiques.

Només això, perquè de la seva compareixença, doncs, es dedueix que hi ve com a 
representant sobretot d’empresa, i, segons quines informacions, m’imagino que o bé les 
desconeix o bé vostè no s’encarrega directament de segons quines coses.

I ja està; aquestes dues preguntes, només.

El president

Moltes gràcies. Tot seguit té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí; hola, molt bon dia. El company del PSC deia que això no és un jurat i que..., no?, 
per tant, doncs, l’ambient que s’hi instal·la és diferent, i, certament, és així. Tant és així 
que ni tan sols els compareixents tenen el deure de dir la veritat ni de donar les explica-
cions que se’ls requereixen. I, per tant, vagi per davant que a nosaltres, que no ens sor-
prèn en absolut la relació que tenen determinades empreses, grups empresarials potents, 
amb determinades esferes de la política..., seria innocent, naïf, i jo crec que ens situaria 
molt poc en la realitat fer veure que ens ha sorprès la relació que pugui tenir l’empresa 
Planeta amb determinades esferes de la política.

No ens ha sorprès. I com que no ens sorprèn i sabem que bona part de la política de 
l’Estat espanyol s’explica des d’aquest encaix en determinats interessos empresarials 
–i d’aquí també la lògica de les portes giratòries en molts casos, si no, no tindria raó de 
ser–, i partint de la base que això no és un jurat, i que, per tant, vostè, com a represen-
tant d’un grup empresarial, no té per què explicar-nos tot el que hi ha, doncs, permeti’m 
que li digui –i no és a nivell personal, eh?, amb relació a vostè– que confiem més aviat 
poc que d’aquesta compareixença puguem dirimir realment què hi ha de cert en aquesta 
relació que pugui tenir l’empresa que vostè en aquest moment ara representa amb deter-
minades esferes polítiques.

Però, malgrat això, com que estem aquí i vostè ha tingut la deferència de venir, 
doncs, dues preguntes que anirien a complementar les que ja s’han fet, no?, que van a 
buscar una mica el nus central del que interessa saber.
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En primer lloc, si vostè ens pot explicar breument quina política de selecció de per-
sonal tenen; política de selecció de personal, com procedeixen a l’hora de seleccionar el 
personal. I, per tant, doncs, potser d’aquí en podrem deduir la relació que té la plantilla 
amb relació a les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

I, d’altra banda, també, com que se li han fet moltes preguntes relatives a la situació, 
al context, al moment en què es produeixen les gravacions, anem al «post», eh? Un cop 
ja salta l’escàndol d’aquestes gravacions, vostès han fet algun tipus d’auditoria interna? 
Vostès han obert algun tipus..., no m’atreviria a dir d’investigació, però sí de procedi-
ment intern per veure, doncs, quines persones poden tenir vostès en el seu grup que 
puguin tenir relació ja no amb les persones protagonistes de les gravacions que hem 
conegut, sinó amb altres esferes de la política o del ministeri directament, no sé si dir si 
s’han seguit els contactes amb el senyor De Alfonso...; en tot cas, si vostès han fet algun 
tipus d’investigació interna.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per últim, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, l’il·lustre senyor Roger Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, president, i gràcies, senyor Elias, per comparèixer avui en aquesta comis-
sió. Comencem amb una idea que espero que sigui compartida per tots, també per vos-
tè, en el sentit que, per a una bona salut democràtica, és importantíssima la separació de 
poders, no només entesa com la plantejava Montesquieu, sinó, sobretot, també separa-
ció entre l’esfera política i la premsa, eh?, o l’esfera periodística; és a dir que la indepen-
dència dels mitjans és bàsica per a la qualitat democràtica.

Per tant, si això és així –que és així–, el que podem deduir de les converses que hem 
tingut ocasió d’escoltar tots plegats, del senyor De Alfonso amb el ministre de l’Inte-
rior..., se’n dedueix, efectivament, la poca qualitat democràtica de l’Estat espanyol, jus-
tament perquè s’infereix aquesta relació intrínseca entre el poder polític i la premsa –en 
aquest cas, un grup mediàtic. 

I això és preocupant, molt preocupant, no només pel que suposa de fons, sinó so-
bretot per allò de què estem parlant: estem parlant d’un grup mediàtic amb mitjans que 
arriben a multitud de persones, a moltes persones, a molts ciutadans i ciutadanes, i, per 
tant, que ajuden a configurar opinió política amb relació a determinats temes. Per això 
és preocupant que vostès, com a grup, apareguin en aquestes converses, de manera que 
s’infereix, hi insisteixo, aquesta relació entre l’esfera periodística i l’esfera política. 

De les converses se’n dedueixen dues conclusions. Primera, que vostès investiguen; 
«vostès», entesos com a Grup Planeta, investiguen per a Antifrau o per al ministeri. 
Això es dedueix de les converses. I també es dedueix una segona conclusió, que és que 
més enllà d’investigar –més enllà, per tant, de seguir el passat, el present, les circums-
tàncies personals de determinats líders o partits polítics–, vostès després contribueixen 
a construir uns determinats relats en els mitjans, i, per tant, a influir en l’opinió pública. 
Aquestes són les dues conclusions que s’extreuen de les converses i del moment precís 
en què parlen del seu grup mediàtic.

I jo pregunto: si ho fan, a qui ho fan, a qui investiguen? Per què els investiguen? 
Com els investiguen? I, dintre del seu grup, qui els investiga?

I una pregunta relacionada amb tot això i que hi té una connexió nosaltres entenem 
que absolutament directa: coneix el que s’ha anomenat «operació Catalunya», que, en-
tre altres coses, lligava aquesta relació intrínseca entre policia i mitjans de comunicació, 
entre òrgans que efectivament tenen la legitimitat per investigar i altres que evidentment 
no la tenen, perquè efectivament aquesta és una potestat només dels poders públics? I, si 
coneix aquesta operació, vostès hi han participat? Vostès hi participen?

I una pregunta que a tots plegats ens queda més enllà d’aquestes qüestions concretes, 
però molt relacionada amb aquests fets, que, hi insisteixo, són la punta de l’iceberg de 
tot un entramat de relacions que van en contra absolutament de la qualitat democràtica 
de l’Estat espanyol. La pregunta és: més enllà de la línia editorial dels mitjans que for-
men part del seu grup, vostès fan política? Vostè és conscient que fan política, i que fan 
política en un determinat sentit, que fan política en contra d’un determinat posiciona-
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ment democràtic? Per nosaltres això és una obvietat, és evident que vostès, a través dels 
seus mitjans, fan política, però ens sentim en l’obligació de preguntar-li-ho.

I, amb relació a les investigacions, hem conegut aquesta relació a través d’aquestes 
converses amb el ministeri i l’Oficina Antifrau, però vostès tenen relació amb altres 
organismes d’aquest tipus, altres organismes públics, altres organismes encarregats de 
lluitar contra el frau, de lluitar contra la corrupció, de lluitar contra el delicte, en defini-
tiva? I, si és així, amb quins, i en quines circumstàncies?

Continuo amb preguntes concretes, senyor Elias: qui és el senyor Antonio López 
López? Quin paper juga a la seva empresa? Quin rol està encarregat de fer dintre del 
Grup Planeta? Per què es diu a les converses que és «un home de la policia»? Què vol 
dir, que és «un home de la policia»? Per què és «un home de la policia»?

En definitiva, insistim en la idea que dèiem al principi: ens sembla absolutament 
preocupant que avui hàgim de fer aquestes preguntes. Intuíem moltes coses, sabíem 
moltes coses, abans de les converses; les converses el que fan és posar-ho sobre la taula.

I acabo amb una reflexió o pregunta final: vostè creu, senyor Elias, que aquest afer, 
el coneixement d’aquestes converses i el que comporten aquestes converses, ajuda a la 
credibilitat dels mitjans del seu grup? Ajuda a fer que els ciutadans i les ciutadanes cre-
guin que quan llegeixen un titular, quan veuen una imatge, quan senten algun comen-
tari en algun dels seus mitjans, creguin que allò és fruit d’una investigació periodística 
independent, o més aviat el contrari, i creguin que forma part d’una conxorxa política?

I, en tot cas –ja acabo–, davant d’això, pensen fer alguna cosa? Han obert algun ex-
pedient? Pensen emprendre alguna acció judicial o de qualsevol altra índole, davant 
d’aquests preocupants fets?

Acabo. Senyor Elias, la qualitat democràtica d’un país –i això és el que nosaltres aquí 
volem no només escatir, sinó construir– es basa, hi insisteixo, en la separació entre l’es-
fera pública i l’esfera periodística, i, en aquest cas, és evident que no hi ha hagut aquesta 
separació. I això és un element que hem de lamentar i que sobretot ens ha de preocupar 
no només a nosaltres –és la nostra obligació–, sinó també, i sobretot, a vostès.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula, per respondre a les diferents preguntes dels grups par-
lamentaris, el compareixent. I, en aquest cas, té la paraula el senyor Lluís Elias Viñeta, 
en nom del Grup Planeta, com a secretari general.

Lluís Elias Viñeta

Passo a contestar les preguntes de la millor manera possible. Intentaré seguir més o 
menys l’ordre en què me les han formulat.

A veure, Planeta és un grup que es dedica totalment i únicament als seus negocis. 
És una empresa dedicada a mitjans de comunicació, dedicada al món editorial, dedica-
da a la formació, dedicada a la cultura i el cinema, i probablement també a la venda a 
domicili.

Nosaltres –vull aclarir-ho, perquè no sé si algú hi té algun tipus de dubte– mai, mai 
hem col·laborat, d’acord?, ni amb el senyor De Alfonso ni amb cap altra institució simi-
lar, eh? No ho hem fet mai, i no ho farem. Per tant, totes aquelles preguntes que van re-
lacionades amb el tema, bé, les dono per contestades, tret que en vulguin una ampliació 
més clara, però el que segur que no hem fet ni crec que es pugui presumir de cap de les 
converses és que Planeta hagi fet mai, en la seva història, cap altra cosa que no sigui la 
seva labor empresarial. Nosaltres ens dediquem als nostres clients i als nostres empleats.

La feina que fa el senyor López dins de Planeta, i igualment dins del nostre de-
partament de seguretat, és proporcionar seguretat a les persones i edificis de Planeta, 
únicament i exclusivament, eh? Quan em pregunten si el senyor Antonio López es va 
reunir amb el senyor De Alfonso, sí, això és veritat, es va reunir amb el senyor De Al-
fonso. Com ha sortit a les declaracions, el senyor De Alfonso coneixia el senyor López 
de quan el senyor López era comissari de policia a Barcelona i el senyor De Alfonso era 
jutge. Li va trucar, es van veure, li va plantejar el fet de dir succintament que hi havia 
una possibilitat de fer una investigació, com ja ha sortit en diversos mitjans, i el senyor 
López li va dir que no, que ell es dedicava a Planeta i que la seva única feina era dedi-
car-se a Planeta, d’acord? Ens van contactar una vegada, és a dir, cap més, i no hi ha ha-
gut ningú que ens hagi contactat; els més sorpresos som nosaltres.
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Bé, m’havien dit que..., si era lamentable que Planeta estigués aquí. Bé, al final, vos-
tès m’han cridat i he vingut a contestar el que considerin, no?

Després, em preguntaven pel servei de seguretat del Grup Planeta, per part del Grup 
Socialista. Bé, he contestat..., contesto que es dedica exclusivament a la seguretat de les 
persones i dels edificis de Planeta. Torno a reiterar que mai hem realitzat cap tipus d’ac-
tuació similar..., ni la que es va demanar al senyor De Alfonso ni cap altra, d’acord? I si 
són habituals, aquest tipus de peticions; per descomptat que no, eh?

Relació del Grup Planeta amb el Ministeri de l’Interior, l’Oficina Antifrau, qualse-
vol tipus de col·laboració...? Bé, torno a reiterar que no. Nosaltres no tenim cap tipus de 
relació diferent de la que hi pugui tenir qualsevol ciutadà de Catalunya.

Després, em preguntaven per la política de selecció de personal. Bé, nosaltres –crec 
que com qualsevol empresa, no?– ajustem les nostres polítiques de contractació de 
personal a intentar contractar les millors persones possibles, eh? En el cas del senyor 
López, vam entrevistar diverses persones i vam veure que era la persona més adient per 
treballar al Grup Planeta, igual que quan em van entrevistar..., bé, van contractar-me a 
mi, doncs, van pensar que jo podria ser la persona que podria desenvolupar millor la 
meva feina, no? I així ho intentem fer. Una política de selecció de personal? Doncs, te-
nim la pròpia de qualsevol companyia: intentar seleccionar aquelles persones que vul-
guin treballar i comprometre’s amb la feina que han de desenvolupar al Grup Planeta de 
la millor manera possible, eh? Busquem el talent en la màxima extensió possible.

Si hem fet algun tipus d’auditoria interna, investigació de persones, etcètera, i tal? 
Doncs, no; la veritat és que contesto que no. És a dir, nosaltres..., és de tots conegut, 
almenys totalment dintre de qualsevol persona que treballi a Planeta, que aquest tipus 
d’activitat no les fem. Prou feina tenim amb la que ja fem, no?

Amb relació a la pregunta que m’han formulat posteriorment, de si coneixia l’opera-
ció Catalunya, jo conec de l’operació Catalunya únicament i exclusivament allò que ha 
sortit als mitjans, no en tinc cap més coneixement, de cap mena, d’acord? I tampoc ni hi 
participem, ni hi hem participat, ni hi participarem.

Si fèiem qualsevol tipus de política, si teníem relacions amb qualsevol organisme 
polític o partit polític? Jo entenc que nosaltres no fem política. Si volen, en paraules 
del nostre fundador, nosaltres el que procurem com a objectiu de la nostra empresa és 
posar en contacte aquella persona que té alguna cosa a dir amb aquella altra persona 
que la vulgui escoltar, d’acord? No fem..., això és més o menys la línia del nostre grup. 
I, certament, no pretenem fer cap tipus de política. Jo ho entenc, eh?, que estic a un grup 
que proporciona, dintre dels diferents àmbits, una informació que considera veritable i 
 adient, i de cap manera nosaltres fem cap tipus de política.

Preguntaven si això ajuda a la credibilitat del nostre grup. Bé, jo entenc que, el que 
ha sortit..., qualsevol persona deurà haver entès que no hi teníem res a veure, d’acord? 
La meva compareixença espero que ajudi a ratificar-ho. I jo crec que, al final, la credibi-
litat la fan i la tenen les persones, no? Per tant, com que nosaltres hem fet la feina, crec 
jo, durant el temps que portem com a empresa, d’una forma acurada i molt professional, 
doncs, entenc que no se’n veurà afectada la nostra credibilitat, i almenys així ho demano.

Amb relació a qui era el senyor López, miri, el senyor López és una persona excel-
lent, eh?, que ha treballat i que treballa al Grup Planeta des de fa set o vuit anys, i des 
que ha sortit de la policia, doncs, no ha fet cap tipus d’activitat fora de la pròpia que li ha 
encomanat Planeta, i s’ha limitat únicament i exclusivament a la protecció de les perso-
nes i béns de Planeta.

No puc contestar res més.
Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Tot seguit, obrirem un altre torn per als diferents grups parla-
mentaris, i començarem pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, la il·lustre senyora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gràcies, senyor president. Nosaltres serem molt breus. La veritat és que el que nosal-
tres volíem saber és si aquesta és una relació que es produeix moltes vegades entre l’Ofi-
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cina Antifrau i el Grup Planeta. Vostè ha fet una negació categòrica que això hagi estat 
així.

Ha comentat, ha reconegut que sí que es van produir, aquesta reunió i aquesta peti-
ció, per part del senyor De Alfonso al senyor Antonio López. I jo la primera pregunta 
que em faria és: vostès s’han plantejat internament que vingui el senyor Antonio López, 
ell mateix, a representar el Grup Planeta? Ja sé que és una potestat que tenen vostès, de 
triar quina és la persona que pot venir a representar la seva entitat dintre del Parlament, 
però jo em pregunto per què no ha vingut ell mateix, perquè jo crec que potser ens po-
dria donar molta més informació sobre la petició que vostès han reconegut que es va 
produir per part del senyor De Alfonso al senyor Antonio López.

També..., és l’única vegada que li han demanat col·laboració? És l’única vegada que 
el senyor De Alfonso o l’Oficina Antifrau li ha demanat col·laboració, al Grup Planeta, 
per fer alguna investigació? Crec que això no ho ha contestat.

Vostès esperen que puguin haver-hi més gravacions on surti el seu nom? L’han co-
mentat internament, aquesta possibilitat? No ho sé, s’han plantejat també emprendre ac-
cions legals de qualsevol tipus en aquest sentit? I què li sembla que el senyor De Alfonso,  
doncs, defensi aquesta manera d’actuar? És a dir, vostès pensen que és normal que hi 
hagi una petició formal per part del director de l’oficina..., bé, «formal», vull dir, no en 
una reunió formal pública, però sí una petició formal de col·laboració amb un membre 
de la seva empresa? A vostè li sembla que és una col·laboració normal, que s’ha de pro-
duir? Li consta si hi han més empreses amb les quals el senyor De Alfonso pugui tenir 
una relació semblant?

I res més. Nosaltres creiem que l’Oficina Antifrau ha d’actuar d’una manera molt di-
ferent de com ho ha fet els darrers anys. És evident que el senyor De Alfonso, per nosal-
tres, no era la persona més adient per estar al capdavant d’aquesta oficina, però res més.

La veritat és que, com ha dit el meu company, vostès tenen el dret de venir, el dret de 
no explicar les coses que vulguin, d’explicar-ho tot, i nosaltres, doncs, volem agrair la 
seva presència, però evidentment ens preocupa que aquesta mena de funcionament hagi 
estat la tònica habitual de l’Oficina Antifrau aquests anys.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula tot seguit, en nom del Grup Parlamentari Socialista, 
l’il·lustre senyor..., (veus de fons) senyor Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, molt breument. Jo no entraré en la línia editorial que pugui seguir el Grup Pla-
neta. S’hi pot coincidir o no s’hi pot coincidir. Aquí tothom és lliure de fer les aprecia- 
cions que vulgui, respecte a aquest tema, només faltaria, eh? Només faltaria que es 
qüestionés la independència dels mitjans de comunicació, s’hi estigui d’acord o no s’hi 
estigui d’acord.

Dit això, jo només li formularé una pregunta, perquè m’ha quedat el dubte, no? Se-
gurament, si hagués vingut el senyor López, ens l’hauria pogut respondre, però... Jo 
estic convençut que vostès van parlar amb el seu cap de seguretat i..., és a dir, el que 
m’agradaria, com a Grup Socialista, acabar d’escatir és per què el senyor De Alfonso, 
director de l’Oficina Antifrau, es va adreçar al senyor Antonio López. Vostè ens ha dit: 
«No, és que tenien relacions de la seva època de magistrat i de la seva època de comis-
sari de policia a Barcelona.» Quina explicació els ha donat el senyor López a aquesta 
–sembla– relació estreta entre el senyor De Alfonso i ell mateix, eh? Perquè és sor-
prenent, no?, que el director de l’Oficina Antifrau es pugui adreçar al cap de seguretat 
d’una empresa privada en aquest sentit.

I hem llegit, i vostès ho han dit, que el senyor López va consultar els directius del 
Grup Planeta per si havien d’atendre aquesta petició de l’Oficina Antifrau o no, que 
vostès van dir que no, i que, per tant, va quedar aquí. Vostès van obrir, com a grup edi-
torial, alguna investigació periodística per saber si les coses que el senyor De Alfonso 
plantejava respecte a alguns dirigents polítics eren certes o no?

Gràcies.
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El president

Bé, moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, l’il·lustre 
senyor Lluís Franco Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies, president. No, un cop vostè ha contestat d’una manera molt taxati-
va, doncs, que no a la majoria de preguntes que li hem fet, el marge de repreguntar s’ha 
reduït considerablement. Tanmateix, sí que m’agradaria insistir en unes qüestions que 
han quedat penjades, i, efectivament, els parlamentaris que m’han precedit han insistit 
en aquesta idea, que hauria estat interessant haver pogut tenir una conversa amb el se-
nyor López.

Jo el que li preguntaria és el següent: el senyor López els va comunicar que havia 
tingut aquesta petició, que havia rebut aquesta petició per part del senyor De Alfonso? 
O sigui, la conversa amb el senyor López va ser posterior al fet que sortissin els enregis-
traments, no?, entenc... (Veus de fons.) Bé. I a vostès els va sorprendre o no els va sorpren-
dre, això? Van prendre algun tipus d’iniciativa o van demanar algun tipus d’explicació a 
l’Oficina Antifrau per aquests requeriments de l’Oficina Antifrau, i, inversemblantment, 
amb la connivència del Ministeri de l’Interior, a personal de la seva empresa? Perquè, 
clar, són coses que, com bé se li ha preguntat abans..., ens les hauria pogut aclarir el se-
nyor López, no?

Perquè vostè ens ha dit aquí que va fer una relliscada, el senyor De Alfonso, no? Es 
va equivocar trucant de porta, però sembla que aquesta equivocació i aquesta iniciativa 
una mica insospitades, doncs, no van tenir rellevància, o no n’haurien tingut cap o no 
n’hauríem sabut res si no s’haguessin filtrat uns enregistraments. Aleshores, doncs, no ho  
sé..., sobre la governança de la seva empresa i de què parlen quan un organisme oficial 
es dirigeix personalment a gent que hi té responsabilitats –perquè la responsabilitat de 
seguretat no és cap banalitat, en una empresa de les seves dimensions– per demanar un 
servei d’aquestes característiques..., aparentment, amb una tranquil·litat i amb una natu-
ralitat que és el que jo crec que ha posat en alerta tots els grups parlamentaris.

El president

Moltes gràcies. Tot seguit té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bien, mire, yo, señor Elias, lo primero que quería hacer es agra-
decerle la comparecencia; no se lo he dicho antes porque me he perdido una parte de 
su intervención y quería esperar a ver qué era lo que contestaba a las preguntas de los 
diputados. Pero es curioso que en esta cámara, precisamente, cuando los consejeros 
tardan más de seis meses, a veces, en comparecer a preguntas y requerimientos de la 
oposición, ustedes, que son una empresa que no tienen ninguna obligación de compa-
recer en esta comisión, lo hagan. Y lo hagan con rapidez, y lo hagan con transparencia, 
y den explicaciones claras y contundentes de una grabación ilegal donde sale salpicado 
el nombre de su empresa, cuando ustedes, por las explicaciones que nos da hoy aquí, no 
tienen nada absolutamente que ocultar ni que temer ni que esconder.

Y lo digo porque, por mucho que algunos diputados intenten sacar de contexto esa 
grabación ilegal con ese contenido casi, casi, casi implicando a la empresa Planeta con 
oscuras tramas de corrupción, conspiración y teorías varias, la realidad es que es una 
cosa muchísimo más simple, y nos lo ha explicado usted muy claro: el señor López y el 
señor De Alfonso se conocían de antes. Tenían vida antes de ser cargos, altos cargos de 
la Generalitat –el señor De Alfonso, me refiero–; y el señor López, obviamente, tenía 
una tarea policial previa a ser contratado para los servicios de seguridad de su empresa. 
Y, lógicamente, los policías, en el marco de las investigaciones judiciales, tienen mucha 
relación con los jueces.

Por tanto, no se produce ninguna reunión entre el Grupo Planeta y el director de la 
Oficina Antifraude: se produce una reunión informal entre el señor De Alfonso y el se-
ñor López. Y prueba de ello es que usted nos ha estado explicando cómo le traslada el 
señor López esa reunión, y el simple hecho de que no hubiera absolutamente nadie de 
la empresa Planeta representando a la empresa Planeta en esa reunión pone de mani-
fiesto que, simplemente, se trata de una reunión donde el señor De Alfonso le propone 
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una serie de cosas al señor López, y el señor López dice: «Bueno, daré traslado», pero 
lo hacen en un marco estricto de confianza, de relación de confianza y de conocimiento 
previo.

Así que solo por eso yo le agradezco que esté aquí, sobre todo porque se están mez-
clando también una serie de cuestiones de tipo político y de tipo comunicativo que poco 
tienen que ver con la realidad y el motivo de su comparecencia. ¿Qué tiene que ver la 
línea editorial que tengan los diferentes medios del grupo de comunicación Planeta? No 
tiene absolutamente nada que ver. Una empresa privada, lógicamente, ejerce, en el ám-
bito de la comunicación, con total libertad, la línea editorial que considere necesario. 
Incluso ustedes, precisamente, son un grupo que tienen varias líneas editoriales según 
los medios de comunicación en concreto de los que hablemos, ¿no?

Y yo solo por eso quiero darle las gracias. Y si acaso parece que a algún diputado 
todavía le cuesta mucho entender que esa reunión entre el señor López y el señor De Al-
fonso se produce en estos marcos que a mí me parece que he explicitado..., pues, que lo 
aclare usted con más contundencia, si cabe, de lo que ya ha hecho.

Gracias.

El president 

Moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Després de la intervenció de la representant del Grup Popular, en què afirma, amb 
tanta contundència, doncs, que hem escatit tota la informació, que vostè ha fet un 
exercici de plena transparència, i, per tant, hem assistit, no?, a la confirmació absoluta 
que aquesta conversa es va produir fruit d’un coneixement previ a nivell personal, tot 
i que vostè mateix ha dit que no havien fet cap investigació posterior ni cap auditoria, 
que prou feina tenen a fer la feina, diguéssim, que vostès, com a grup empresarial, es-
tan interessats a fer..., cosa que, per tant, sorprèn.

És a dir, si no han fet cap investigació posterior, cap auditoria, si vostès no han ana-
litzat en el si del seu personal si altres persones poden tenir altres relacions, no sé com 
es pot afirmar amb tantíssima contundència, doncs, que vostè ja ens n’ha aclarit tots els 
extrems, que ja ha fet l’exercici de transparència més clar, i, per tant, aquí ho deixem tot. 
No l’ha sorprès, la intervenció que ha fet la representant del Grup Popular? Té la sen-
sació, vostè, que el Grup Popular potser sap més coses de la seva pròpia empresa que 
vostè mateix? Creu que la representant d’un grup parlamentari que afirma amb tantís-
sima contundència que ja ho hem escatit tot i que la transparència ha estat, doncs, l’eix 
vertebrador de la seva intervenció..., té la sensació que potser sap coses que ni vostè sap 
o nosaltres no sabem?

I la segona pregunta: per la composició, sobretot, de la seva cúpula directiva –per-
meti-m’ho dir així–, o dels descendents de la persona que funda l’empresa, que no se-
rien persones, diguéssim, que vénen de l’escola pública d’un barri humil de la ciutat, 
sinó que estudien en escoles d’elit d’aquesta ciutat, escoles en què altres persones amb 
altíssimes responsabilitats polítiques actuals o passades també hi van estudiar..., per 
tant, si tot plegat ho situem en les coneixences personals que uns o altres poden tenir, 
vostè ens podria fer cinc cèntims, com es diu popularment, de les relacions personals 
que poden tenir els seus directius amb persones que estan estretament vinculades a 
la política? Nosaltres en tenim alguna idea, però segurament, òbviament, vostè sap en 
molt més que nosaltres.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. En darrer torn, té el temps d’intervenció... (Veus de fons.) Ai, perdo-
neu, perdoneu. Perdó, disculpin. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Junts pel 
Sí, l’il·lustre senyor Roger Torrent –disculpi’m.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, president. Sí, serem breus, però, en tot cas, ens agradaria poder intervenir. 
Senyor Elias, el que és lamentable és el fet que ens ha portat aquí, no que vostè sigui 
aquí, la qual cosa –ja ho he dit al principi– agraïm; agraïm que hagi vingut i que hagi 
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donat les explicacions que vostè ha cregut oportunes. El que és lamentable són els fets 
que han fet que vostè avui sigui aquí. I, de fet, a nosaltres avui el que ens toca és infor-
mar-nos i intentar escatir, justament, per què vostè està aquí.

En tot cas, agrair-li, hi insisteixo, que vostè estigui aquí, i dir-li que potser és un punt 
fins i tot innecessari, perquè, havent escoltat algunes intervencions d’algun grup, que ha 
fet gairebé de portaveu del Grup Planeta, potser no hauria calgut ni que hagués vingut, 
vostè.

Resum del que vostè ha comentat a les seves intervencions, o a la seva intervenció: el 
Grup Planeta no té relació ni amb Antifrau ni amb Interior ni amb cap altra institució que 
es dediqui a lluitar contra el frau, la corrupció, etcètera.

Segona idea: que vostès no han participat de cap evident –nosaltres entenem que evi-
dent, òbvia, i, a la llum de les converses, flagrant– conxorxa política. Diu vostè que vos-
tès, en tot cas, no hi han participat.

I tercera idea: que simplement el que hi ha és una relació personal entre el senyor De 
Alfonso i el senyor López.

Bé, tenint en compte aquestes tres grans idees, que a nosaltres ens ha semblat que 
sintetitzen una mica el seu posicionament o les seves explicacions..., aleshores, ens por-
ta a una pregunta que nosaltres entenem que és definitiva: si això és així, a què atribueix 
vostè que es parli amb tanta naturalitat, en la conversa del Grup Planeta, no només del 
senyor López, sinó del Grup Planeta, entès com a grup empresarial o grup mediàtic o 
periodístic? I si el problema és que se’n parlava amb naturalitat quan no se n’havia de 
parlar, i, per tant, el problema és que el senyor López s’hagi pres la llibertat de parlar en 
nom del Grup Planeta sense que el Grup Planeta ho sabés, llavors, el problema, per tant, 
és el senyor López, i, en aquest sentit, ens sorprèn que vostè hagi dit que no han obert 
cap expedient ni cap investigació.

Per tant, hi insisteixo, per què es parla amb tanta familiaritat i franquesa del Grup 
Planeta, a les converses? I, en segon lloc, si això és perquè el senyor López s’ha extrali-
mitat en les seves funcions, quines mesures pensen prendre en aquest sentit?

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyora García, per què em demana la paraula?

Esperanza García González

Doncs, per al·lusions directes. I crec que, a més, contradiu el funcionament propi 
d’aquesta comissió, la compareixença...

El president

Trenta segons.

Esperanza García González

(Veus de fons.) Un moment, bé...

El president

Trenta...

Esperanza García González

És el president de la comissió...

El president 

Demanaria, si us plau... Trenta segons.

Esperanza García González

...són trenta segons, si és molt ràpid. Dir que sembla molt poc procedent fer pregun-
tes al compareixent que està aquí per motius molt concrets amb relació a l’actuació o no 
d’aquesta diputada a aquesta comissió, al marge de les consideracions que es puguin fer 
dintre dels mateixos parlaments dels portaveus de grup, que, òbviament, entren dintre 
de la lògica parlamentària. Però preguntar-li a un compareixent sobre l’actitud o les su-
posicions o el coneixement que té aquesta diputada sobre els fets que motiven aquesta 
compareixença és poc procedent i, a més, molt allunyat de la finalitat d’aquesta comis-
sió i d’aquesta compareixença.
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El president

Gràcies. Ara sí, en darrer torn, té la paraula, per respondre a les preguntes, el senyor 
Lluís Elias, en nom del Grup Planeta, com a secretari general.

Lluís Elias Viñeta

Bé, gràcies. A veure, vaig una altra vegada, més o menys, seguint l’ordre, que és 
complicat moltes vegades poder anotar totes les preguntes, eh?, però...

Em preguntaven, diguem-ne, en primer lloc, per què no ha vingut el senyor López 
com a representant de Planeta. Nosaltres hem entès que jo els podia proporcionar de 
millor manera la informació, perquè vostès estan magnificant una miqueta, entenc jo, el 
que ha fet el senyor López.

Per poder posar-ho en un context, el senyor López, diguem-ne, és una persona nor-
mal, com trucarien a qualsevol persona i dirien..., trucaria a un conegut, d’acord?, no 
arriba al nivell d’amic, amb el De Alfonso, sinó que és un conegut professional, i diu: 
«Escolta, m’agradaria veure’t.» Jo no conec ningú que digui: «Doncs, ho sento, no tinc 
temps.» Bé, normalment..., bé, almenys, entenc que les persones no ho fan, eh? Bé, ha-
bitualment, eh?

I quan es veuen i li comenta: «Escolta, hauríem de fer una investigació», automàti-
cament li diu que no. La seva extralimitació –com alguns de vostès deien– s’hauria pro-
duït en el moment en què hagués acceptat qualsevol tipus de feina o treball, però en el 
moment en què et fan un plantejament i tu dius que no –un plantejament que prèviament 
no coneixies–, doncs, jo entenc que has actuat correctament, eh?

S’insisteix molt en si moure una investigació o no moure una investigació. A veure, 
nosaltres, quan ens n’assabentem..., ho coneixem quan aquest esdeveniment es fa públic, 
o sigui, nosaltres no en teníem cap coneixement, d’acord?, ni de què anava el tema... No 
teníem cap coneixement de res. Li ho expliquem, li ho preguntem al senyor López; és 
més, el senyor López s’anticipa i diu: «Amb relació a això, mira, ha passat això, això i 
això», el que els he explicat. I nosaltres, doncs, la veritat és que no hi donem més impor-
tància, perquè enteníem que no..., potser ho hem mesurat malament, però no la tenia, 
d’acord?

Em preguntaven que no havia aclarit si era l’única vegada que li ho havien demanat 
al senyor López o a qualsevol altra persona de Planeta. Jo crec que sí; li ho torno a reite-
rar: no ens ho han demanat mai, no ho faríem mai, no ho hem fet i no ho farem.

Hi ha més gravacions? Bé, pel que es veu, en aquest país hi ha gravacions de quasi 
tot. Que afectin el Grup Planeta o que jo en pugui tindre qualsevol consciència..., que 
en tinguem consciència..., com a representant de Planeta, a Planeta, li asseguro que no, 
d’acord? El que pugui passar a futur jo no ho sé.

Bé... Ah, sí, si em consta que el senyor De Alfonso ho hauria pogut demanar a més 
empreses o..., no en tinc ni idea. Això és un tema del senyor De Alfonso. Amb nosaltres 
no hi podia comptar, això ho tenia clar des d’un bon principi.

Bé, ja he explicat per què el senyor De Alfonso s’adreça al senyor López. Jo crec 
que el fet ve –crec, eh?, pel que ha sortit als mitjans...– no només perquè el senyor De 
Alfonso es recordés que tenia un conegut que es deia Antonio López, sinó perquè..., em 
sembla que, quan el senyor De Alfonso ho declara, el que ve a dir és que hi ha una per-
sona que el va, diguem-ne, induir o li’n va recordar el nom. Per això jo crec que no hi ha 
més..., no és tampoc un tema habitual, d’acord?

Si nosaltres fem, arran d’això, investigació periodística o similar; bé, des del punt de 
vista que ho desconeixíem, no. I, per descomptat, qualsevol investigació periodística que 
fem dins del grup la fan els nostres mitjans, dintre de la llibertat informativa que tenen 
tots, eh? I, per descomptat, nosaltres no induïm –no induïm– de cap manera a aquest ti-
pus d’actuacions, eh? Estic totalment amb vostès, com a Grup Planeta i com a persona, 
vull dir, com a Lluís Elias, eh?, en el fet de creure totalment en les llibertats, i en les lli-
bertats de tothom, que després en parlaré.

Aclareixo, a la seva petició, que no hi ha hagut cap reunió –cap reunió– del senyor 
De Alfonso amb Planeta ni de Planeta amb cap entitat semblant de cap mena, eh?

Amb relació al comentari..., o sigui..., bé, jo crec que el Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular ha fet un aclariment, eh?, si nosaltres som o sabem o 
 tenim alguna cosa amb el Partit Popular (l’orador riu) o semblant... No, nosaltres..., 
a veure, jo crec que, com a grup, som un grup divers. I li torno a insistir en el tema 
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que nosaltres no mantenim amb el Grup Popular cap relació diferent de la que puguem 
mantindre o vulguem mantindre amb qualsevol altre grup. Estem aquí.

Amb relació a les escoles dels fundadors, com vostè deia, i tal, jo li vull fer, ja que 
en tinc l’oportunitat, eh?..., no ve al cas de la comissió, però ja que me’n dóna, me’n 
brinda l’oportunitat, jo vull fer la reflexió que almenys nosaltres creiem en la llibertat 
d’educar els nostres fills, d’acord? On eduquin les persones els seus fills, jo crec que ben 
fet està, i que la decisió que prenguin els pares és la millor per als seus fills, eh?

La relació política dels directius de Planeta, li continuo en la mateixa línia de lliber-
tat, o sigui, nosaltres creiem, dins del Grup Planeta, en la llibertat política, la llibertat 
ideològica i de creences de qualsevol, eh?, i no fomentem cap tipus de tendència de cap 
mena.

A què atribuïm o a què es pot atribuir que es parli amb tanta naturalitat del Grup 
Planeta, en la conversa que té el senyor De Alfonso amb el ministre de l’Interior? 
Doncs, no ho sé, ells ho deuen saber. No sé amb quina naturalitat parlen, ells, o poden 
parlar. Per descomptat, el que sí que tinc ben cert és que no es deu a cap causa justifica-
da, aquesta naturalitat, eh?

I, amb relació a si el senyor López s’ha extralimitat o no, li torno a repetir que jo en-
tenc que no, des del punt de vista que mai va participar en res del que li van demanar.

I jo no tinc res més per afegir.

El president

Bé, moltes gràcies. Des de la Mesa i des d’aquesta comissió, agrair la compareixen-
ça i la rapidesa amb què s’ha produït.

I suspendrem dos minuts per poder acomiadar el senyor Lluís Elias Viñeta, secretari 
general del Grup Planeta.

Suspenem durant dos minuts la comissió.

La sessió se suspèn a les deu del matí i quatre minuts i es reprèn a les deu i onze minuts.

El president

Bé, reprenem la Comissió d’Afers Institucionals.

Sol·licituds de compareixença acumulades

356-00243/11, 356-00251/11, 356-00257/11, 356-00266/11 i 356-00267/11

Ho he comentat amb els diferents grups parlamentaris, i, si no hi ha cap paraula al 
respecte, votaríem les sol·licituds de compareixença que tenim a continuació, del punt 
2 al punt 6, conjuntament. Si cap grup demana la paraula... (Pausa.) Les podem votar 
conjuntes, entenc? (Veus de fons.)

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per assentiment, queden aprovades les diferents compareixences.

Compareixences acumulades de Maite Masià i Ayala

357-00175/11 i 357-00176/11

I passaríem, doncs, ja, a la primera compareixença, la de la senyora Maite Masià i 
Ayala.

(Pausa llarga.)
Bé, donem la benvinguda a la Mesa a la senyora Maite Masià i Ayala, directora in-

terina de l’Oficina Antifrau de Catalunya. I l’acompanya el senyor Josep Maria San-
genís, cap de l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost. En primer lloc, 
tindrà la paraula, per un temps màxim de trenta minuts, la senyora Maite Masià. I ja 
podem passar la paraula a la senyora Maite Masià i donar començament a la comparei-
xença.
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La directora interina de l’Oficina Antifrau de Catalunya  
(Maite Masià i Ayala)

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyors diputats, senyores diputades. Jo m’havia 
plantejat, si els sembla bé, fer una presentació que l’he separat en dos parts. A la prime-
ra part, els parlaré de les actuacions que hem fet a l’oficina des del dia dels fets –el ces-
sament del senyor De Alfonso– fins al dia d’avui, i una segona part, on els explicaré les 
línies d’actuació que jo tinc previstes anar fent mentre duri aquest període d’interinitat.

En la primera part, enumeraré com una mena d’índex, perquè se centrin, i, després, 
l’aniré desenvolupant punt per punt.

Bé, com tots vostès saben, el primer que va passar és que hi va haver una comunica-
ció d’aquest Parlament cap a la meva persona. Amb posterioritat a això, el dia següent, 
jo vaig mantenir una reunió amb la presidenta del Parlament; el dia després, una reu-
nió amb tot el personal de l’oficina. Posteriorment, he anat fent reunions d’anàlisi de la 
situació amb les diferents àrees de la casa. He procedit a fer una reordenació del per-
sonal adscrit a direcció –això, de forma immediata. Després, he mantingut entrevistes, 
també, amb els directors funcionals i la cap de Gabinet de l’Oficina Antifrau. Arran 
d’aquestes entrevistes, he portat a terme unes actuacions i hem reordenat una mica, a 
nivell organitzatiu, les funcions de l’oficina. Tot això que els explico que hem anat fent, 
cal recordar que ha estat en un període de quinze, disset dies hàbils.

Bé, com els deia, el Parlament de Catalunya em comunica el cessament del director 
i la consegüent assumpció de funcions de la direcció adjunta com a directora interina, 
segons marca la Llei de l’Oficina Antifrau, en els articles 11.3 i 25.3, en la seva llei de 
creació, que ja la coneixen de sobres, que és la 14/2008, de 5 de novembre. Posterior-
ment a això –també ja els ho he anunciat–, em vaig veure amb la presidenta del Parlament, 
el dia 30 de juny, i l’acompanyava a la reunió el senyor Pere Sol, secretari d’esta casa, se-
cretari general.

El dia 1 de juliol, a primera hora del matí, vaig convocar tot el personal de l’Ofici-
na Antifrau només per traslladar-los la preocupació de la presidenta del Parlament –per 
quin era el seu estat d’ànim, com estaven–..., i que, sobretot, els transmetés el suport 
d’aquesta casa –cal recordar que l’oficina està adscrita al Parlament de Catalunya; per 
tant, el suport de tota la casa. I jo mateixa els vaig demanar, doncs..., els vaig encoratjar 
a continuar treballant en la mateixa línia que es feia fins ara i, si es podia, inclús millo-
rar-la per tal de poder anar normalitzant la situació al més aviat possible.

Posteriorment a això, m’he estat veient amb representants de cadascuna de les àrees 
de l’oficina –he mantingut reunions amb alguns dels treballadors, dels col·laboradors– 
per tal d’anar detectant quines possibles mancances hi havien en el funcionament, quins 
eren els aspectes clau a controlar i quina capacitat teníem, de recursos, per tal d’abordar 
les situacions que ells m’anaven explicant.

Això ho he hagut de fer perquè –suposo que això sortirà i, si no, ja els ho anirem 
aclarint durant la compareixença–..., cal recordar que jo, aquest any i mig aproximat en 
què estava a l’oficina com a directora adjunta, tenia molt limitades les meves funcions a 
unes tasques que eren, bàsicament, de representació institucional secundàries i aspectes 
de la direcció de Prevenció, és a dir que la meva funció durant aquest any i mig..., en 
cap cas no hi entrava abordar tasques ni de la direcció d’Anàlisi ni de la direcció d’In-
vestigació. Per tant, he hagut de fer una «sentada» per situar-me sobre com estaven 
aquestes coses, perquè jo el dia 29 de juny no estava al cas de com estaven les coses 
en aquestes dos direccions.

A més a més d’aquestes reunions, vaig reubicar la secretària de l’exdirector; la vam 
reubicar i la vam canviar de lloc físic de la casa.

A posteriori d’això, començo a fer reunions amb cada un dels directors funcionals. 
Per tant, també aquestes reunions ja eren més per tal de poder esbrinar el nivell d’impli-
cació o coneixement, si era el cas, i la possible connivència amb els comportaments i els 
fets que per tots són prou coneguts. Com a resum d’aquestes entrevistes amb cadascun 
dels directors, o com a conclusió d’estes reunions –i, vull que quedi clar, sempre amb 
els corresponents matisos–, s’observa un baix grau de la determinació esperable d’un 
servidor públic. Cal recordar que els servidors públics han de mantenir i defensar el cri-
teri legal i ètic en tot el seu procedir, per sobre sempre dels mandats i ordres de les per-
sones que ocupen càrrecs superiors.
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També vaig mantenir, un altre dia, una reunió amb la que fins al moment ocupava el 
càrrec de cap de Gabinet. Durant l’estona d’aquella entrevista, també vaig poder com-
provar que el grau de coneixement i connivència amb les actuacions del director era 
molt elevat i incondicional. A més a més, en aquesta entrevista vaig percebre el no-reco-
neixement explícit de l’autoritat interina de la direcció de l’oficina. I també cal recordar 
que aquesta persona ocupava un lloc que era de caràcter eventual, tant pel procediment 
de la selecció com pel contingut de les seves tasques, que eren fonamentalment l’assis-
tència al director a nivell de màxima confiança.

Un cop fetes aquestes entrevistes, i agafat un temps per madurar quines eren les 
actuacions que s’havien de fer, bé, ja ho saben, es van prendre una sèrie de decisions. 
La primera va ser el cessament de la cap de Gabinet. A posteriori, s’havia de prendre 
una decisió pel que respecta al personal eventual, perquè tots vostès saben que, tal com 
 estableix l’article 5.1.a del Decret 2/2005, d’11 de gener, que disposa que el personal 
eventual cessa automàticament quan cessi en el seu càrrec l’autoritat que el va nomenar, 
llevat que se’l ratifiqui en el seu càrrec..., és a dir que tot el personal eventual que estava 
nomenat per l’exdirector –la persona que havia cessat– automàticament quedava ces-
sat. Per tant, el que s’havia de fer era: o el ratificaves o no el ratificaves. En aquest cas, i  
a posteriori de les reunions que es van anar mantenint i de les conclusions a què vaig 
arribar, es va prendre la decisió de cessar tres dels eventuals que teníem a l’oficina.

També, per a un dels tres directors funcionals que no era eventual, es va decidir fer 
una adaptació de funcions i que recuperés una plaça com a cap d’àrea. Així, d’aquesta 
manera, les tres places de directors funcionals queden lliures, que sembla que són les 
places que, per sentit comú, té sentit que siguin eventuals, però que siguin per dispo-
sar..., que el nou director quan arribe, doncs, nomene qui vulgue de la seva confiança.

Automàticament vam haver de fer una instrucció per la qual les responsabilitats i 
funcions que s’atribuïen fins aquell moment a la cap de Gabinet de l’Oficina Antifrau 
s’acumulaven i quedaven assumides pel cap de l’Àrea d’Administració, Recursos Hu-
mans i Pressupost, sota la responsabilitat del seu cap d’àrea, sempre en forma interina, 
evidentment, fins al moment en què el nou director, doncs, sigui nomenat i decideixi el 
que vol fer o com vol ocupar aquestes places.

El que jo tinc previst és no cobrir cap d’aquestes places que ara hem deixat lliures; 
és a dir, la plaça de cap de Gabinet i les tres places de directors funcionals, deixar-les 
lliures, redistribuir-nos les feines –que ara els explicaré com està previst fer– fins que 
aquest Parlament nomene un nou director.

Fet això, ara passaríem al que seria la segona part d’aquesta presentació, on ja par-
lem del que hi ha previst fer en aquest futur immediat. Els en llegeixo l’índex, com he 
fet abans, amb la primera part. El primer punt seria el nou funcionament de les direc- 
cions funcionals, atès que es queden lliures –com funcionaran fins que arribe el nou di-
rector–, i els explicaré les reassignacions organitzatives, no?

La Direcció de Prevenció serà assumida directament per la directora interina. Uni-
ficarem les dues direccions d’Anàlisi i Investigació en tot el que sigui la part de proce-
diments d’investigació per tal de poder guanyar agilitat i eficiència. Es crearan unes 
comissions avaluadores per augmentar la transparència i la participació en el proce-
diment. Acotarem i centrarem la investigació dels expedients en l’objectiu propi d’una 
unitat administrativa per a accelerar els temps de resolució. Iniciarem, en la mesura 
que puguem, un nou model de treball mitjançant una presentació de denúncies directes 
en jutjats d’instrucció, quan el cas correspongui, amb la defensa lletrada per part de la 
mateixa oficina. Protegirem tots els òrgans de control de totes les administracions pú-
bliques en la mesura que estigui en les nostres..., tenim molt d’interès a ser un òrgan 
protector de la resta d’òrgans de control de totes les administracions públiques. I impul-
sarem un desenvolupament dels sistemes d’informació de l’oficina.

Com els deia en el primer punt d’aquesta segona part de la introducció, en principi el 
que està previst és que, durant el període d’interinitat, l’oficina funcione sense directors 
funcionals als efectes de deixar per al nou director l’ocupació d’aquests càrrecs, amb 
dues consideracions –això sí que m’agradaria que quedés clar i que en quedés cons-
tància–: això no vol dir que aquests llocs de treball no es consideren necessaris, eh?, ni 
molt menys; el que sí que considero és que això ha de ser una cosa que faci el director 
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entrant. Esperem que la situació no s’allargui; per tant, en el cas que s’allargués més del 
desitjat, potser s’hauria de prendre alguna decisió al respecte.

Pel que fa a les reassignacions organitzatives de la Direcció de Prevenció, les tas-
ques pròpies de representació s’assumiran per la direcció interina. La directora interina 
també assumirà directament la responsabilitat sobre les actuacions internacionals, és a 
dir, s’ajustaran únicament al compliment dels compromisos amb les entitats internacio-
nals que en formem part, i els projectes europeus en els quals estem com a partners se 
supervisaran un per un i directament, i es confeccionaran uns plans semestrals d’actua-
ció internacionals a desenvolupar.

Pel que fa –també això és una altra àrea dins de la Direcció de Prevenció– al que 
són les actuacions i/o al·legacions jurídiques sobre qualsevol normativa que ens arriba, o 
l’atenció que fem a les preguntes i consultes en virtut de la Llei de transparència, o l’or-
ganització d’actes i jornades, també se supervisaran una a una, directament, amb cadas-
cun dels caps d’àrea de la Direcció de Prevenció.

Una altra cosa que fins ara es feia des de la Direcció de Prevenció, que eren les ac-
tuacions de seguiment d’expedients de recomanacions i compliment d’aquests, es tras-
passarà a la direcció aquesta unificada que quedarà, d’Anàlisi i Investigació.

I, en la planificació de les activitats formatives, es donarà un impuls necessari per 
a augmentar les actuacions arreu del territori, amb la supervisió directa, evidentment, 
també des de la direcció interina.

Entrant ja en el detall de com tenim previst que funcione aquesta direcció d’Anàlisi i 
Investigacions adjunta pel que fa al que és anàlisis de versemblança i tramitació d’expe-
dients d’investigació, quedarà unificada i es nodrirà de tots els treballadors de les àrees 
de les dues direccions –conjuntament, treballaran. I es crearan una mena de comissions 
avaluadores constituïdes per tres persones, entre les quals sempre hi haurà la directora 
interina, i estes comissions seran les responsables d’avaluar la versemblança tant de ca-
dascuna de les denúncies que entra per registre com les que nosaltres poguéssim iniciar 
d’ofici per part de l’oficina.

També s’impulsarà, per un costat, la resolució d’expedients pendents, sent cons-
cients que l’oficina en cap cas és ni un fiscalia bis ni un jutjat d’instrucció, sinó que som 
una unitat administrativa que preparem els assumptes per a la resolució judicial, i, si és 
necessari o així ho indiquen, les investigacions que es porten a terme, i, si no, s’acaben, 
com ja saben tots vostès, amb uns informes raonats o amb unes recomanacions que 
s’adrecen als òrgans que corresponguin, per la qual cosa els expedients d’investigació 
no han d’arribar a realitzar una pràcticament instrucció completa, ni molt menys una 
pseudosentència. El que volem és aconseguir agilitzar la feina que es fa en esta oficina 
per poder resoldre en uns terminis més curts de temps.

També s’impulsarà el nou model de treball que els comentava a l’índex, un model de 
treball que fins ara s’ha fet servir poc, molt esporàdicament –s’havia fet alguna vega-
da–, que era la presentació de denúncies directes en jutjats d’instrucció dels assumptes 
que s’ho mereixin o que corresponguin, amb la defensa lletrada per part de  l’oficina. 
Això pensem que ha de ser així, perquè, tot i que tenim moltes col·laboracions amb 
l’Administració de justícia i tenim convenis signats entre tots els òrgans que formen 
part de l’Administració de justícia, els resultats que hem aconseguit pensem que són 
força millorables.

I, en aquest sentit, l’activitat i l’esforç que fa esta oficina, a vegades, vénen condicio-
nats per la falta d’este engranatge o bona col·laboració i coordinació entre la fiscalia i el 
poder judicial. Per nosaltres són molt necessàries, no?, aquesta eficàcia i eficiència en 
l’activitat, que han de passar per esmenar aquestes relacions, en el sentit d’assolir que els 
esforços siguin per promoure un establiment de relacions de cooperació interinstitucio-
nal adients per a la consecució dels objectius nostres, d’esta mateixa oficina.

Els en poso com a exemple una cosa que tots coneixen, que va passar fa poc, fa un 
parell de setmanes. Ja sabeu que es van personar, a la seu de l’oficina, membres de la 
Guàrdia Civil i ens van demanar que els entreguéssim una documentació..., que, entre 
altres coses, nosaltres ja estàvem col·laborant amb aquest jutjat, però el que volem evitar 
és que passin aquestes coses, no?: la manera de demanar-ho, la manera en què et trac-
ten, com una mena de tracte de subordinació –no, nosaltres som uns col·laboradors de 
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tots aquells que ens ho demanen, però també ens mereixem que ens tractin com a tal–, 
i, a més a més, estes coses que fan, a vegades, d’aprofitar la situació de la inoportunitat.

Quan els comentava que tenim molt d’interès a protegir tots els òrgans de control de 
les institucions públiques, em referia a secretaris, interventors, tots els cossos de con-
trol. Tenim molt d’interès a impulsar que això es faci d’aquesta manera dintre de l’àmbit 
d’actuació de l’oficina perquè puguin tenir una empara en nosaltres per evitar qualsevol 
corrupció o comportament inadequat arreu i perfilar el canal adequat per impedir-ho 
–si podem–, solucionar-ho o perseguir-ho o sancionar-ho.

Pel que fa a l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicació, que els he comentat 
que fins ara estava dins de la Direcció d’Anàlisi, passarà a dependre, també de forma 
interina, de l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost. En aquest tema 
jo personalment tinc molt d’interès a implicar-m’hi per tal de poder impulsar aquest 
desenvolupament informàtic de l’oficina, ja que està clar que nosaltres som un ens que 
ens fonamentem en la informació, i hem de ser capaços de buscar l’excel·lència preci-
sament en les eines de tractament de dades, de la informació. I hem de focalitzar tota 
la nostra organització en procediments suportats en aplicacions informàtiques, perquè 
això ens farà poder actuar i abordar actuacions d’ofici, que fins ara no ha estat possible.

Ja a mode de conclusió, jo el que els volia comentar és que això que els he explicat 
no és més que un croquis, a grans trets, de les línies d’actuació, que només tenen com 
a objectiu fer més operativa aquesta oficina i millorar-ne alguns aspectes de funciona-
ment. I això és la meva voluntat de fer mentre vostès, senyors diputats i senyores diputa-
des, decideixen a qui encomanen la direcció d’aquesta oficina.

El que els puc dir és que el treball que ha fet aquesta oficina no ha estat en cap cas 
estèril, i d’això n’estic segura, perquè el fet d’existir aquesta oficina i el seu funcionament 
han impedit, de ben segur, actuacions i males praxis en contra de comportaments ètics i 
de servei públic que han de tenir tots els ens de les administracions públiques. A part de 
lluitar contra la corrupció o dissenyar i implementar plans i mesures per prevenir la cor-
rupció en l’Administració, hem de ser capaços de protegir els bons funcionaris i la bona 
gent que treballa, amb esforç i motivació, en els ens públics de Catalunya. Han de trobar, 
tots ells, en l’oficina un suport incondicional per a lluitar contra qualsevol mala praxi.

Els òrgans de control i les persones que en tenen la responsabilitat, en general, ja 
saben vostès que acostumen a ser objecte d’atacs de prestigi, perquè és la forma més 
efectiva i natural d’intentar trencar la seva credibilitat i minvar la capacitat d’influèn-
cia i d’efectivitat del mateix òrgan. El que aquí els demano, a vostès, senyors diputats i 
diputades, és que sàpiguen destriar el gra de la palla i comptin que aquesta oficina –i ho 
dic en nom de totes les persones que hi treballen i en el meu propi– està al servei del 
Parlament de Catalunya i del país que representa.

També hem de donar assessorament per a afrontar situacions complicades dels nos-
tres municipis, sobretot, ja que moltes vegades, a causa de les dimensions d’alguns 
d’ells, no disposen dels recursos necessaris per a afrontar certs reptes. Això comporta 
ésser més proactius i tenir una presència més física en el territori per a abordar amb més 
eficiència les tasques preventives i per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.

Tinguin l’absoluta seguretat que, en el temps que jo estigui al capdavant d’aquesta 
oficina, així ho farem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Passaríem, doncs, al torn dels diferents grups parlamentaris. I co-
mencem donant la paraula al Grup Parlamentari de Ciutadans, a la il·lustre senyora Inés 
Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la señora Masià y al señor Sangenís, 
también, por comparecer rápidamente en esta comisión. La verdad es que, desde que 
se conocieron las escuchas y desde que se produjo la sustitución del señor De Alfonso, 
pues, usted ha tenido un protagonismo creciente, aunque nosotros le tenemos que ser 
muy francos, y es que nosotros nunca hemos estado de acuerdo con su nombramiento, 
no ahora, como directora interina, sino como directora adjunta: solo hay que repasar su 
currículum –sinceramente, pues, lleno de cargos de partido, en una relación intensísima 
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con la cúpula y con el pinyol de Convergència Democràtica de Catalunya– para saber 
que usted no tenía la experiencia adecuada, a nuestro entender, para ocupar ni siquiera 
el cargo de directora adjunta.

Además, su carné de partido, su vinculación clarísima con un partido que no es 
cualquiera, sino el partido que ha gobernado treinta años Cataluña, pues, a nosotros nos 
parece que no cumple con el requisito de imparcialidad y objetividad que, para noso-
tros, cualquier persona que tenga ese nivel de decisión dentro de una oficina tan impor-
tante como la Oficina Antifraude debería tener.

Además, nos sorprendió siempre una cosa, y es que el señor De Alfonso, que siem-
pre ha sido su valedor y que la nombró, reconoció públicamente que lo había hecho sin 
revisar su expediente, sin revisar su currículum, o al menos eso dijo –tenemos aquí de-
claraciones a medios de comunicación. Y no nos extraña, porque realmente creemos 
que usted no habría pasado un concurso oposición para acceder a esta plaza.

Además, también hay otra serie de cuestiones que nos preocupan. Nos preocupa, 
por ejemplo, cuando usted estaba en el Icaen, pues, el aumento de dietas que cobró, que 
aparece en algunas conversaciones de las investigaciones de las ITV, que ha participado 
en concesiones de concursos a empresas del entorno de Pujol... Es decir, si hay un perfil 
inadecuado, «inidóneo», para ser hoy el director de la Oficina Antifraude, créanme que 
para nosotros es usted.

Y nos preocupa mucho, porque creemos que la Oficina Antifraude tiene que recu-
perar esa imagen de credibilidad, esa imagen de solvencia que tuvo, que ha tenido du-
rante años, pero que ahora mismo, con todas las circunstancias –y no le echo la culpa 
a usted únicamente, ni mucho menos–..., pues, ahora mismo, tenemos que recuperarla 
entre todos. Y para nosotros es urgente nombrar a un nuevo director de la Oficina An-
tifraude que cumpla con los requisitos mínimos que nosotros creemos básicos, y que 
creemos que su figura –con todo el respeto, se lo digo, y con toda la educación–, pues, 
no cumple. Porque, claro, teniendo carné de partido, carné de Convergència –ya digo, 
figuradamente, ¿no?, lo del carné y la vinculación–, ¿los ciudadanos pueden confiar en 
que el nuevo director o directora pueda luchar, investigar contra casos de corrupción del 
partido con el que ha colaborado tantos años, que la ha nombrado tantas veces? Noso-
tros creemos que no.

Y, dicho esto, nos preocupa lo que ha ocurrido en estas pocas semanas, desde que se 
conocieron la destitución y las grabaciones del señor De Alfonso, porque lo que hemos 
conocido es que se han producido destituciones de figuras importantes, de personal téc-
nico importante, dentro de la Oficina Antifraude, que no responden, a nuestro entender, 
a criterios técnicos. Y, además, yo creo que hoy usted ha hecho una declaración que nos 
ha sorprendido mucho, y es que algunas de esas destituciones se han hecho porque «no 
hi havia un reconeixement explícit de l’autoritat de la directora interina». ¿Ese ha sido 
uno de los motivos para destituir a algunas de las personas que usted ha destituido en 
estos días? Porque a nosotros –sinceramente, ¿eh?– no nos parece un motivo adecuado 
para destituir a personas que supuestamente nadie ponía en duda su capacidad técnica 
o el desarrollo de sus funciones, y, además, usted reconoce que no se van a cubrir, estas 
plazas, en los próximos meses.

Por tanto, yo le pido: ¿podría usted presentar al Parlament una explicación escrita de 
los motivos por los que ha destituido a estas cuatro personas –si no me equivoco– que 
ha destituido usted de manera flagrante y sin explicar con criterios técnicos cuáles son 
estos motivos? ¿Puede explicar cómo esto no va a afectar a la actividad de la oficina? 
¿Es que sobra gente, en la Oficina Antifraude, que usted pueda prescindir de cuatro per-
sonas sin cubrirlas por motivos tan curiosos como que no hacen un reconocimiento ex-
plícito de su autoridad como directora interina? ¿Y eso no va a afectar a la oficina en su 
actividad? A nosotros nos sorprende, y creo que usted tiene la oportunidad de explicar-
lo, y también, incluso, si lo considera oportuno, presentar información por escrito para 
que nosotros lo podamos analizar.

Porque de lo que nos da la sensación es de que ha hecho usted una enmienda a la to-
talidad de la oficina: quiere usted cambiar personas, quiere usted cambiar metodologías 
de trabajo. Y la pregunta es muy clara: ¿No estaba usted conforme con cómo se estaba 
gestionando la oficina? ¿No estaba usted conforme con cómo se estaba gestionando por 
parte del director de la oficina, el señor De Alfonso? Porque parece que, insisto, la pri-
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mera cosa que ha hecho al acceder al cargo ha sido precisamente eso, ¿no?, hacer una 
enmienda a la totalidad, hacer una limpieza de personas, una limpieza de metodologías que 
creo que, como mínimo, requiere una explicación mucho más larga y concreta de lo que us-
ted ha tenido oportunidad de hacer en esta breve intervención.

También me gustaría hablar del plan de trabajo –usted ha hecho una breve referen-
cia. Me gustaría..., si pudiera presentar al Parlament por escrito cuál es ese plan de tra-
bajo que usted tiene previsto, si puede ser, con un calendario, una justificación de los 
cambios metodológicos.

Y también me gustaría preguntarle, en este sentido, ya que estamos viendo en las 
últimas semanas y en los últimos meses tantos casos de corrupción a nivel de ayunta-
mientos, a nivel municipal, cómo se puede reforzar la labor de la Oficina Antifraude en 
la detección y en la investigación..., en su colaboración respecto a los casos de corrup-
ción en el ámbito municipal, que son realmente preocupantes y que, pues, preocupan –y 
mucho– a los ciudadanos de Cataluña, y les cuestan muchos millones de euros.

Pero me gustaría saber también, insisto, qué ha fallado en la Oficina Antifraude en 
estos años, por qué no se han hecho estos cambios que ustedes proponen. ¿Los había 
propuesto usted, estos cambios, al señor De Alfonso, con anterioridad, siendo usted la 
directora adjunta –no lo olvidemos– en estos años de la oficina? ¿Usted había propuesto 
esa serie de cambios de personas y esta serie de cambios de metodologías? ¿Qué le ha-
bía dicho, el señor De Alfonso?

Después, hay una pregunta, pues, obligada: ¿qué le parece el proceder del señor De 
Alfonso que hemos conocido por parte de las grabaciones? ¿Usted va a seguir la mis-
ma línea del señor De Alfonso? ¿Pueden aparecer conversaciones del mismo sentido? 
Lo digo porque tiene usted una magnífica oportunidad para decir hoy que no le parece 
nada bien ese contenido de las grabaciones, que no le parece nada bien esa manera de 
proceder y que usted, en el tiempo en el que esté en el cargo –de forma interina, por 
cierto–, pues, va a actuar de una manera totalmente diferente. Para nosotros tendría 
realmente un valor que usted hoy hiciera un cambio, un corte diferencial respecto a la 
manera en que el señor De Alfonso, pues, ha actuado en los últimos años.

También tengo una pregunta muy concreta, y es si usted ha pedido a los Servicios 
Jurídicos de la Oficina Antifraude un informe respecto a las funciones que usted pue-
de hacer como directora interina. Es evidente que usted es directora, hay que ocupar 
esta plaza, pero a nosotros nos parece que es dudoso que haya determinadas decisiones 
que usted pueda tomar cuando usted está en una situación de interinaje, porque pueden 
afectar a la oficina mientras usted, pues, no sabemos cuántos meses puede estar al fren-
te de la dirección. ¿Ha pedido usted un informe a los servicios jurídicos sobre las fun-
ciones que una directora en situación interinaje puede llevar a cabo en la oficina? ¿Qué 
decía el contenido de este informe? ¿A usted le parece que destituir a cuatro personas 
sin tener, además, pensado a quién poner en su lugar es una labor idónea para una direc-
tora en situación de interinidad, como es su caso?

A nosotros nos parece que es cuando menos dudoso, y nos preocupa, además, que 
esas destituciones se deban, pues, a lo que usted ha dicho antes, a que no reconocían la 
autoridad de la directora interina o a que estas personas puedan haber sido críticas con 
la manera de gestionar la oficina en estos últimos años, cuando el señor De Alfonso... 
Y es una duda que tenemos, creo que es una duda que puede tener mucha gente, y le 
pido por favor cuál es su opinión al respecto y si puede dejarnos tranquilos respecto a 
este tipo de dudas, porque nos preocupa que personas que a lo mejor se hayan manifes-
tado en contra de una manera de proceder del señor De Alfonso, señores o personas téc-
nicas que se hayan manifestado en contra de determinadas formas de actuar por parte 
de la oficina, hoy puedan haber sido destituidos por su parte.

Y creo que ya no me queda mucho más... (Veus de fons.) ¿Un minuto? Pues, haré un 
resumen.

Agradecer su comparecencia, agradecer que hayan venido rápidamente a dar expli-
caciones. Le pido, por favor, si puede enviar esa documentación por escrito para poder 
analizar con detalle el plan de trabajo y los motivos de estas fulminantes destituciones.

Y, además, vamos a presentar hoy, como grupo parlamentario de Ciudadanos..., hoy 
anunciamos que vamos a presentar en el Parlament de Catalunya una proposición de ley 
para revisar los criterios de selección tanto del director como del director adjunto de la 
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Oficina Antifraude, porque no puede haber un director con un carné de partido, no pue-
de haber un director que no tenga un mínimo de unos quince años de experiencia rela-
cionados con el ámbito de la investigación, con el ámbito de la lucha contra el fraude.

Y, evidentemente, creemos que debemos recuperar otra vez la confianza en esta ofi-
cina. Para eso tendrán el apoyo de Ciudadanos, para hacer de esta oficina de nuevo una 
entidad fiable y creíble. Trabajaremos juntos, pero, desde luego, me permitirá que, con 
toda la cordialidad..., tenemos muchas dudas –lamento decírselo así– de que usted pue-
da ser la persona idónea para estar al frente de esta oficina.

Muchísimas gracias.

El president

Moltes gràcies. Tot seguit té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialista, 
l’il·lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Estic d’acord amb una de les coses que ha dit la senyora Mai-
te Masià, quan diu: «Hem de tornar a normalitzar la situació.» És evident, perquè, en 
aquests moments, a causa dels fets que s’han conegut, el paper de l’Oficina Antifrau, 
ens agradi o no ens agradi, està en entredit. És a dir, està en entredit la seva impar-
cialitat, justament perquè hi ha una percepció que, en determinats casos, s’ha actuat 
–deixi-m’ho posar entre cometes, eh?– «d’ofici» –o com a mínim aquesta és l’opinió 
subjectiva que molts ciutadans i moltes ciutadanes tenen, i tinc la impressió que alguns 
parlamentaris també– per intentar fer operacions d’abast polític que no li corresponien, 
a l’Oficina Antifrau. I, per tant, des d’aquest punt de vista, és cert, hem de recuperar la 
normalitat.

Ara, dit això, i amb tota la cordialitat, senyora Masià, el meu grup parlamentari no 
entén què fa vostè avui en aquesta compareixença. I m’explico. Jo crec que el que hau-
rien d’estar fent avui o el que hauria d’estar fent el president de la Generalitat de Cata-
lunya avui és cercar el consens entre els diferents grups parlamentaris per trobar una 
figura que ocupi la plaça de directora o de director de l’Oficina Antifrau, eh? És a dir, 
nosaltres el que manifestem avui aquí és que és urgent que qui té en primera instància, 
per la llei, la capacitat de fer propostes, s’arremangui, i en el termini més breu possi-
ble..., a nosaltres ens hauria agradat que s’hagués pogut cercar alguna figura per tal que 
en el darrer Ple d’aquest període de sessions –és a dir, el de la setmana que ve– s’hagués 
pogut fer una proposta per buscar una figura de consens que permetés justament això, 
eh?, que permetés normalitzar la situació, i que l’Oficina Antifrau de Catalunya tornés 
a treballar.

Malauradament, això sembla que no s’està produint, en aquest sentit, i tinc la sen-
sació que vostè deu estar en aquesta longitud d’ona, perquè ens ha explicat com pensa 
reformular l’Oficina Antifrau amb alguns objectius de treball que no són objectius de 
treball de poques setmanes, sinó de més llarg termini. I el Grup Parlamentari Socialista 
no està en aquesta longitud d’ona, eh?, ja li ho puc assegurar, a vostè i a la resta de grups 
parlamentaris.

Volem aprofitar aquesta compareixença seva perquè públicament quedi clar i arribi 
al president de la Generalitat que el que ha de fer és formular, pels camins que cregui 
oportuns, una proposta que generi el consens necessari en la majoria de formacions par-
lamentàries, per poder, de manera ja definitiva, tornar a fer aquest nomenament.

Ens ha preocupat també alguna de les manifestacions que vostè ha fet, no?: «He 
cessat quatre persones...», que no són qualsevol persona, són tres directors d’àrees fun-
cionals –la d’Anàlisi, la d’Investigació, la de Prevenció–, i la cap de Gabinet del direc-
tor d’Antifrau, perquè no reconeixien –vostè ho ha dit– el seu paper. Bé, a nosaltres ens 
dóna la impressió que aquestes decisions –segurament les pot adoptar– el que acaben 
introduint és encara un nivell de confusió més gran a l’actual situació. Tenim la impres-
sió que no han estat decisions que ajudin justament a normalitzar aquesta situació.

Perquè o jo ho he entès malament –i, en tot cas, en el segon torn d’intervenció ho po-
drà precisar–..., però, quan ha parlat de la cap de Gabinet de l’antic director de l’Oficina, 
ha insinuat –ho ha deixat caure, i, per tant, li faig la petició de si això era així o no– que, 
com era una persona de màxima confiança del senyor De Alfonso, era coneixedora d’al-
gunes de les actuacions que l’antic director havia dut a terme. Per tant, la pregunta és 
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 lògica: vostè té la sensació que la –li preguntarem després, també, eh?–..., era coneixe-
dora de les reunions que el senyor De Alfonso havia tingut amb el ministre de l’Interior  
en funcions, el senyor Fernández Díaz? Era coneixedora d’aquelles converses? Perquè, en  
la seva intervenció, això ha semblat que vostè ho insinuava.

He trobat sorprenent, també, i tinc la sensació..., el meu grup parlamentari té la sen-
sació, després d’aquests cessaments que vostè ha provocat, que hi ha una forta divisió 
dins de l’Oficina Antifrau, eh? Quan el senyor De Alfonso va comparèixer en aquest 
Parlament per donar explicacions de les seves reunions amb el ministre Fernández Díaz 
i de les gravacions que es van conèixer, vostè el va acompanyar en seu parlamentària. 
A través dels mitjans de comunicació vam conèixer que vostè li feia costat, i, al mateix 
temps, va haver-hi, doncs, tot un seguit de treballadors i treballadores de l’Oficina An-
tifrau, en aquell moment, que van contestar a les expressions que l’antic director havia 
dit, no?: «Tota l’oficina està amb mi.» I, per tant, qui va venir amb ell va ser vostè, però 
hi van haver un seguit de treballadors i treballadores que no li feien costat, en aquell 
moment. Avui ens trobem amb aquests quatre cessaments que vostè ha provocat, i, per 
tant, creiem que estem lluny –estem lluny– de normalitzar la situació.

En aquesta compareixença, el meu grup parlamentari no li formularà més preguntes 
sobre el futur de l’oficina, perquè a qui volem fer-les és al nou director o directora de 
l’Oficina Antifrau, i creiem que és el més lògic.

I, per tant, acabo aquí la meva intervenció reiterant-li no a vostè, al president de la 
Generalitat de Catalunya, que el que ha de fer és fer una proposta de nou director o di-
rectora de l’oficina i cercar el consens entre les formacions parlamentàries, entre els 
grups parlamentaris, perquè aquest nomenament es pugui produir al més ràpidament 
possible. A nosaltres ens hauria agradat que s’hagués produït en el Ple de la propera set-
mana; això no serà possible, però esperem que, en el primer Ple del proper període de 
sessions, aquest fet, aquest nomenament, es pugui produir.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Un petit aclariment des d’aquesta Mesa i des d’aquesta presidència. 
Senyor Terrades, vostè ha fet un comentari en què ha dit literalment: «No entenc què fa, 
avui, vostè aquí.» Una cosa és la dinàmica –sí que ho voldria deixar clar– d’aquesta co-
missió, on els diferents grups parlamentaris poden sol·licitar compareixences –com ha 
sigut el cas, i ha estat votada–, i una altra cosa, la dinàmica i la celeritat que des del Go-
vern han de tenir per presentar una proposta cap a la direcció de l’Oficina Antifrau. Era 
un petit aclariment envers un comentari que vostè ha fet.

(El president dóna la paraula a Jordi Terrades i Santacreu.)

Jordi Terrades i Santacreu

Senyor president, de totes maneres, em permetrà manifestar-li que això és cert, el 
que vostè diu, i tan cert com això..., és legítim que el meu grup parlamentari demani que 
el president de la Generalitat formuli ja un nom per tal que pugui ser sotmès a la consi-
deració del Ple del Parlament.

El president

Bé, molt bé. Aclarit el tema, passaria la paraula al Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. I, en nom del grup parlamentari, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Fran-
co Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Gràcies, president. Gràcies per la promptitud de la compareixença. Deixin-me co-
mençar allí on acabava el senyor Terrades, sobre el problema que tenim plantejat –jo 
crec que és la preocupació més gran, l’hem manifestada ja en el decurs de tot aquest 
afer–: el destí i la credibilitat i la funció de l’Oficina Antifrau, que a nosaltres ens preo-
cupa enormement que quedi molt tocada, bé, per tots aquests esdeveniments. I pensem 
que hi ha pressa –hi ha pressa– i hi ha urgència a resoldre aquesta situació i a normalit-
zar-la.

Tenim present que el precedent hi és, i que si, normalment, per la seva funció o per 
la seva definició, l’Oficina Antifrau havia d’estar encapçalada per una persona compe-
tent, responsable, reconeguda, ara l’exigència de l’opinió pública, l’exigència democrà-
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tica, és que, a més a més d’una solvència professional, aquesta persona –home o dona– 
sigui una persona d’una reconeguda altura moral i ètica, perquè justament qui ha dirigit 
aquesta oficina antifrau s’ha caracteritzat, al nostre entendre, per un mancament enor-
me a l’ètica, a la dignitat i a la responsabilitat democràtica. Aleshores, quan venim d’un 
precedent d’aquesta gravetat, hi ha urgència i hi ha una exigència afegida pel que fa al 
nomenament, a l’estructura i a la transparència de l’Oficina Antifrau.

I aquí és on comencen els nostres dubtes. Jo no voldria sortir del to d’amabilitat i 
de cortesia que ha caracteritzat les intervencions precedents, però permeti’m dir-li que, 
com més parlava, més esgarrifat quedava, amb tota sinceritat. Senyora, ens ha fet vostè 
una explicació en què..., amb tota naturalitat ens ha explicat que pren unes mesures ad-
ministratives que..., escolti, ha muntat en quinze dies una purga. Si li donem unes quan-
tes setmanes més, no sé qui hi quedarà, a l’Oficina Antifrau, a part de vostè. És que Déu 
n’hi do, la pressa amb què ha anat.

Tot i estar en situació d’interinitat, resulta que ha tingut el temps de carregar-se la 
senyora Assumpció Riba i tres directors que en diu «funcionals»: el director de Preven-
ció, el d’Investigació i el d’Anàlisi. Això, ho desmanega, i es queda tan tranquil·la, i ens 
dóna com a explicació: «És que no reconeixien la meva autoritat interina.» Què vol dir, 
això? Després li diré quina és la nostra explicació, però permeti’m fer-li algunes pre-
guntes.

Escolti, vostè –vostè– estava al corrent del que estava fent el senyor De Alfonso, de 
les seves converses amb el ministeri de l’Interior? És veritat que vostè va donar suport 
al senyor De Alfonso, tot i estar-ne al corrent, quan van ser notòries i públiques, aques-
tes converses? Perquè si vostè li ha donat suport i vostè ha acompanyat el senyor De Al-
fonso en aquest procediment, la pregunta no és: què fa aquí, en el sentit d’haver atès una 
compareixença; és: per què no ha dimitit vostè amb el senyor De Alfonso? Per dignitat 
o per solidaritat. Si vostè és solidària amb el que fa el seu cap, escolti, acompanyi’l, eh? 
Acompanyi’l, per responsabilitat. Aquestes coses semblen elementals. No sé a què ju-
guem o què ens expliquem, aquí, entre nosaltres.

Perquè, clar, aquesta pregunta és clara i concreta: estava vostè al corrent de les acti-
vitats del senyor De Alfonso, d’aquelles activitats que han estat revelades a través dels 
enregistraments, i, un cop conegudes, vostè li ha donat suport, com el senyor De Alfon-
so va expressar aquí, davant d’aquesta comissió? Sí o no? Perquè, aleshores, clar, amb 
tota sinceritat, i, hi insisteixo, sense voler sortir de la cortesia, nosaltres li demanaríem 
a vostè que plegués. No pot vostè agafar la continuïtat com si aquí no hagués passat res. 
Això és fonamental.

I, escolteu, unes preguntes concretes. Amb tot aquest escàndol que s’ha generat, 
quin sentit tenen, aquests cessaments? Per què els cessa, a aquesta gent? Què vol dir, 
això que «no reconeixen la seva autoritat interina»? Què vol dir, aquesta explicació? 
I no devia ser perquè, per exemple, la senyora Assumpció Riba havia estat crítica amb el 
senyor De Alfonso? Què ha passat aquí? És la veritat, el que ens està dient vostè?

Ha pres vostè mesures perquè les actuacions irregulars, per dir-ho d’una manera 
educada i fina, del senyor De Alfonso puguin ser investigades? Ha pres vostè mesures 
per preservar proves o per preservar elements, documentació, registres? O considera 
que això forma part del passat i que, parlant-nos d’un organigrama que vostè compta 
desenvolupar durant mesos –cosa que, li ho asseguro, ens inquieta molt–, formarà part 
de l’oblit de la història?

Escolti, acabo aquí, no vull allargar-me més. Ja se li han formulat unes quantes 
preguntes i unes quantes observacions que comparteixo, però li vull fer paleses, real-
ment, la nostra inquietud i la nostra sorpresa davant d’aquest tipus de compareixences 
i davant d’aquest tipus de comportaments, que no se sap molt bé si vostè s’inscriu en la 
continuïtat de què i ens proposa què, com a valors ètics i com a concepció de l’Ofici-
na Antifrau. Perquè un esquema organitzatiu, això no val per a res; senyora, no val per  
a res –no val per a res– si no està sustentat en una claredat sobre el seu compromís i 
sobre el seu criteri i la seva responsabilitat respecte als esdeveniments que han succeït  
i ens han dut fins aquí, eh?, permeti’m que li ho digui amb aquesta franquesa.

Aleshores, jo crec que vostè s’ha d’explicar sobre això. I, sobre això, hem de pren-
dre, doncs, actituds i conclusions.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bien, en primer lugar, darle la bienvenida, señora Masià. Y le 
digo «darle la bienvenida» porque, desde que usted fue nombrada en el 2014, es la pri-
mera vez que comparece, y lo hace de la mano del grupo del Gobierno, de Junts pel Sí, 
y, obviamente, con la afirmación del resto de grupos de la necesidad de que usted venga 
aquí, se siente y explique no solo el plan de trabajo, sino también una serie de cuestio-
nes, que yo creo –y se lo digo con todo el respeto, ¿eh?– que a usted le falta idoneidad 
para asumir el cargo de directora, aunque sea interina, de la Oficina Antifraude.

Y se lo digo porque usted asume esta función automáticamente, a raíz de un desgra-
ciado suceso, y es el fallecimiento de Martínez Madero en su momento, ¿no?, que dejó 
un vacío en la Oficina Antifraude que hizo necesario instituir esa segunda figura de ad-
junto para que, si había una sorpresa desgraciada como aquella, pues, no se quedará el 
vacío de poder en la oficina. Pero ya en el 2014, cuando a usted se la nombró directora 
adjunta y se votó en la cámara su designación, desde el Partido Popular, así como desde 
otros grupos, nos opusimos a su nombramiento.

Y se lo digo porque, fíjese, usted ahora mismo es directora interina de la Oficina 
Antifraude porque se ha incumplido una cuestión que es esencial con respecto a las ins-
tituciones públicas cuando luchan contra la corrupción, y es la ejemplaridad y la idonei-
dad –las dos cuestiones. Es decir que el dicho ese tan castizo de «la mujer del césar no 
solo tiene que serlo, sino también parecerlo», pues, hace que estemos en esta comisión y 
que usted sea nombrada, de forma interina, directora de la Oficina Antifraude. Pero eso 
no esconde una serie de cosas que yo creo que, ya que es la primera vez que comparece 
desde que se la nombró, debería de contestar usted, porque, al parecer, ese nuevo nom-
bramiento de nuevo director de oficina parece que está tardando.

Mire, yo quiero saber exactamente de qué conoce usted a Oriol Pujol y a Sergi Al-
sina –que ahora mismo tienen un expediente judicial abierto por el caso ITV– y a Jordi 
Puig Godes, y qué relación tiene con ellos. La pregunta no es gratuita, le explico: si us-
ted, dentro de ese expediente judicial, aparece como interlocutora de uno de los prin-
cipales imputados, lo lógico es que, ya que en estos dos años no se lo hemos podido 
 preguntar, nos conteste eso, por aquello de lo que acabo de decir: ejemplaridad e idonei-
dad –mujer del césar, serlo y parecerlo.

Usted fue nombrada en 2014, y me gustaría saber por quién fue nombrada, porque 
es verdad que el señor De Alfonso dijo que la había propuesto él, que no había revisa-
do su currículum... ¿Lo conocía usted de antes? Y, si no lo conocía, ¿quién la propuso, 
o quién la recomendó al señor De Alfonso para que el señor De Alfonso la propusiera?

Usted, a raíz de esta comparecencia, hace un juicio de valor, ¿no?, y está en su legí-
timo derecho de hacerlo, y dice: «Bueno, el señor De Alfonso no ha sido ejemplar...», 
más o menos, y si no es así me corrige. Y yo le digo: siendo así, ¿cómo es que usted fir-
mó una declaración conjunta con prácticamente la totalidad –la excepción fueron muy 
poquitos– de personal adscrito a esa oficina antifraude que daba apoyo al señor De Al-
fonso? ¿Cómo puede ser que usted hace veinte días firmara una declaración de apoyo 
al que era su jefe, y ahora usted, que es la jefa interina, resulta que reniega de todo eso? 
¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo respaldó? Teniendo libertad de no hacerlo, ¿por qué lo 
hizo?

Mire, a mí me pasa como a otros grupos: esto de cesar a la gente nada más llegar al 
cargo, en situación de interinidad, es decir, con un carácter de provisionalidad extraor-
dinario, pues, nos levanta sospechas, sobre todo cuando, además, usted misma, ya no 
a respuesta de preguntas de diputados de esta comisión, sino de una forma espontánea, 
nos dice que es que usted decide cesar a la gente, en fin, como dirían coloquialmente, 
«porque no es de mi cuerda».

A nosotros nos preocupa, y nos preocupa muchísimo, porque si usted dice que, a pe-
sar de su situación de interinidad, lo que quiere es mejorar y poner en valor la tarea de 
la Oficina Antifraude, devolverle lo que usted considera, pues, una pérdida de credibili-
dad o de confianza para los ciudadanos, no parece nada lógico que en menos de quince 
días usted ya haya destituido a cuatro personas y que, además, nos diga prácticamente 
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que es porque usted no les despierta simpatías o no tienen una obediencia pretoriana 
con respecto a sus decisiones. Y me gustaría que nos explicara más profundamente el 
porqué de esos ceses.

Nos ha explicado también que ha iniciado una investigación interna sobre lo suce-
dido. Usted, por la Ley de la Oficina Antifraude –18.2–, tiene que dar cuenta de esa in-
vestigación. ¿Lo hará usted directamente, o lo hará ya el nuevo director de la Oficina 
Antifraude?

Luego, se le ha dicho –y yo creo que es importante volverlo a destacar– que usted 
tiene una relación directa con Convergencia Democrática que, por lo menos, es poco 
ejemplar. Pero yo le digo una cosa, usted dice que se reunió con la presidenta de esta cá-
mara, con la señora Forcadell, el día 30 de junio. Reuniéndose el día 30 de junio –es de-
cir, un día después del cese del señor De Alfonso en pleno el día 29 de junio–, ¿a usted 
le parece normal, idóneo, ejemplar, asistir a dos actos de Convergencia Democrática el 
5 del VII del 2016, Fórum Europa, Tribuna Cataluña, y el día 15 de julio del 2016, a un 
acto de Neus Munté, consellera de Presidencia? ¿Por qué asistió a esos actos?

Y también tengo una pregunta más. Usted sabe perfectamente que el señor De Al-
fonso, con quien antes parece que tenía una excelente relación y ahora no, ha decidido 
–o, por lo menos, es lo que ha declarado públicamente– acudir a los tribunales para 
defender que el cese de su cargo no se ajusta a la legislación ni al régimen que regula 
la Ley de la Oficina Antifraude, y eso lo va a poner en manos de los tribunales. Si eso 
pasa y es judicialmente amparado y se le reconoce que su revocación no es ajustada a 
derecho, ¿qué es lo que tiene usted previsto hacer? ¿Qué pasará con las personas que ha 
destituido?

Simplemente, si nos puede contestar a esas preguntas, yo creo que ayudará mucho 
también al nombre de la oficina.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí. Hola, molt bon dia. Una prèvia: amb relació a aquesta reunió que vostè va man-
tenir amb la presidenta del Parlament el 30 de juny, com vostè mateixa ha dit, ens ha 
semblat entendre que li va transmetre el suport de tota la casa. És estrany que li po-
gués transmetre el suport de tota la casa, perquè com a mínim aquest grup parlamen-
tari, ja en la compareixença del director cessat, va manifestar la inquietud respecte 
al fet que vostè ocupés la direcció, ni que fos de forma interina. Per tant, doncs, ens 
inquieta que se li pugui fer saber que té el suport de la cambra quan com a mínim per 
part d’aquest grup no és així.

El senyor representant del Partit Socialista instava que hi hagués, d’alguna manera, 
un nomenament d’un director de forma definitiva i que aquest aglutinés el màxim con-
sens, el consens absolut. Inquieta també pensar que el seu nomenament, justament, no 
va ser fet per consens, i, com ja s’ha dit, doncs, només amb els vots de dos grups par-
lamentaris, Convergència i Unió i Partit Socialista. Per tant, celebrem que ara el Partit 
Socialista sí que entengui que el consens ha de ser major.

En tot cas, s’ha parlat de la seva idoneïtat, de la seva independència, també de la 
seva capacitat, i nosaltres fem referència, per tant, al seu nomenament, que inquieta, 
amb el poc suport que va tenir; també inquieten, doncs, els càrrecs de confiança que 
vostè ha tingut a l’Administració pública –ja s’ha comentat–; inquieten també les rela-
cions personals que vostè té o ha tingut amb persones encausades, implicades en casos 
de corrupció.

Més enllà d’això –com que ja se li han formulat algunes preguntes, entenem que ja 
les respondrà–, anem directament a les funcions que vostè, doncs, exerceix com a direc-
tora adjunta, perquè vostè ha dit que, fins al moment, vostè tenia unes funcions molt li-
mitades, de representació institucional de segon grau, d’alguna manera, i que de moltes 
qüestions no n’estava al cas, i que, per tant, en pocs dies ha hagut d’assumir, lògicament, 
funcions per a les quals potser no tenia tota la informació.

No sé si en els seus viatges a Boston, a la Xina o a l’Argentina vostè desplegava 
aquestes funcions «limitades» o vostè exercia aquesta representació institucional de se-
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gon grau, o, en aquests viatges, vostè, exactament..., què és el que hi va anar a fer, i, de 
passada, si ens pot dir si vostè parla anglès, per exemple.

Amb relació a les funcions, que és en el que, d’alguna manera, ara sí que hi volem 
fer especial èmfasi, i vosaltres, doncs, teniu el deure de publicar la vostra agenda i de 
ser molt transparents en la vostra activitat..., i ja se li ha fet també al·lusió a l’assistèn-
cia a alguns actes polítics, eh?, de campanya electoral, durant aquests dies que vostè ja 
està exercint les funcions de directora. En falta un, als dos que ha citat la representant 
del Partit Popular: el dia 6 de juliol, als esmorzars del Constcat, amb Manuel Silva,  
exdiputat de Convergència i Unió al Congrés. Què hi va anar a fer, vostè, en aquests ac-
tes de suport explícit als candidats d’una formació política determinada, hereus dels que 
la van nomenar? O és que vostè hi anava per fer algun tipus d’investigació relacionat 
amb el frau i la corrupció, la qual cosa, doncs, llavors, sí que celebraríem?

S’ha fet referència a la inquietud que desperta que vostè hagi pres decisions irrever-
sibles en matèria de personal. S’ha fet ja referència a si vostè ha demanat algun tipus 
d’informe jurídic que a vostè li clarifiqués si podia, realment, fer aquests cessaments. 
Per tant, doncs, entenem que, en aquesta qüestió, també ja hi respondrà.

El que sí que a nosaltres..., i amb relació a aquestes funcions que vostè, doncs, ha exer-
cit, anem a les que, d’alguna manera, ens preocupen més, eh?, que són les relacionades 
amb matèria d’investigació, perquè la reordenació de l’oficina –el nomenament o destitu-
ció de personal– ja s’ha abordat de forma sobrada, però potser no hem posat prou èmfasi 
en les tasques d’investigació. La senyora representant del Partit Popular ha dit que vos-
tè havia dit que havia obert una investigació; a nosaltres no ens ha quedat clar que vostè 
hagi dit això. Potser, una vegada més, la representant del Partit Popular sap més coses de 
les que sap vostè mateixa i la resta de grups parlamentaris.

Per nosaltres són bàsiques, per tant, totes les funcions d’investigació que es puguin 
desplegar, i ja ho vam manifestar en aquesta mateixa comissió quan va comparèixer 
el director cessat. Quines mesures s’han pres per evitar la destrucció de proves? Fins 
quin dia el senyor De Alfonso accedeix a l’Oficina Antifrau? Accedeix lliurement a les 
dependències, accedeix lliurement a la documentació, accedeix als expedients, ningú 
pren mesures... Vostè tampoc pren mesures, un cop nomenada directora interina, amb 
relació a la destrucció de proves, per part..., ja no només per al director cessat, sinó per 
al conjunt de personal? I no perquè vulguem que plani l’ombra de dubte en el conjunt 
del personal, sinó perquè és evident que, perquè hi hagi un reconeixement explícit de la 
mala praxi del senyor De Alfonso com a mínim, perquè hi hagi garanties de reparació 
de tot el que hagi pogut malmetre en seu de bé i d’interès públic, i, sobretot, perquè hi 
hagi garanties de no-repetició, entenem que s’haurien hagut de produir unes mesures 
cautelars d’urgència que preservessin l’oficina i tota la seva documentació de la mà de 
qui hi pogués accedir, ja no només, hi insisteixo, del director cessat.

Per tant, doncs, també volem saber si, en matèria d’investigació, no hem fet re, i 
tampoc hem fet la preceptiva auditoria interna prevista en les normes d’actuació i règim 
interior que vostès mateixos tenen com a oficina antifrau..., diem que no es deu haver fet 
aquesta auditoria interna perquè qui la pot efectuar, d’acord amb aquesta normativa in-
terna, és la cap de Gabinet, que, justament, com que és destituïda..., rarament pot instar 
una auditoria interna una persona que s’acaba de destituir. Potser la van destituir justa-
ment perquè no es pogués fer aquesta auditoria interna.

En tot cas, ja li deia al principi de la meva intervenció –i amb això acabo– que 
com a mínim la confiança del nostre grup parlamentari ja no la tenia, en el seu mo-
ment. Jo no sé si avui, després de les intervencions dels diferents portaveus dels grups 
parlamentaris –en queda un, encara, per intervenir–, vostè sent que té la més mínima 
confiança d’aquesta casa. Per tant, no sé si és qüestió que vostè cessi a instàncies d’un 
grup  parlamentari o de més d’un, sinó que jo crec que ara ja, per una mínima dignitat 
i tranquil·litat interna, vostè avui hauria d’anunciar que deixa les funcions de directora 
interina, perquè no compta en absolut amb la confiança d’aquesta cambra, no compta en 
absolut amb els mínims imprescindibles per assumir una responsabilitat d’aquest calat, 
i perquè també, com li vam dir al senyor De Alfonso, ens hi juguem molt, moltíssim, i  
a  nosaltres ens inquietaria molt, moltíssim, que la lectura que es pogués fer d’aquests 
esdeveniments és que no cal cap oficina antifrau perquè no podem comptar amb el fet 
que les investigacions que s’hi despleguin siguin ajustades al rigor i a la transparència. 
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Nosaltres creiem molt, i moltíssim, que és clar que cal una oficina antifrau, i cal que hi 
hagi les millors persones: les més preparades, les més honestes, les més dignes, les que 
no tenen preu; les que cap xec, cap contacte, els podrà fer doblegar la seva dignitat.

Per tant, nosaltres entenem que ara és absolutament urgent restituir la imatge de 
l’Oficina Antifrau, i que passa, de forma immediata, perquè vostè es replantegi, a partir 
d’aquest mateix moment, si és la persona idònia per encapçalar aquesta oficina.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, l’il·lus-
tre senyor David Bonvehí.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. Gràcies a la senyora Masià, al senyor Sangenís i a la gent que 
l’acompanya, per la seva compareixença, per les seves explicacions i perquè a nosaltres 
sí que ens ha donat la sensació que vostè mateixa té la sensació que està en una interi-
nitat claríssima, que no té cap ànim de continuar, doncs, en aquest càrrec de director. 
I nosaltres, des del nostre Grup Parlamentari de Junts pel Sí, també veiem la necessitat 
que es nomeni un nou director o directora de forma urgent. I, per tant, aquesta sensació 
d’interinitat la tenim clara, la tenim ben present, i en cap cas, doncs, no entenem que el 
que s’estigui fent avui aquí sigui, d’alguna manera, avalar la seva continuïtat.

No obstant, les peticions de dimissió que li han fet alguns grups parlamentaris en-
tenem que tampoc no solucionarien res, més aviat empitjorarien la situació de l’Oficina 
Antifrau. I, per tant, també li vull agrair aquesta sensació de normalitat que ha intentat 
transmetre en la seva compareixença, perquè al final les institucions són el que queden; 
les persones passem, però les institucions sempre, doncs, hi ha un cert relat de continuï-
tat, que hi han de ser.

No obstant, no li nego que al Grup Parlamentari de Junts pel Sí encara estem asto-
rats pel comportament de l’exdirector de l’Oficina Antifrau, senyor De Alfonso. Encara 
no ens n’hem refet, i no només encara no ens n’hem refet, sinó que continuem molt in-
dignats amb aquesta actitud d’ell. I, a part d’indignats i a part de sorpresos per tot el que 
ha passat, també, al mateix temps, estem preocupats pel funcionament i la dinàmica en 
què s’ha instal·lat aquesta oficina antifrau en la seva totalitat.

No obstant, i com que els altres grups parlamentaris li han fet moltes preguntes, 
nosaltres també li’n faríem algunes, perquè hi ha alguna cosa, doncs, que ens agradaria 
que ens expliqués.

Hi ha unes instruccions dictades pel mateix director de l’Oficina Antifrau –2/2011– 
en què queda clar que, entre les seves funcions i atribucions com a directora adjunta, 
vostè tenia encomanada ser la cap de l’Àrea del Sector Privat i Gestió Ètica, i jo no sé 
si, després de tot el que ha sortit, doncs, vostè... Què va pensar? Si se sent responsable 
de tota aquesta gestió ètica que ha fet l’Oficina Antifrau, a veure com ho va viure; i si 
aquestes instruccions, verdaderament..., si vostè feia les funcions que posa en aquestes 
instruccions, o si vostè, com ha dit, tenia més limitades les seves funcions.

Una altra pregunta que li voldríem plantejar i que no hem acabat de saber, de la 
seva intervenció, és que vostè va ser proposada pel director de l’Oficina Antifrau, se-
nyor De Alfonso, i pel que ens ha explicat a la seva intervenció sembla, doncs, que el 
senyor De Alfonso, a més de vostè..., que no devien..., per la seva explicació, entenc 
que no hi havia un alt grau de confiança, que tenia persones de més confiança que vos-
tè. Si aquesta és la sensació, si això és veritablement així..., aquesta és la sensació que 
ens ha donat de la seva explicació, i si és així.

També si vostè compartia la informació, i, per tant, tenia confiança en el senyor De 
Alfonso o no.

També, des del moment en què es donen a conèixer els fets per la premsa i fins que 
el Ple del Parlament el cessa, com van funcionar internament; ell, el senyor De Alfonso, 
què va fer allà dintre, aquella setmana?

El senyor De Alfonso verdaderament tenia arxius i dades personals de polítics cata-
lans i vostès els tenen controlats? O va ser una mera afirmació i amenaça que ell va fer 
en aquesta cambra parlamentària, sense més?
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I si vostè... Suposo que ha revisat totes aquestes actuacions mirant aquest breu ter-
mini que estarà aquí; doncs, si tota aquesta resituació i aquesta reorganització de la ins-
titució, vostè creu que és una bona mesura per tirar endavant aquests propers dies.

Nosaltres, des d’aquest grup parlamentari, li agraïm que ho hagi entomat i que ho 
hagi intentat organitzar per donar-hi un punt de normalitat, però sí que voldríem saber 
si vostè, doncs, això ho ha fet a consciència o a instàncies d’algú altre, o si vostè, amb 
els treballadors de més confiança d’allà, han realitzat aquesta proposta per poder tirar 
aquests dies.

Bàsicament era això. Som conscients que l’Oficina Antifrau, com s’ha dit, viu un 
moment complicat; que hauríem d’intentar, doncs, segurament, redefinir-la en tota la 
seva globalitat. Això que ha passat és molt gros. Vostès han d’entendre –els que tre-
ballen a l’Oficina Antifrau– que hem quedat astorats i que, per tant, això no hauria de 
quedar aquí. I, per tant, els grups parlamentaris, i Junts pel Sí al capdavant, intentaran 
esbrinar tot el que ha fet el senyor De Alfonso, perquè entenem que no és gens menor.

Per acabar, m’agradaria que el Grup de Ciutadans i algun altre grup presentessin un 
proposta de resolució al Congrés dels Diputats per demanar que una persona que té un car-
net d’un partit polític no pugui ser president del Tribunal Constitucional, perquè aquí s’ha 
banalitzat d’aquesta manera, doncs, la gent que... En certa manera, sembla que, si tens una 
ideologia, no puguis estar en les institucions; doncs, per coherència, ho haurien de fer allà on  
ells tenen responsabilitat.

Res més. Agrair-li que ho hagi entomat per aquests dies. Esperem que el Govern i 
els grups parlamentaris, doncs, consensuïn un nou nom per a l’Oficina Antifrau, i inten-
tarem, humilment, des del Grup de Junts pel Sí, aquesta oficina antifrau, dotar-la d’un 
contingut pràctic i necessari de cara al futur, i intentarem també fer propostes per rede-
finir les seves actuacions, perquè creiem que tot això ha quedat molt tocat.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Ara passaríem al següent torn, que és el torn d’intervenció per 
part de la compareixent, per respondre a les diferents preguntes dels grups parlamenta-
ris. Així, doncs, té la paraula la senyora Maite Masià, com a directora interina de l’Ofi-
cina Antifrau.

La directora interina de l’Oficina Antifrau

Bé, moltes gràcies a tots. Intentaré anar contestant a tot el que han preguntat vostès. 
Si em deixo alguna cosa, a la segona volta no tinc cap inconvenient que m’ho recordin, 
perquè he pogut apuntar el que he pogut apuntar.

A veure, al Grup Parlamentari de Ciutadans, el que li puc garantir és que en aquesta 
oficina antifrau no hi ha ningú que sigui militant de cap partit polític, perquè una de les 
condicions que hi ha per a entrar a treballar en aquesta oficina és que no siguis militant de 
cap partit polític. Es pot ser militant fins al dia que entres, però a partir d’aquell dia, no. 
Començant per mi mateixa, quan hi vaig entrar, a l’octubre del 2009, em vaig haver de 
donar de baixa de... I no sóc jo sola, sinó altres persones que treballen a l’oficina i que han 
estat militant en altres partits polítics.

Destitucions. En l’únic cas –això ja és per a altres persones que també ho han pre-
guntat– que he mencionat que hi havia hagut un no-reconeixement explícit de l’autoritat 
era en el cas de la persona que ocupava el cap de Gabinet. I explico a què ve, això.

El dia que van cessar el director, jo vaig parlar amb dos persones –el dia després, 
perquè va ser el matí del dia després– de l’oficina: una era la secretària del director, i 
l’altra, la cap de Gabinet. La secretària, ja he explicat que el que hem fet és reubicar-la. 
Se li va explicar a ella la primera, bàsicament per reordenar el que és l’Àrea de Secreta-
ria de Direcció. Aquesta persona és funcionària i li vam comunicar que la canviaríem 
d’ubicació dins de la mateixa casa.

La cap de Gabinet, cal dir que ella el dia abans ja m’havia posat el seu càrrec a dis-
posició, i em va dir que ella mateixa demanaria reingressar en el lloc de treball del qual 
venia. Jo li vaig dir: «Bé, espera’t, perquè tenim aquesta reunió amb el Parlament, a 
veure què ens expliquen. Fes-ho demà, no passa res.» I jo li vaig explicar que..., bé, sí, 
em vaig entrevistar amb ella i li vaig dir: «Escolta, sí, quan en tinguis ocasió, doncs, de-
mana quan va bé que facis el reingrés» –ella venia dels jutjats– «al jutjat de la teva pla-
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ça». «D’acord, doncs, així ho faré» i tal. I li vaig dir: «I em comuniques quan t’interes-
sa que fem el cessament per poder-te reincorporar, per fer la resolució de cessament.» 
«D’acord, així ho faré.»

Passa una setmana o setmana i mitja, no em diu res. Nosaltres havíem de complir 
amb el mandat que les dos places –una, la de secretària, l’altra, de cap de Gabinet–, 
que són les més properes al director o directora entrant, estiguessin lliures quan aquest 
director o directora arribés, que també semblava, en aquell moment, que la voluntat 
d’aquest Parlament era que fos en un període molt limitat, en quinze dies –a mi em van 
arribar a dir que en quinze dies hi hauria un nou director. Llavors, jo vaig dir: «Bé, 
aquestes dos figures s’han de moure, primer que res per, si arriba el nou director, que es 
trobi les places lliures per a ell poder nomenar dos persones de la seva confiança» –ell 
o ella.

I quan li demano a la cap de Gabinet si ja tenia el dia, si ja havia parlat amb la seva 
administració d’origen per poder recuperar la plaça, em contesta que no només no té 
el dia, sinó que no pensa marxar, que ella es deu al director. Que jo, evidentment, en 
aquell moment, per educació, no li dic re, però penso «un director que ja no hi és», que 
és el que la va nomenar. I llavors li dic: «Bé, llavors, què m’estàs dient?» «No, que jo no 
penso marxar, jo sóc personal del Parlament. Si el Parlament em vol cessar, me n’haurà 
de dir els motius.» Arran d’això, i per l’actitud, com deia abans, no?, de la manifestació 
explícita que en aquest moment no reconeixia que hi havia un director al capdavant de 
l’oficina, doncs, s’arriba a la conclusió que el més correcte és cessar aquesta persona.

De la resta dels cessaments, mai he dit, en cap cas he dit que m’hagin faltat al reco-
neixement de l’autoritat. Ho aclareixo perquè ho ha dit més d’un grup polític; llavors, si 
els sembla bé, no cal repetir les coses. Mai, ho torno a dir, he dit que cap de les altres 
tres persones cessades no hagin reconegut la meva autoritat. I ho torno a dir, perquè són 
companys meus de feina i tinc molt d’interès que això quedi clar. Ans al contrari; el que 
els haig de dir a vostès, senyors diputats i senyores diputades, és que ha estat al contra-
ri, precisament al contrari. L’actitud de les altres tres persones ha sigut impol·luta, no hi 
tinc res a dir. Per això vull aclarir-ho i vull que quedi clar.

Han preguntat més coses, eh? Això d’enviar un pla de treball per escrit i la moti-
vació per escrit dels cessaments, no es preocupi que els ho farem arribar. Al més aviat 
possible ho tindran a les mans.

Després, els ajuntaments, allò dels ajuntaments, no?, que els preocupava la detec-
ció dels casos de corrupció als ajuntaments, oi, senyora Arrimadas? (Veus de fons.) Sí, 
d’acord. Una de les funcions que jo volia impulsar era, precisament, el que en diem 
«la protecció dels òrgans de control». Quan dic això és perquè vostès saben que hi han 
molts ajuntaments que els òrgans de control que tenen interns, a vegades, poden estar 
nomenats de forma... –no sé quina és l’expressió, però...–, reglada, o tenen molts la figu-
ra del secretari interventor, de segons quin..., són habilitats, sí, però no sé quina és l’ex-
pressió exacta. Però les figures de control que es troben en aquesta situació, de vegades, 
no es troben amb la llibertat de poder afrontar el fet de denunciar coses, ells que són 
precisament..., aquestes figures són les que precisament tenen més informació que nin-
gú, perquè per les mans d’un secretari interventor d’un ajuntament de qualsevol mida 
és per on passa el màxim d’informació. Per tant, nosaltres el que voldríem és buscar 
una fórmula on protegir, on garantir que aquestes figures puguen adreçar-se a l’Oficina 
Antifrau i que en nosaltres troben aquella empara que he comentat abans, no?, de po-
der «garantir», entre cometes, que no rebran cap mena de represàlia per haver denunciat 
uns fets.

Els poso, a mode d’exemple…, vostès, tots saben que nosaltres acceptem un tipus de 
denúncies on es demana la reserva d’identitat. Doncs, nosaltres estem donant-hi voltes 
ja, aquests dies, per buscar alguna forma que sigui pareguda a aquesta mena de reserva 
d’identitat, però no per al ciutadà del carrer, sinó per a aquestes persones que ocupen 
uns certs càrrecs, com poden ser interventors de la Generalitat, poden ser secretaris 
interventors d’ajuntaments. Buscar una nova fórmula on aquestes persones, que ja són 
prou valentes de vindre a denunciar un fet, que l’alcalde conviu diàriament amb ell, o 
un regidor o qui siga..., buscar una fórmula perquè a aquestes persones els garantim 
aquesta protecció.
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D’aquesta manera, molta gent s’animaria –pensem que s’hi pot animar– a denunciar 
fets que..., ara potser s’ho pensen més, pel fet d’aquesta sensació, de: «Ostres, si s’assa-
benten que he sigut jo, perquè sóc un dels pocs pels quals ha passat esta informació...», 
podria ser un tema que frenés aquest impuls de la denúncia dels ajuntaments.

Què em sembla la manera d’actuar del director? Evidentment, n’hauríem de fer dos 
períodes: jo, fins al dia que es fan públics tots aquests fets, de la manera d’actuar del 
director en tinc una opinió, amb relació al tipus de relació que jo tenia amb aquest se-
nyor; ara, evidentment, des del dia que es fan públics aquests fets –que, si no ho recordo 
malament, era el 21, em sembla, de juny–, doncs, el que em sembla és una altra cosa, i 
estic pràcticament segura que el que em sembla és molt paregut al que pensen tots els 
que estan avui en aquesta sala. No tinguen cap mena de dubte que estic totalment en 
desacord amb el que va fer aquest senyor, com crec que ha quedat ben manifest que és 
el que compartim tots els que estem en aquesta sala; si alguna cosa compartim els que 
estem en aquesta sala en aquest moment és això.

No pensin –és totalment incert– que jo he cessat –em sembla que venia..., jo m’he 
apuntat la resposta, ja–..., en cap cas el motiu de cessar cap dels treballadors ha sigut el 
fet aquest que em faltin al respecte o el no-reconeixement a l’autoritat. Ja ho he explicat 
abans, però..., no és aquest, el motiu. El motiu és que eren personal eventual, que, a més 
a més, en el poc temps que he tingut, he pogut contrastar el tipus de relació que ells sí 
que tenien amb el director, i, contrastant aquest tipus de relació que he pogut veure que 
tenien, se m’encenen les alarmes i penso que el que s’ha de fer és actuar.

No sé si em deixo alguna..., si em vol recordar alguna cosa més... (Pausa.) Si hi ha 
alguna cosa més, m’ho diu a la segona ronda, si vol, perquè jo m’he apuntat aquestes 
coses.

Pel que fa al tema del Grup Parlamentari Socialista, el senyor Jordi Terrades ha dit 
un munt de coses amb les quals estic totalment d’acord –amb les seves manifestacions. 
La meva preocupació, evidentment, de la situació en què es troba l’oficina, estic total-
ment d’acord que hauria de ser, esta casa, ràpida a trobar un consens per a nomenar un 
nou director. Totalment d’acord amb vostès.

L’entredit i la imparcialitat d’aquesta oficina, això sí que no ho puc admetre, perquè 
mai, en els anys que porta de funcionament..., hi poden haver sospites o..., les sensa-
cions, jo no les puc controlar, però això sí que no ho puc permetre: l’oficina, si una cosa 
té, és aquesta imparcialitat que li garanteix el fet de penjar o d’estar adscrita a aquesta 
casa. I la valentia que va tindre en el seu moment aquest Parlament, l’any 2008, quan 
va aprovar aquesta llei, de crear..., és l’única comunitat autònoma de tot l’Estat espanyol 
que va ser valenta per crear una oficina i, a sobre, fer que la dependència fos del Par-
lament. Vostès tots coneixen que hi han moltes altres comunitats autònomes que estan 
dient que en crearan, d’oficines antifrau, però cap d’elles encara és una realitat: ara com 
ara encara continuem sent l’única oficina antifrau que hi ha a l’Estat espanyol. Algunes 
d’elles no s’han atrevit a fer la proposta agosarada que van fer en aquest Parlament en 
aquell moment. Estan pensant en una oficina que pengi del Govern. Això no pot garan-
tir la imparcialitat que sí que garanteix aquesta oficina, sent votada i ratificada, qualse-
vol cosa, per aquest Parlament. Per tant, el comentari del senyor Terrades..., aquí sí que 
no puc estar d’acord amb ell.

Jo no puc saber què sabia la cap de Gabinet sobre tots els fets que s’han fet públics. 
Vull deixar clar també, en defensa de la cap de Gabinet, que els fets ocorreguts que s’han 
fet públics fins al moment són uns fets que van ocórrer a l’octubre, pel que hem sentit 
tots –ho hem pogut llegir, ho hem pogut sentir en les gravacions–, són uns fets que van 
ocórrer a l’octubre del 2014. La cap de Gabinet que teníem, la senyora Riba, va entrar a 
l’oficina a l’abril del 2015, si no ho recordo malament. Per tant, en defensa d’ella, ella en 
aquell moment no hi era. Jo no sé –i això no ho puc saber– si a posteriori el senyor De 
Alfonso li explicava estes coses, a ella. Jo no ho sé, jo no estava present en les reunions 
que mantenien ells. Per tant, això sí que..., m’hauran de permetre que jo hi posi el dubte, 
igual que el tenen vostès, perquè jo no era present a les reunions.

Divisió dintre de l’OAC, això sí que m’agradaria explicar-ho bé. Em sembla que ha 
sigut el senyor Terrades que ha dit que jo era la que l’havia acompanyat el dia de la com-
pareixença, i que hi havia com una divisió a dintre de l’oficina. (Veus de fons.) Ah, sí, 
perquè el senyor De Alfonso havia fet una afirmació, que era: «Tota l’oficina està amb 
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mi.» Jo els vull aclarir això, perquè jo crec que també, a banda que el comentari sigui 
del senyor Terrades, crec que podem aprofitar-ho per a la resta de grups, perquè enten-
gueu com va anar el funcionament aquests dies.

Quan el senyor De Alfonso diu: «Tota l’oficina està amb mi», jo no sé per què fa esta 
afirmació, perquè ell, evidentment, no va parlar amb cada un dels treballadors de l’ofi-
cina. El que sí que és cert és que ell va convocar una reunió, el dia després que es fessin 
públics aquests fets, on estaven presents els tres directors funcionals, la cap de Gabinet, 
jo mateixa i la cap d’Àrea de Comunicació i Participació... –el títol exacte... Vull dir 
que, llavors, en aquesta reunió, el que sí que s’entén és que, com era habitual en el fun-
cionament del senyor De Alfonso, els directors de cada direcció funcional representa-
ven tots els membres d’aquella direcció. Suposo que quan el senyor De Alfonso fa esta 
afirmació, al que es refereix és al fet que hi han els tres caps de les direccions funcio-
nals, que representen tot el seu grup de treballadors, és a dir, tots els que pengen d’ells. 
Suposo que vol dir això.

Quan jo vaig vindre aquí, precisament, acompanyada –el dia de la compareixença– 
de la cap de Gabinet –la compareixença del senyor De Alfonso–..., vaig vindre acompa-
nyada de la cap de Gabinet, de la cap d’Àrea de Participació, Comunicació i Relacions 
Institucionals –que és la nostra interlocutora amb aquesta casa–, del director de l’Àrea 
d’Administració, Recursos Humans i Pressupost –que també està aquí amb mi ara– i 
dels tres directors funcionals. Per tant, els que el vam acompanyar en aquesta comparei-
xença érem els mateixos que estàvem a les reunions on es va intentar gestionar o parlar 
tot el que..., a partir de la data que es fan públics els fets. No sé si això aclareix una mica 
allò de la divisió que ell deia que hi havia dintre de l’oficina.

Per ordre, em sembla que ara tocaria... Si em deixo alguna pregunta, continuo estant 
a la seva disposició a la segona ronda.

Pel que fa a Catalunya Sí que es Pot, jo també estic molt preocupada, senyor diputat, 
per la credibilitat que ha perdut aquesta oficina. Jo sóc la primera interessada, mentre 
estigui aquí, de dignificar l’oficina, en la mesura que estigui a les meves mans. Estic 
totalment d’acord –ja ho he dit i tampoc no em voldria repetir– que és urgent que no-
menin, vostès, que ho tenen a les seves mans, un nou director. I, evidentment, a l’hora 
 d’escollir, vostès poden posar tots els requisits i les exigències que vostès vulguin. Hi 
estic totalment d’acord.

Vostè ha fet alguna afirmació sobre el tema dels cessaments. Vull recalcar –vull re-
calcar– que els cessaments que s’han fet són de personal eventual. Realment, és que al-
guna cosa s’havia de dir, s’havia o de ratificar o no ratificar; és a dir, el que no podíem 
fer és no fer res. Per tant, vull que quede clar que el que hem fet és actuar sobre només 
el grup de personal eventual; la resta de personal no s’ha tocat per a res.

Després, també em preguntava, el diputat de Catalunya Sí que es Pot, si jo estava al 
corrent de les actuacions del senyor De Alfonso. Evidentment, no n’estava al corrent; no 
n’estava al corrent ni quan es van fer aquestes entrevistes ni n’he tingut mai coneixe-
ment a posteriori. Evidentment, no; rotundament, no. 

Quan es van fer les converses, jo vaig donar-li suport? No, jo vaig ser una de les 
que estàvem en aquelles reunions on se va intentar gestionar la situació de crisi buscant 
possibles solucions, les millors possibles per a l’organització, perquè el que tots teníem 
clar era que el que havia fet el senyor De Alfonso era una actuació personal i únicament 
d’ell. Això no arrossega cap altre treballador de l’oficina, i menys l’organisme –cap, cap 
treballador de l’oficina, i menys l’organisme. Que això –vull que quedi clar, també– ho 
vam detectar tots els que estàvem en aquella taula de comissió de crisi o com en vul-
gueu dir: el que està clar és que crec que estàvem tots d’acord que això havia sigut una 
actuació únicament d’ell. Ho torno a repetir, vull pensar que tots els que estàvem en 
aquella taula vam tindre la mateixa sorpresa i ens en vam assabentar al mateix moment. 
No ho puc garantir, però jo el que us puc dir és que vam estar hores intentant gestionar 
aquesta situació, pel bé bàsicament de l’oficina. I quan dic «pel bé de l’oficina» vull dir 
pel bé de l’oficina i dels seus treballadors.

Me sembla que també me preguntava si he pres mesures per a investigar el senyor 
De Alfonso. Home, hem pres alguna mesura. He de ser molt curosa amb com ho dic, 
perquè sabeu que tenim moltes limitacions, i jo sí que tinc signat el conveni de confi-
dencialitat –això també us ho vull dir, sea dicho de paso; els ho vull dir, que en quedi 
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constància. Per tant, he de ser molt curosa amb com dic això. Sí, hem pres alguna mesu-
ra sobre..., més que investigar el senyor De Alfonso com a persona física, les actuacions 
que ell ha tingut i la repercussió, perquè no és només el que va fer, sinó la repercussió que 
ha tingut. Evidentment, sí, s’ha pres alguna mesura.

Si em deixo alguna cosa, ho torno a dir, senyor diputat, m’ho recorda a la segona 
volta.

A la senyora diputada del PP, no he entès molt bé el que ha dit de quan es va morir el 
nostre primer director, el senyor Madero. Ja ho recordarà a la segona volta, si vol, però... 
En aquell moment, només recordar-los que el senyor Madero, en el temps que va estar 
de director de l’oficina, no va tindre mai ocupada la plaça de director adjunt. Us ho re-
cordo... (Veus de fons.) Ah, d’acord, és que no sé si feia menció d’això, eh?, després ja 
m’ho aclarirà, però... Que va ser el problema, realment. Aquest va ser el problema, no? 
Qui es pot pensar que se li morirà un jefe dalt d’un avió? Doncs, el problema va ser que 
quan va passar aquesta desgràcia no hi havia la figura de l’adjunt. Per tant, hi va haver 
una suplència més llarga de la desitjada –entenc, també, per aquesta casa–, i va ser més 
complicat. Però, si és això, sí, estic totalment d’acord amb vostè, perquè també ho vaig 
viure, això. Per tant, sí.

Torno a dir que estic totalment d’acord que vostès són els que..., vostès tenen la pa-
ella pel mànec per nomenar el nou director o directora. Per tant, vostès poden ser tan 
exigents com vulguin, a l’hora de buscar els requisits i el perfil que ha de complir aquest 
director o directora. I, a més, jo els encoratjo que sigui així.

De què conec l’Oriol Pujol, el Sergi Alsina i el Jordi Puig? L’Oriol Pujol el conec di-
ria que al voltant del 2001 arran d’unes reunions de treball, perquè jo en aquella època 
treballava per a unes empreses que es dedicaven al tema del desimpacte ambiental dels 
purins. Si no ho recordo malament, en aquella època el senyor Oriol Pujol era el secre-
tari general d’Indústria. Catalunya tenia un greu problema de contaminació dels sòls 
pel tema dels purins, i jo representava un grup d’empreses d’àmbit estatal però amb seu 
a Catalunya –el que era la seu de l’associació. I llavors nosaltres ens vam «patejar» tot 
l’Estat espanyol: jo, personalment, potser vaig anar a veure el senyor Pujol a la conse-
lleria de..., em sembla que sí, allà, al costat de Palau Robert, com vaig anar a Extrema-
dura a veure el secretario que portava aquests temes del ganado de los recebos, de la 
mezcla de no sé qué. Vull dir, ens vam «patejar» tot l’Estat espanyol per poder analitzar 
quines eren les situacions.

Dit això, és veritat que Catalunya era una de les zones que tenia més problemes amb 
això. Llavors, arran d’això vaig conèixer el senyor Oriol Pujol. I durant els quasi deu 
anys que vaig estar treballant en això, doncs, quan l’interlocutor era ell, me veia amb 
ell; quan no era ell, me veia amb...; quan va ser el senyor Montilla, el senyor Montilla; 
quan va ser... En cada moment anàvem a veure els representants de totes les adminis-
tracions, perquè nosaltres teníem interlocució tant amb representants governamentals a 
nivell autonòmic com estatal, comarcal –perquè això era un problema molt greu a nivell 
comarcal– i d’ajuntaments. Per tant, anàvem a veure a tothom. En aquell moment vaig 
conèixer l’Oriol Pujol.

El senyor Alsina el vaig conèixer –no recordo l’any– també arran del fet que aquesta 
gent..., tots saben que eren uns consultors que es dedicaven a molts temes, entre ells... El 
senyor Alsina tenia entenc que un soci –no ho sé, perquè no l’he tornat a veure mai més 
de la vida–..., tenia un soci que volia desenvolupar o invertir –no tinc ni idea del que era 
ben bé, tampoc no tenien per què explicar-m’ho, a mi–..., tenien interessos, representa, 
en temes de biodièsel al sud d’Espanya, a Andalusia. Llavors, una vegada em van dema-
nar una reunió per si jo podia aportar-los alguna clarificació de temes de regulacions en 
temes d’energia, perquè era la mateixa normativa que nosaltres utilitzàvem per al tema 
del tractament de purins.

El senyor Jordi Puig el conec a títol personal, perquè és germà d’un amic meu.
Com vaig conèixer jo...? O sigui, me preguntava vostè també si jo coneixia abans... 

Ah, no, si vaig firmar la declaració del senyor De Alfonso. És que això..., no sé a quina 
declaració es refereix. Si vol, m’ho explica després, millor.

També em preguntava vostè si jo coneixia el senyor De Alfonso d’abans. No. Us ho 
explico. Jo vaig conèixer el senyor De Alfonso quan el van nomenar..., quan el vau no-
menar –aquesta casa– director de l’oficina. Bàsicament perquè jo vaig trucar-li, li vaig 
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dir... Jo estava en una excedència forçosa, perquè era quan estava treballant a l’Institut 
Català de l’Energia. Llavors jo, quan el van nomenar, perquè jo estava al cas que hi ha-
via un buit durant uns mesos, vaig trucar-li i li vaig dir: «Escolti, em vull vindre a pre-
sentar perquè sàpiga que jo tinc una excedència forçosa.» Que me l’havien de donar sí o 
sí, perquè quan la demanes te la donen –ja ho saben, vostès–, però sí que és veritat que, 
en aquell moment que a mi me la van concedir, no hi havia director, a l’oficina. Per tant, 
jo vaig entendre que el dia que nomenaven un director m’hi havia d’anar a presentar i 
preguntar-li si li semblava bé que jo continués en aquesta excedència forçosa o no, o si 
hi havia algun inconvenient, doncs, perquè ell tingués un criteri diferent del que hi hau-
ria pogut haver anteriorment.

Llavors, jo hi vaig anar, m’hi vaig presentar: «Miri, jo sóc la Maite Masià. Jo tenia 
aquesta plaça aquí, tinc una excedència forçosa. Si vostè no estigués d’acord que jo hi 
continués o hi té algun inconvenient, m’ho fa saber i llavors jo decidiré si em vull que-
dar i ocupar la plaça de l’Institut Català de l’Energia o vull retornar al meu lloc de tre-
ball.» Ell em va traslladar total tranquil·litat. Em va dir que, mentre jo no fes un canvi 
de lloc de treball, li semblava bé que pogués continuar en aquesta excedència forçosa. 
Va ser així, com el vaig conèixer.

Bé, jo vaig anar, senyora diputada –sí, és cert– a l’esmorzar de Tribuna Barcelona, 
em sembla que es diuen, però no als dos que ha dit vostè, sinó només al primer. Al de 
la senyor Neus Munté no hi vaig poder anar, tot i que hi estava confirmada; hi estava 
confirmada però no hi vaig poder anar, perquè el mateix dia hi havia una jornada al 
 CEFJE, el Centre d’Estudis Jurídics, que a mi em semblava que era més adient. I, per 
competències i per contingut de la jornada, vaig triar i vaig anar a la jornada de trans-
parència que es va celebrar divendres passat, si no ho recordo malament, a les nou del 
matí.

Sí que vaig anar al del dia abans, al del dimarts abans. Hi vaig anar perquè, com no 
sé si ha sigut vostè mateixa o algun altre diputat d’esta casa ha dit, jo una de les tasques 
que tenia encarregades a l’Oficina Antifrau era la meva relació amb el sector privat, i a 
nosaltres ens convida habitualment –i sempre que puc hi vaig, si no hi vaig és per agen-
da–..., a mi em convida habitualment a anar a aquestes jornades el Banc Santander, que 
és un dels meus interlocutors, com a empresa del sector bancari de prou nivell per a tin-
dre una bona interlocució en termes de compliance, de codi de bones conductes internes 
i tal. I sempre que la meva agenda m’ho permet hi vaig.

Una altra cosa... Em sembla que ara toca el torn al Grup Parlamentari de la CUP. Si 
vol que li ho torni a reiterar..., però això del suport personal va ser d’esta manera, eh?, 
va ser que vam fer una mena de comitè de crisi –que era normal, entenc– el dia després 
que es fes públic això; quan va arribar el director allà, ens va convocar a tots els que has 
dit. Perdó, també estava en aquesta reunió el director, eh?, que me l’he deixat abans, i 
també és aquest el motiu pel qual ell també ens va acompanyar aquí a la compareixença 
del senyor De Alfonso.

També estic d’acord amb vostè que el nomenament del nou director ha de ser urgent, 
i que heu de buscar la millor idoneïtat que trobeu per a la figura aquesta.

Tema de viatges. Jo, sentint-ho molt, a l’Argentina no hi he anat mai, ni per a l’Ofi-
cina Antifrau ni a títol personal. A Boston, sí. A la Xina, sí; a la Xina hi vaig anar com 
a suplent del senyor De Alfonso. Era un viatge que estava previst perquè hi anés ell. 
Em sembla que va ser als últims moments que es va canviar, entenc –, entenc, eh?–..., 
jo no ho controlava, però entenc que per temes d’agenda del director. Jo, com compren-
dreu, no ho qüestiono. Quan el meu cap superior em diu: «Has d’anar a algun lloc per-
què jo no puc», jo no li pregunto: «I per què no pots?» Però a la Xina hi vaig anar en 
suplència d’ell. Hi vam anar a explicar el model d’oficina antifrau que tenim a Catalu-
nya, i, bé, a mantindre reunions, perquè són uns congressos que se celebren anualment 
on hi han la majoria d’organismes de tot el món. Això és una trobada mundial, i el que 
no podia ser és que l’oficina no hi estigués representada.

A Boston sí que hi vaig anar, també una mica en la línia del que parlava de les meves 
funcions amb el sector privat. A Boston hi vam anar dos persones, no hi vaig anar sola, 
sinó jo i el director de Prevenció, que és d’on penja també l’Àrea de Sector Privat, i a la 
vegada també d’on penja l’Àrea d’Internacional, és a dir que hi vam anar nosaltres dos. 
I a això hi vam anar perquè semblava –semblava, eh?– que hi havia molt d’interès de  
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l’empresa més important de formació –és una empresa de formació–, la més impor-
tant que hi ha en el món en tema de formació especialitzada en temes de blanqueig 
de diners, que estava buscant... Perquè esta empresa té seu a Boston i té seu a les illes 
Hawaii. Des de les illes Hawaii, esta empresa té un accés molt fàcil a tot el que és Àsia. 
Llavors, ells estan buscant o, quan hi vam anar –és el que ens van explicar–, estaven 
buscant una entrada a Europa, s’estaven plantejant quin punt podia ser el més idoni per 
a tindre l’entrada a Europa.

I, a través d’una persona, d’un professor de la Universitat de Múrcia, que va estar 
l’any passat coordinant una de les nostres taules a l’escola d’estiu, ens vam assabentar 
que aquesta empresa americana tenia interès..., o que dubtava de si entrar, doncs, via 
París; no volia entrar via Brussel·les, això ho tenia clar, però buscava un focus per entrar 
a Europa. I llavors el professor aquest de la Universitat de Múrcia, que coneixia així a 
títol personal el senyor De Alfonso i sabia els coneixements del senyor De Alfonso en 
tema de blanqueig de diners, va oferir a aquesta empresa la possibilitat: «Ostres, i per 
què no et poses en contacte amb Catalunya, i la seu..., te planteges tindre l’entrada d’Eu-
ropa a través de Barcelona?»

Bé, nosaltres vam anar a explorar això. Tot això, com era sector privat, nosaltres ho 
vam explorar. Evidentment, per a nosaltres era una bona oportunitat, que un negoci nou 
arribés a Barcelona, només pels llocs de treball, perquè això són empreses de grans vo-
lums: llocs de treball, generació de nous models de formació, possibilitats de tindre la 
seu d’una empresa americana a Barcelona en comptes de París o Munic o on volgues-
sin... Vull dir, per això vam anar a explorar, en aquesta visita.

Tema Constcat. Tema Constcat, el mateix que explicava del tema de... Jo, habitual-
ment, als esmorzars o trobades, o algun dia també he anat a algun dinar, no hi vaig no-
més quan hi van polítics: hi vaig sempre. Quan hi ha un esmorzar, estos esmorzars no 
sempre són amb polítics; a vegades són amb experts de temes. L’altre dia vam rebre’n un 
que era un expert en aigua, en temes d’aigua; doncs, també hi vaig anar. Vull dir, jo hi 
vaig per la meva... I d’això n’era coneixedor, evidentment. Jo, tot el que feia a l’oficina, 
que vostès sàpiguen que tot ho feia sent-ne coneixedor el director i amb el seu permís.

És a dir, jo setmanalment despatxava amb el director i li explicava com havia anat 
la setmana que havia passat i li avançava on tenia previst anar, i ell m’hi autoritzava. 
I quan una cosa no li semblava bé, que havia passat en algun cas, perquè hi havia algun 
tema que sí que ell ja el veia..., que jo li deia: «Ostres, m’han convidat a...» «No, a això 
no hi vagis, per... No hi vagis; millor que no hi vagis, a això.» I jo: «D’acord.» Doncs, jo 
em disculpava i no hi anava.

Però totes estes relacions amb sector privat són per aquest motiu. I arran d’això han 
sortit iniciatives –que si tenim temps i voleu us les explico–; per exemple, hem fet ac-
tuacions de la mà de Pimec. Constcat ara està dins de Pimec, i fa molt poquet. I penseu 
que possiblement una de les motivacions per les quals Constcat ha entrat a formar part 
de l’estructura de Pimec, en una secció –no sé com en diuen, ells, eh?, tenen com una 
col·laboració, on treballen conjuntament els temes–, és pel tema del codi de bones pràc-
tiques. Constcat sabeu que agrupa empreses d’obra civil catalana. Llavors, ells tenien 
molt interès –i són els primers de dir-ho–...: «És que no volem que sigui un altre sec-
tor, el que comenci i sigui exemplaritzant en el tema de les bones pràctiques. Volem ser 
nosaltres, perquè nosaltres sempre hem sigut un sector molt observat.»

També, igual que aquesta, hem tingut trobades, per exemple, amb la gent del co-
merç, amb un altre grup d’empreses que es diuen Comertia. Bé, doncs, amb aquests se-
nyors vam tindre una trobada, on vam anar el director, jo mateixa i la cap de Gabinet..., 
vam tindre una trobada amb ells, on també els comerciants ens van traslladar les seves 
preocupacions de com –perquè hi han comerciants de tot tipus– abordar plans de com-
pliance o tindre o redactar uns codis de bones conductes per als seus treballadors. Tot 
això no és tan fàcil d’abordar, en funció de la mida de les empreses.

El tema del personal, suposo que es referia al tema dels cessaments. Jo crec que més 
o menys ja he explicat el que era.

Tema d’investigacions. Aquí sí que aprofito l’avinentesa que vostè ho ha posat da-
munt la taula per reiterar..., perquè em sembla que ho he dit potser de passada, perquè 
quan fas una exposició es fa més pesat o més dens, però en això sí que vull aturar-me un 
moment. Precisament –ja ho he dit, eh?, però...– en el tema d’investigacions i anàlisis, jo 
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durant aquest any i mig que portava com a directora adjunta..., jo en això no hi he tingut 
cap competència, però quan dic «cap competència» vull dir ni cap accés, ni he sabut res 
del que s’està portant a terme. I, bé, esta era la filosofia, una mica, eh?, de l’oficina. Tots 
treballàvem d’una manera molt estanca. I, en aquest cas, a mi, quan vaig arribar, se’m 
va comunicar que hi havia una instrucció interna –no era per a mi, sinó que ja estava 
feta per a l’anterior adjunt que hi havia hagut–..., que la figura de l’adjunt no té accés a 
temes ni d’investigació ni d’anàlisi.

Llavors, jo, del tema d’investigacions, poca cosa els puc explicar. Els puc explicar 
del que he pogut anar estirant el fil aquests quinze dies hàbils –perquè els dos últims 
he estat preparant una mica aquesta compareixença–..., que he estat intentant recollir el 
màxim d’informació, aquests quinze dies.

Fins quin dia hi va poder accedir, el senyor De Alfonso? Fins al dia 29, i ja se li va 
prohibir l’entrada. Vull dir, des del mateix dia que el vau cessar vosaltres en aquest Par-
lament, ja no hi ha tornat a entrar. Però «no tornar a entrar» és que es van donar instruc-
cions, se li va treure fitxa, telèfon, accés informàtic, tot. Se li va treure tot aquell mateix dia.

I fins i tot jo vaig sortir de l’oficina..., això us ho puc dir perquè físicament vaig sortir 
jo aquell dia de l’oficina a les nou i mitja de la nit, potser eren, i vam baixar personal-
ment a dir-los-ho, que això no és fàcil, perquè no deixem de ser tots companys de fei-
na. Jo vaig baixar personalment a dir-ho a les persones de seguretat, que són companys 
nostres, de tots els que estem treballant a l’oficina des de l’any 2009 –perquè, afortuna-
dament per nosaltres, són els mateixos–, que si el senyor De Alfonso, per una d’aque-
lles..., intentés accedir a l’oficina a la nit –perquè nosaltres tenim servei de seguretat 24 
hores, 365 dies l’any–..., que si, per una d’aquelles..., se li acudís apropar-se a l’oficina, 
que si us plau li deneguessin l’entrada i em truquessin a qualsevol hora del dia i de la nit. 
I a això vaig baixar jo a les nou i mitja, tres quarts de deu, abans de sortir de l’oficina, a 
comunicar-ho als meus dos companys de seguretat.

Se li va treure, evidentment, telèfon, accés informàtic, tot això. Tot per escrit, n’hi 
ha constància –ho podeu constatar quan vulgueu, hi han els mails–, i la conformitat del 
que es feia, eh? Això anava entrant tot, durant..., vull dir, quan vosaltres estàveu votant, 
nosaltres ja estàvem fent aquesta feina. Que ho sapigueu, per a la vostra tranquil·litat.

El tema de... –em sembla que també ho ha dit vostè–, el tema també de l’audito-
ria interna que s’havia de fer, i que com que hem cessat la cap de Gabinet... No hi ha 
problema: dos minuts abans de cessar la cap de Gabinet, en vam reubicar les funcions 
–que ja he explicat, també, potser no s’ha entès del tot. Les funcions que feia la cap de 
Gabinet, totes, han estat assumides, interinament, evidentment, fins que arribi el nou 
director i decideixi com ho vol fer, per la cap de l’Àrea d’Administració, Recursos Hu-
mans i Pressupost. Vull dir que no hi ha cap buit perquè no hi hagi ningú que pugui fer 
l’auditoria interna; es pot fer en el moment que vulguem. No hi ha cap funció que hagi 
quedat sense qui l’assumeixi. Això és el que he intentat explicar, que potser no ho he 
aconseguit del tot bé.

Si em deixo coses, segona volta, eh? Us en demano disculpes, perquè no estic tam-
poc habituada a aquest tipus de compareixença.

Bé, Grup Parlamentari de Junts pel Sí. El primer comentari que has fet tampoc no 
l’he agafat del tot bé. Perdona, però em sembla que us referíeu a alguna cosa de l’ètica 
dins del sector privat, no? (Veus de fons.) N’has fet algun comentari. Ja he dit també, 
perquè no cal repetir-nos, si no és que ho troben interessant els senyors i senyores dipu-
tats, que jo, evidentment, ha sigut una de les tasques que he fet aquest any, precisament; 
és una de les funcions que tenia atribuïdes, però que, a més a més, l’he fet. I, a més a 
més, era molt complementària a la feina que podia fer el senyor De Alfonso, perquè, a 
ell, jo li preguntava què li semblava i...: «Doncs, això em sembla molt bé, escolta. I tant, 
vés-hi, vés-hi. I si necessites més temps i més dedicació, l’hi dediques.»

Tenia persones de més confiança, el senyor De Alfonso, dintre de l’oficina, que jo? 
Bé, és que això és de lògica destructiva; no per re, sinó perquè jo ara amb el senyor 
De Alfonso he coincidit només aquest últim any i mig. Hi ha gent que ha estat amb 
ell, acompanyant-lo, des que va arribar a aquesta oficina. És a dir, jo n’he estat fora un 
temps; per tant, jo, només pel fet del temps que compartia... Després, també heu de sa-
ber o suposo que sou conscients que esta oficina té aquesta manera de treballar, molt 

Fascicle segon
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personalitzada. Per tant, els temes que a ell li podien interessar, els tractava personal-
ment amb els responsables de cada un d’aquests temes.

És a dir, amb la gent d’investigacions, que entenc que era un gruix important dins de 
l’oficina, per al senyor De Alfonso..., doncs, evidentment, amb el seu interlocutor, que 
era el director d’Investigació, entenc que hi havia un marge de confiança. Jo no vull va-
lorar si més o menys que amb mi, però la lògica em diu, primer, que portaven quasi cinc 
anys amb ell –jo en portava un i mig–; tot i així, jo no hi tinc res a dir. A mi el senyor 
De Alfonso, a nivell professional..., ha estat sempre una relació correcta, i, en les tas-
ques que jo tenia atribuïdes –en les tasques que jo tenia atribuïdes–, teníem una manera 
de despatxar i tal correcta, que entenc que devia fer el mateix amb els altres. Jo no ho 
sé, perquè no hi era present; qui era present a totes les reunions menys a la meva era la 
cap de Gabinet, això sí, i sempre ha estat així, eh?, no només aquesta cap de Gabinet, 
sinó que l’anterior cap de Gabinet també funcionava així.

Compartia la informació amb el senyor De Alfonso –la informació, entenc, de tot 
el que ha sortit publicat? No. Rotundament, no. Ja li ho he dit al senyor Rabell, però jo, 
evidentment, no en sabia re, d’això. I això sí que tinc interès que en quedi constància.

Què va fer ell durant aquesta setmana, si tenia fitxers de polítics... Bé, jo, si tenia 
fitxers de polítics, també ho desconec. Jo de tot això me n’assabento quan ell ho fa pú-
blic aquí. Jo no havia sentit mai dir, ni ell ni l’oficina, que tenia fitxers de ningú; ni de 
polítics ni de ningú. Jo la primera vegada que ho sento és quan ell ho manifesta públi-
cament. 

«A consciència o a instància d’algú altre», m’he apuntat. No sé a què es referia; si 
m’ho vol aclarir a la segona... És que m’he apuntat «a consciència o a instància d’algú 
altre», però no sé a què es referia. Si m’ho volgués apuntar en aquesta segona ronda, li 
ho agrairia.

Bé, fins aquí. Quedo a la seva disposició per a una altra ronda d’aclariments.
Gràcies per la seva atenció.

El president

Bé, moltes gràcies. Diferents grups ja m’han demanat que obrim una segona ronda. 
El que sí que els demanaria, a causa del temps i del termini d’aquesta comissió, és bre-
vetat i que respectem una mica els temps, en aquesta segona intervenció. Donaríem cinc 
minuts com a màxim d’intervenció per grup, entenent la importància d’aquesta compa-
reixença.

Començaríem pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I, en nom d’aquest grup, té la 
paraula la il·lustre senyora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gràcies, senyor president. En primer lloc, li vull agrair el to que ha tingut en la seva 
resposta, un to amable, un to molt educat. I li ho dic perquè no sempre els comparei-
xents que vénen a aquesta comissió tenen el mateix to, i en vam tenir una bona prova fa 
poques setmanes, en el cas del senyor De Alfonso mateix.

Dit això, la primera de les qüestions: no es pot tenir carnet de partit per estar a l’Ofi-
cina Antifrau, i es pot deixar de tenir el dia abans d’entrar a l’Oficina Antifrau. Home, 
jo crec que ens entenem: estem parlant d’imparcialitat, estem parlant de llibertat, estem 
parlant de poder anar a investigar corrupció del teu partit. I, a més a més –jo li ho he de 
dir–, vostè no era una militant més de base, vostè s’ha relacionat amb la flor i nata del 
partit, amb el pinyol de Convergència. Per tant, deurà entendre que hi hagi molts ciuta-
dans i ciutadanes que tinguin dubtes de la seva capacitat de ser ferma, imparcial i objec-
tiva a l’hora d’investigar possible corrupció del que ha estat el seu partit fins al dia abans 
d’entrar per la porta de l’Oficina Antifrau.

I d’això és del que estem parlant. I no és una cosa que només l’afecti a vostè, no s’ho 
prengui com un tema personal, perquè això ens afecta altres institucions. Com bé deia 
el senyor Bonvehí: «Clar que hem de tenir un Tribunal Constitucional que no tingui ma-
gistrats triats a dit pel seu partit mateix, com portem trenta anys», perquè el seu partit 
ha mantingut aquest sistema, on els polítics trien els magistrats i els jutges. I aquí, al 
Parlament de Catalunya, per cert, hem demanat que el Tribunal Superior de Justícia no 
sigui triat a dit pels partits polítics, i vostès hi han votat en contra. O sigui, quina lliçó 
de moral ens han de donar al partit de Ciutadans, que demanem el mateix aquí i al Con-
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grés dels Diputats i estem desitjant que comenci la legislatura per poder plantejar aquest 
tipus de coses que vostès es neguen a aprovar al Parlament de Catalunya?

Dit això, vostè ha dit que l’única persona que ha estat destituïda per aquest motiu de 
no assumir el reconeixement de l’autoritat de la directora interina és la senyora Riba. Li 
preguntarem, ara que en tenim l’oportunitat, els motius pels quals ella pensa que vostè 
ha decidit el seu cessament. 

Però no m’ha contestat una cosa, i és: vostè acaba de dir que totes les funcions de la 
cap de Gabinet, d’aquesta senyora, les tindrà una altra senyora. Vull dir que..., sobrava 
gent, a l’Oficina Antifrau? Perquè a mi em sembla... No ho sé, jo potser..., vinc del món 
de l’empresa, i de cop i volta dir que tota la feina d’una persona la pugui assumir direc-
tament una altra, no ho sé. Potser és que sobrava gent? Li ho pregunto, li ho hem pre-
guntat, i m’agradaria que vostè ho expliqués, perquè dóna la sensació que hi havia gent 
allà que no feia la seva feina. Perquè si vostè pot, d’un dia per l’altre, destituir quatre 
persones i afirmar aquí, en seu parlamentària, que l’activitat serà la mateixa i que no hi 
haurà cap tipus d’afectació, doncs, potser és que no hi havia les persones que necessi-
taven o que la distribució de feines era absolutament inadequada, no?, a les seves fun-
cions. I a nosaltres ens preocupa –ens preocupa– com es pot afirmar que tota la feina 
que feia una persona, sense cap tipus de problema la farà una altra i no passarà re. Que 
suposem que aquesta persona que farà les funcions de la cap de Gabinet deu tenir la 
seva feina, també, i deu tenir les seves tasques, no?

Li hem demanat què li semblava l’actitud del senyor De Alfonso, i és una percepció 
molt personal, eh?, li ho reconec, però li ha costat moltíssim pronunciar-s’hi, i dir: «Bé, 
potser tots ho compartim...» Jo crec que fóra bo tenir una declaració una miqueta més 
contundent de què li sembla el contingut de les gravacions, si vostè n’era conscient... 
Perquè a nosaltres ens preocupa una cosa: el senyor De Alfonso no només va fer aques-
tes afirmacions i aquestes converses, sinó que ell va defensar que era una manera nor-
mal d’actuar, que no hi havia res a amagar i que tothom feia el mateix. I ens agradaria 
saber quin és el seu capteniment al respecte. Això és normal? Era la manera de proce-
dir? Vostè considera que això és la manera normal de procedir d’un director de l’Ofici-
na Antifrau?

Després, una cosa important: amb vostè, el Govern o persones afins al Govern s’hi 
han posat en contacte per parlar de la nova figura del director? És a dir, algú li ha con-
sultat perfils? Algú li ho ha preguntat? Algú li ha dit: «Maite, estem buscant...», «Què 
et sembla...», etcètera? És només una pregunta, i no vull fer res més, amb això, que pre-
guntar.

Després, una cosa molt concreta que no m’ha contestat: vostè va demanar un infor-
me tècnic per saber quines són les funcions que té, que pot tenir, que pot exercir com 
a directora en aquesta situació interina? Es va fer, aquest informe? Què diu, aquest in-
forme? Vostè considera que fer aquests cessaments –sense cap tipus d’explicació, de 
moment, tecnicolaboral– està dintre d’aquestes funcions? Ens agradaria també saber si 
podem tenir aquest informe, si existeix; si el pogués lliurar, també, a aquesta comissió.

I, després, ens preocupa també una cosa. Vostè ha dit: «El mateix dia que es va 
produir el cessament formal del senyor De Alfonso per part del Parlament..., a partir 
d’aquest dia es va prohibir l’entrada d’aquesta persona a les oficines de l’Oficina An-
tifrau.» I això va ser el dia 29; però, clar, les converses les hem sabudes abans. Vostè 
està dient que durant dies, des que es van publicar les converses fins que es va destituir 
aquesta persona, el senyor De Alfonso va poder entrar i va poder fer allò que volia din-
tre de l’oficina? Perquè això també ens agradaria saber-ho, perquè no som els primers 
que dubtem de què es pot fer aquests dies, mentre tenim aquestes converses publicades 
i amb un cessament molt probable, i poder entrar i sortir i fer el que es vulgui dintre de 
l’oficina.

Gràcies. Li agraeixo de veritat el to, l’hi agraeixo molt sincerament. I espero tenir 
les respostes a la segona part de la seva intervenció.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialista, l’il·lustre 
senyor Ferran Pedret.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Senyora Masià, en primer lloc, donar-li les gràcies per la seva 
compareixença. Jo no he pogut estar aquí en el moment de la seva primera interven-
ció –ha intervingut un company meu, en el primer torn–, però a la Junta de Portaveus, 
tanmateix, he procurat seguir la seva intervenció, en la mesura que he pogut, i també 
aquest darrer tram, en què sí que hi he pogut estar present.

El tema que ens ocupa és un tema d’extraordinària gravetat, és una cosa en què crec 
que podem coincidir tots. I tot i que puc comprendre que hi hagi aspectes de l’activitat 
del director de l’Oficina Antifrau que escapessin al seu coneixement, es fa difícil pensar 
que tot el que s’ha conegut fos una activitat que no tingués cap impacte, que no trans-
cendís, d’alguna manera, la mateixa estructura o organització de l’Oficina Antifrau.

Ja li ho dic, no he tingut ocasió de sentir la seva intervenció des del principi i tampoc 
he pogut seguir tota la del meu company, però crec que sí que fóra bo que aprofundís en 
aquells aspectes en què no ho hagi pogut fer fins ara: en quin era el tipus de relació que 
tenien vostè i el senyor De Alfonso, quin era el tipus d’informació que compartien o no 
compartien respecte a les activitats. Perquè, al cap i a la fi, director i directora adjun-
ta, en abstracte i sense un coneixement concret del funcionament de l’Oficina Antifrau, 
hom hauria de concloure que hi ha algun tipus de relació de treball, almenys, estreta.

I, per tant, entenem que vostè és millor coneixedora que ningú de si hi havia real-
ment aquests impactes, en els treballs de l’Oficina Antifrau, d’aquesta activitat que con-
siderem absolutament irregular –i, vaja, l’hem qualificat fins i tot d’execrable– per part 
del senyor De Alfonso i per part del ministre de l’Interior, també sigui dit de passada. 
Perquè el contingut de les converses –en això no em cansaré d’insistir-hi– no ha estat 
mai negat per cap dels dos interlocutors: han entrat en altres consideracions respecte a 
la validesa d’aquests enregistraments com a prova davant d’un tribunal, o sobre la lici-
tud de l’enregistrament en si mateix, però no respecte al contingut de les converses, que 
certament és molt preocupant.

Aleshores, les preguntes són obligades, i probablement ja les hi deuen haver fet: és a 
dir, quina tasca d’investigació interna o auditoria interna s’ha fet per tal d’esbrinar fins a 
quin punt la mateixa estructura de l’Oficina Antifrau està compromesa per les activitats 
del seu afortunadament ja exdirector; quines mesures es van prendre per intentar evitar 
la destrucció de proves, si és que n’hi hagués, o per intentar evitar que s’usessin de ma-
nera no lícita els recursos de l’Oficina Antifrau.

I crec que, en aquest sentit, la intervenció que m’ha precedit era molt encertada, en 
el sentit de preguntar pel lapse de temps que va entre el coneixement públic de les con-
verses i el moment en què es produeix el cessament. Puc comprendre la major dificultat 
d’actuar amb contundència aquells dies, atès que formalment el director de l’oficina ho 
era, encara, i, per tant, podia presentar alguna dificultat, doncs, tallar determinats ac-
cessos a informació, etcètera; però, en canvi, no hauria d’haver estat obstacle, aquesta 
situació, per procurar preservar informació que pogués ser destruïda, prova que pogués 
existir d’una activitat irregular del director de l’oficina. Per tant, en aquest sentit, quines 
mesures d’assegurament de la prova i de la informació disponible a l’Oficina Antifrau 
es van prendre en aquest lapse de temps.

I, després, crec que també és raonable preguntar respecte a la seva actuació interi-
na en aquest temps, la que hagi dut a terme fins ara i la que tingui previst dur a terme, 
perquè jo crec que a tots plegats, en aquest moment, ens hauria de governar un principi 
de prudència. Perquè si la situació és efectivament interina, més enllà de les mesures, 
diguem-ne, d’urgència que calgui prendre per assegurar el funcionament de l’oficina, 
per assegurar també que s’evita la destrucció de prova o que s’usen il·lícitament recur-
sos o accessos a informació que es pogués haver produït, més enllà d’això, i vist que la 
voluntat tant de la cambra com l’expressada pel mateix Govern a través del seu presi-
dent és la de cercar que, amb la màxima brevetat possible, hi hagi una nova persona al 
capdavant de l’oficina, doncs, el principi de prudència indicaria no desplegar una acció 
transformadora massa radical, sinó deixar una mica les coses com estiguin perquè pu-
gui  afrontar les seves noves tasques qui sigui que les hagi d’afrontar en el moment que 
sigui designat per aquest Parlament per fer-ho.

Més enllà d’això, ho deixaré aquí, esperant la seva resposta.
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El president

Bé, moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, l’il·lustre senyor Lluís Franco Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Gràcies, president. No, afegir-me a les preguntes que s’han formulat abans, i, així 
mateix, insistir en un aspecte o desenvolupar una qüestió que em sembla rellevant. Com 
comprendrà, amb molta angoixa li he preguntat abans, fins i tot amb una certa vehemèn-
cia, si estava al corrent de les actuacions i del que han revelat o han donat a conèixer 
les converses, els enregistraments del senyor De Alfonso amb el ministre de l’Interior, 
perquè, efectivament, tothom ho ha qualificat i ho ha considerat com a fets d’una extre-
ma gravetat i que tenien..., fins i tot alguns de nosaltres –i hem sigut uns quants– hem 
demanat o ens hem interessat per saber si hi havia matèria de persecució, com a delicte, 
en les actuacions del senyor De Alfonso amb el ministre de l’Interior, o sigui que poca 
broma, des del punt de vista ètic, polític, democràtic, però fins i tot penal, eh? Per tant, 
era la primera pregunta, que vostè entendrà obligada, no?

Clar, la segona pregunta, que deriva d’aquesta, amb una certa lògica, és: seguint 
l’amplitud d’aquelles converses, d’aquells enregistraments..., són hores d’enregistra-
ment, i realment hi ha una galeria, si m’ho permeteu, de personatges, de personalitats, 
que desfilen en aquesta conversa, i de situacions i de centres d’interès i de propostes: 
«Podem tirar per aquí», «Podem burxar per allà», «Podem revelar això d’aquesta gent 
o allò d’aquella altra»; parlen de la sanitat..., bé, hi han molts temes que són evocats, en 
el decurs d’aquestes converses. La pregunta lògica és aquesta: l’Oficina Antifrau ha es-
tat requerida en el seu funcionament, en les seves investigacions, en funció del que hem 
anat coneixent per aquestes converses? És a dir, aquestes converses revelen, diguem-ne, 
l’agenda o han marcat l’agenda de l’activitat de l’Oficina Antifrau? I, si és així, en tenim 
proves o elements documentals al damunt de la taula?

Perquè, clar, és una qüestió rellevant. És a dir, si el senyor De Alfonso dirigia l’Ofi-
cina Antifrau en funció de la seva conxorxa amb el ministre de l’Interior, això... Podem 
dir: «No, no, és que no sabíem de què parlaven.» Podem admetre o entendre que això ho 
hem sabut a través dels enregistraments, però parlaven de determinades actuacions, i el 
senyor De Alfonso dirigia una entitat, una oficina sobre la qual tenia, doncs, mando en 
plaza, com diuen a Madrid. I, bé, voldríem saber si aquest mando en plaza s’ha exercit 
o ha determinat investigacions o actuacions concretes de l’Oficina Antifrau com a tal.

I, bé, acabar dient una cosa, que jo crec que potser aquest és el consens més gran de 
totes les intervencions de la compareixença: estem aquí, diguem-ne, «matxacant» –en 
el bon sentit de la paraula– la compareixent, però tot això revela, sigui quin sigui el 
grau de satisfacció sobre les respostes, que hi ha una urgència major indefugible i que 
no pot arrossegar-se durant massa temps, que és la presa en consideració de propostes 
per al relleu al capdavant de l’Oficina Antifrau. Si no, estem corrent el risc..., com més 
triguem, més difícil serà redreçar aquesta situació, perquè una situació d’interinitat des-
prés d’aquesta crisi de confiança i d’imatge de l’Oficina Antifrau..., ens arrisquem al fet 
que, senzillament, sigui inviable recuperar-la. Siguem conscients que el temps juga en 
contra nostra, si no actuem amb rapidesa i si no actuem amb una responsabilitat i amb 
una seriositat que, dissortadament, van mancar abans, com he dit alguna vegada, en 
l’elaboració dels càstings, en els consensos i en el rigor en la designació de les persones 
responsables. Que n’aprenguem.

El president

Moltes gràcies. Tot seguit té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Miri, jo li agraeixo molt com contesta alguna de les preguntes 
que se li formulen en aquesta comissió. Ara bé, el contingut de la resposta és satisfacto-
ri? Doncs, a vegades, costa.

I li dic per què. Miri: «Quien está moviendo estos concursos de los edificios de la 
Generalitat es el Icaen, y la directora es aquella chica que te dije que era muy amiga 
mía.» Això forma part d’uns «autos» judicials de la ITV, i això és el que li diu el se-
nyor Alsina –aquell que només es va reunir un cop amb vostè– al senyor Pastor sobre la 
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concessió d’una sèrie de subvencions d’eficiència energètica quan vostè era la directora 
de l’Icaen. Por tanto, la contestación –muy insatisfactoria– de que, en una vez que se ve 
con el señor Alsina... Resulta que él ha quedado totalmente impresionado, porque, va-
mos, es muy amiga suya, pero es que, además, añade: «Y está muy dispuesta.»

Pero es que, además, le preguntamos –y yo creo que es normal que se lo preguntára-
mos, ¿eh?– si usted no conocía de nada al señor De Alfonso más que de presentarse un 
día en la oficina y decirle: «Mire, yo estoy de excedencia forzosa, pero, si quiere, cuente 
conmigo» –más o menos es lo que nos ha venido a explicar–..., que sea él quien lo nom-
bre... Y luego usted, cuando nos explica que realmente, bueno, pues, se hace un gabinete 
de crisis al día siguiente de conocerse esas conversaciones del señor De Alfonso en el 
Ministerio de Interior, pues, usted está completamente en desacuerdo.

De hecho, textualmente nos ha dicho: «Estic totalment en desacord amb el que ha fet 
aquest senyor De Alfonso.» Y, claro, a nosotros nos sorprende mucho, porque cada vez 
que usted tiene un primer contacto con alguien, o es recomendada o es muy buena ami-
ga o está muy dispuesta. Y yo creo que es importante, pues, que dé más detalles de esas 
relaciones, porque, entre otras cosas, al margen de que todavía no se designe nuevo di-
rector de oficina, usted va a estar al cargo de eso.

Y nos ha explicado una realidad que yo no le discuto, es decir, que mientras ha sido 
adjunta, usted no ha investigado. De acuerdo, hasta aquí muy bien, pero es que usted es-
tuvo en el 2010, y era la directora, en concreto, del Área de Fundaciones. Y participó en 
la elaboración de un informe, en el 2010, precisamente sobre el caso Palau, de ese par-
tido del que es militante justo días antes de entrar como directora adjunta de la Oficina 
Antifraude, y con respecto del cual parece que tiene amistades: es amiga del hermano 
del señor Felip Puig; conoce, obviamente, al señor Oriol Pujol; acude a actos de..., quie-
ro decir que no son actos institucionales propiamente dichos, pero acude usted a confe-
rencias de miembros del Govern de Junts pel Sí, que casualmente son de Convergencia 
Democrática.

Y usted, en la única oportunidad que tiene en el 2010 de firmar un informe o de co-
laborar en la redacción de un informe sobre la investigación del mayor de los casos de 
corrupción, de fraude, en Cataluña, como es el caso Palau..., usted, junto con sus com-
pañeros, como oficina antifraude, dicen que no se puede afirmar con la rotundidad jurí-
dicamente exigible que Convergencia se financiara con el dinero del Palau de la Música. 
Claro, yo se lo digo con muchísimo respeto. No querría, ni mucho menos, teniendo en 
cuenta que su actitud es buena en cuanto a ser colaborativa..., le quería decir que, como 
comprenderá, usted no parece ser el perfil idóneo para hacerse cargo de esta oficina.

Y, además, no nos ha contestado a una serie de preguntas que yo creo que es impor-
tante que nos conteste. El señor De Alfonso va a acudir a los tribunales para que revo-
quen –él cree que tiene derecho legítimo y lo va a hacer– su cese, y yo le he preguntado: 
si eso pasa, si el señor De Alfonso obtiene amparo judicial, ¿qué va a hacer usted?

Y, en segundo lugar, una cosa que parece que ha creado una cierta polémica: a mí 
me había parecido entender que usted investigaba todas las cuestiones relativas a la ac-
tuación..., vamos, que hacía casi, casi una auditoría, ¿no?, del trabajo del señor De Al-
fonso durante estos años a cargo de la Oficina Antifraude. Luego nos ha dicho que no 
es exactamente una investigación o una auditoría, y que tenía que ir con mucho cuidado 
según qué cosas explicaba usted o cómo lo decía. Me parece que ha dicho usted: «Ten-
go que ser muy cautelosa.» Bien, yo creo que es importante que usted nos explique si se 
está haciendo una investigación, si no se está haciendo una investigación, qué términos 
abarca... Porque eso, si es o no una investigación, formal o no formal, es competencia 
de este Parlamento, y el control se lleva aquí, y la Ley de la Oficina Antifraude lo deja 
bastante clarito. Yo creo que es importante que eso nos lo deje claro.

Nada más.

El president

Moltes gràcies. Tot seguit té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, algunes qüestions. Vostè ha dit que se li va dir que s’intentaria que en el termini 
de quinze dies es nomenés algú. Tenint en compte que el nomenament depèn d’aquesta 
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cambra, ens agradaria saber qui li ho diu, això, perquè com a mínim a aquest grup mai 
ningú ens ha reunit per informar-nos de en quin moment ens trobàvem del procediment 
de selecció de la persona, que sabem que la proposa, diguéssim, el Govern, però, vaja... 
Per tant, amb qui parla, vostè.

En segon lloc, i amb relació a aquestes reunions que vostè explica que se celebren 
a la mateixa oficina, nosaltres tenim entès que se’n celebren tres, de reunions, tan bon 
punt es fan públiques les gravacions per mitjà del diari que les publica. La primera es 
convoca al despatx del director, que hi assisteixen els tres directors funcionals, la cap de 
Relacions Institucionals i la cap de Gabinet. N’hi ha una segona amb aquestes mateixes 
persones més el cap de l’Àrea d’Administració, que entenc que és vostè mateixa, que 
entenc que a la primera no hi va assistir però en aquesta segona ja sí que s’hi incorpo-
ra. I en una tercera reunió justament el cap de Relacions Institucionals ja hauria refusat 
entrar-hi.

M’agradaria saber si podria explicar una mica amb més detall aquestes primeres 
reunions, que vostè ha anomenat «comissió» o «comitè de crisi», i segur que no tenien 
cap nom formal; en tot cas, són les primeres reunions que se celebren tan bon punt es 
fan públiques les converses. I no ens sembla..., entenc que com a mínim a aquest grup 
no li sembla menor el contingut que es va, d’alguna manera, tenir en aquestes reunions.

Vostè diu: «Es van buscar possibles solucions pel bé de l’oficina.» No se’ls va acudir 
que una possible solució pel bé de l’oficina i del prestigi i de la lluita contra el frau i la 
corrupció era prendre mesures cautelars? És a dir, tants caps reunits com a mínim en tres 
ocasions... Aquestes mesures que vostès prenen un cop es produeix el cessament en seu 
parlamentària, que és obvi que s’han de prendre –com per exemple retirar telèfon, prohi-
bir l’entrada–..., és evident, aquella persona ja no tenia aquell lloc de treball, i, per tant, 
no podia disposar de les eines per desenvolupar-lo. Però, en aquestes reunions, a ningú se 
li acut, ningú planteja, ni el mateix director –potser no, tenint en compte l’actitud que va  
tenir quan va comparèixer–..., però cap de vostès no planteja mesures cautelars? Cap de 
vostès no planteja que, de forma cautelar, no accedeixi al seu lloc de treball? No se’ls 
acut demanar el telèfon mòbil per poder rastrejar les trucades? Ens inquieta una mica 
que això no ho plantegés ningú; si ho va plantejar algú, ens agradaria saber-ho.

I, per tant, quines són aquestes possibles solucions que s’aborden com a mínim en 
aquestes tres reunions, tot i que, pel que ens consta, hi insisteixo, la composició d’aques-
tes tres reunions varia. I també ens agradaria saber per què un dels caps, a la tercera 
reunió, ja decideix no assistir-hi.

En tercer lloc, i relatiu a les funcions, a la tasca i a l’obligació, entenem nosaltres, 
de la investigació que s’hauria d’estar duent a terme i de l’auditoria interna que s’hauria 
d’estar duent a terme, com que ja veiem que la funció d’instar l’auditoria no ha quedat 
òrfena i ha estat adjudicada a una altra persona, independentment de l’adjudicació, per 
què no s’està fent o per què no s’ha fet una auditoria interna?

I, amb relació a la investigació, si no ho he entès malament, vostè mateixa diu que 
vostè no té cap competència ni cap accés en matèria d’investigació. Hem entès com a 
mínim això, tot i que vostè diu que ha estat estirant el fil i ha intentat recollir informa-
ció. El director de l’oficina té la funció d’investigació adjudicada, i vostè, quan assumeix 
aquestes funcions –i això ho faig amb una correlació dels articles 11, 25 i 18.2 de la Llei 
de l’Oficina Antifrau–, hauria d’assumir aquestes funcions d’investigació que estan atri-
buïdes al director, i, per tant, a vostè, com a directora interina, quan és nomenada com 
a tal.

Hi insistim: quines tasques d’investigació sobre els fets que es van fer públics o so-
bre altres que no s’han fet públics i que potser també han ocorregut s’han desplegat 
durant aquests dies? Que ens sembla, hi insistim, que és el més important: quina possi-
bilitat tindrem els aquí presents, la ciutadania, la gent en general, de saber què ha estat 
passant en aquesta oficina durant aquest temps; quantes sorpreses més haurem de tenir, 
i, per tant, hi insistim, quines garanties de no-repetició s’estan treballant.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, l’il-
lustre senyor David Bonvehí i Torras.
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David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. Nosaltres ens donem per contestats a totes les preguntes que 
abans hem formulat. I la que no ha entès bé la senyora Masià, perquè jo no ho he expo-
sat bé, era a veure si aquests canvis organitzatius els havia consensuat amb l’equip o ha-
vien sortit d’ella o els havien fet a instàncies d’algú altre.

I, a part d’això, doncs, restarem pendents de les respostes que es facin als altres 
grups parlamentaris, i li tornem a agrair la seva compareixença.

El president

Moltes gràcies. Doncs, ara passaríem a la darrera intervenció, que és la de la senyo-
ra Maite Masià, perquè pugui respondre a aquest segon torn de preguntes, i tindria la 
paraula.

La directora interina de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Bé, a veure si ara podem acabar..., a veure si ho he agafat tot. A veure, entenc la seva 
manifestació d’aquesta dubtosa imparcialitat quan hi ha algú que ha estat relacionat 
amb un partit polític, i es nomena, i el dia abans pot cessar-se i tal. Això, en el moment 
en què s’incorpora la gent a l’oficina –s’ha fet sempre així; tampoc és que ho posi la llei, 
sinó que és una mostra més de voler ser èticament correctes–, es pregunta a la persona 
que s’ha seleccionat o se li ha ofert entrar a treballar a l’oficina si pertany a algun par-
tit polític. Si diu que sí, se li demana que hauria de donar-se’n de baixa, i, si diu que no, 
doncs, ja no ha de fer cap gestió més. Això s’ha fet així des de l’any 2009, que és quan 
se va anar incorporant. No li discuteixo la seva opinió, eh?, senyora Arrimadas; vull dir, 
fins i tot, a nivell personal, podria estar d’acord a compartir-la, però aquesta és la mane-
ra com s’ha actuat des de la primera persona que es va incorporar en aquesta oficina a 
treballar fins al dia d’avui.

Només un aclariment: jo sempre he sigut una militant base, mai he tingut cap..., du-
rant els anys que vaig estar militant, mai vaig tindre cap càrrec dins el partit. Només és 
un aclariment, eh?

Sobrava gent, si cessem gent, i hi ha menys gent? Jo crec que no és ben bé així. 
I aquí sí que vull fer una manifestació del fet que... Ans al contrari, esta oficina..., vos-
tès ho saben, perquè em sembla que el senyor De Alfonso ho va explicar l’última vega-
da que va vindre aquí i en va presentar la memòria, i fins i tot va presentar una possible 
ampliació de personal, perquè no arribem a poder atendre totes les investigacions i tot 
això... No és així. Simplement, que nosaltres veiem aquesta situació com a interina, du-
rant un temps, i com més curt, millor.

Per tant, el que jo he fet és demanar un sobreesforç. I deveu haver escoltat, en la 
meva exposició inicial, que hi ha una part important de coses que s’assumiran des de 
la mateixa direcció interina, però he demanat, a cada un dels treballadors que haurà 
d’entomar i fer un sobreesforç, si això ho veien viable. I, a més a més, també he dit a 
la meva exposició que fins i tot, això, si el període aquest d’interinitat s’allargava molt, 
potser hauríem de retrocedir en alguna de les decisions i suplir alguna de les places. Es-
pero que no faci falta, que això sigui molt ràpid i no faci falta. Ho espero més que re per 
transparència de cara al nou director o directora, que és qui ha d’escollir els quatre càr-
recs aquests que jo considero que han de ser eventuals sí o sí, i del seu grat. Per tant, no, 
no, en cap moment sobra gent; al revés.

I també he de dir, i aprofito l’ocasió per dir-ho, que aquesta oficina jo crec que en 
més d’una ocasió ja ha demostrat que quan ha fet falta s’ha sabut adaptar. Lamentable-
ment, pels fets ocorreguts al gener del 2011, aquesta oficina es va quedar òrfena durant 
un temps i es va haver d’adaptar, i, en la mesura que va ser possible, va continuar la seva 
funcionalitat. I us ho dic..., que jo en aquell moment només hi vaig estar dos mesos, eh?, 
perquè jo en aquell moment ja vaig marxar, però em consta, perquè jo he tingut relació 
amb l’oficina, amb els companys, doncs, de veure’ls i anar-hi..., «com esteu?» i tal, però 
em consta que van fer un sobreesforç ja en aquell moment, d’adaptació, per retre comp-
tes en esta casa, que és a qui ens devem, i van buscar fórmules per a mantindre aquest 
període, que va ser més llarg del desitjat inicialment, perquè continués l’oficina funcio-
nant amb la màxima normalitat possible.

Per tant, no és que sobri gent; al contrari, ens adaptem. I jo ho he demanat personal-
ment a la gent que han hagut d’entomar les funcions, eh?, un per un.
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Una altra cosa, senyora Arrimadas. M’agradaria que quedés clar, i sobretot perquè 
ara l’escoltareu a ella: jo no vaig cessar la senyora Riba perquè no va reconèixer el meu 
càrrec. La vaig cessar perquè era interina, perquè era la persona de confiança del senyor 
De Alfonso, i d’això no en tinc cap dubte, n’era la persona de total confiança, i les seves 
funcions durant aquest any i poc han estat de confiança plena cap al director.

Simplement, la vaig... Quan he dit això, és perquè en el moment en què jo li ho ha-
via posat fàcil, com he intentat posar-ho fàcil a la resta de companys que he hagut de 
moure i fins i tot cessar, perquè, us ho torno a recordar, són companys meus des de l’any 
2009 –tant de bo aquesta feina l’hagués pogut fer una persona que ni els conegués ni 
hi hagués compartit tants anys de feina com jo amb ells–... A aquesta senyora, jo, quan 
vaig sortir –que de passada vull contestar a la diputada de la CUP, que és error meu, 
que m’ho he deixat la primera vegada–, quan jo vaig arribar al despatx, li vaig dir: «La 
cap de Gabinet ha de ser substituïda i hem de deixar buida la vacant per a quan arribi el 
nou director.» Jo li ho vaig posar fàcil, a aquesta senyora, i li vaig dir: «Escolti..., escol-
ta» –que la tractava de tu, evidentment–, «Assumpció, parla amb la teva administració 
d’origen i digues tu quin dia et va millor tornar. Que et va millor el 15 de juliol? M’ho 
dius. Farem el cessament el 14, i el 15 t’incorpores. Que el vols el 31...?» Jo li ho vaig 
voler posar fàcil, com, ho torno a repetir, intentaré posar-ho fàcil, el temps que hi esti-
gui, a tots els meus companys de l’oficina.

Aquesta senyora, el dia que entro jo –perquè estàvem pendents de fer les resolu-
cions–, no només no em diu...: «No, no, és que no tinc dia. Si és que no penso marxar, 
perquè jo me dec al director.» I jo li anava a dir: «A quin director? El director que a tu 
te fitxa ja no hi és.» «No, no, jo em penso esperar que el Parlament» –us implicava a tots 
vosaltres, o a tots vostès– «em digui quins són els motius pels quals em cessa.» «Perdo-
na, tu tens un càrrec eventual, a més a més, totalment directe i vinculat al director, que 
ja no hi és.»

Però vull que quedi clar, això: jo no cesso la gent perquè no me reconeguin com 
a directora; cesso la gent perquè, primer, la cap de Gabinet i la secretària s’havien de 
moure, bàsicament, perquè quan ara truca algú que necessita alguna cosa de nosaltres 
hi ha d’haver algú diferent del que hi havia fins al dia 29. Ara hi ha un interlocutor, a tra-
vés del telèfon, que és diferent; quan demanen per un cap de Gabinet, n’assumeixo una 
part de les tasques jo, una altra part de les tasques altres companys de la casa... I no no-
més em diu que no té dia per anar-se’n, sinó que no marxa. Bé, doncs, per aquest motiu, 
és: perquè té un contracte eventual, no el ratifico.

Era manera normal d’actuar, el que va fer el senyor De Alfonso? No, en absolut. I jo 
no tinc cap problema a manifestar-me. Només he volgut deixar clar, a la primera vol-
ta de la pregunta que m’ha fet vostè, que jo, fins al dia que conec aquests fets, com tots 
vostès, suposo, eh?, perquè jo els vaig conèixer el dia 21 –no sé quin dia ho van conèi-
xer vostès, però jo el 21–..., doncs, jo fins aquell dia tenia una relació correcta, ja ho he 
dit, educada, cordial, de company de feina i res més. En podia tindre una percepció, 
d’aquest senyor. 

Des del dia 21 fins al 29..., jo només us dic una anècdota, que no sé com ho han fet 
la resta de la gent, però jo he sigut incapaç d’escoltar les escoltes. Jo me les he transcrit, 
perquè estic sentint una persona que la tenia a la vora durant un any i mig. Jo preferei-
xo llegir-ho, perquè quan tu escoltes la veu d’una persona que has tingut durant un any 
i mig a la vora, et fa mal, et fa mal a tot arreu. A banda del que diu, és com ho diu, i és 
la veu d’una persona que has tingut al costat un any i mig. Vosaltres sabeu què és que 
truqui un telèfon i et diguin: «Oye, Maite, ven, que tengo que pedirte una cosa.» Aque-
lla mateixa veu és la que està dient... I se’m posa la pell de gallina. Jo he sigut incapaç 
d’escoltar-ho. Jo m’ho he transcrit tot i ho he llegit. Per tant, no tinc cap problema a ma-
nifestar-me, i obertament i sense titubear, com es diu en castellà. Us ho dic obertament.

Informe tècnic. Sí, hi ha una nota que va fer el cap del servei jurídic de la casa a 
instància meva –a instància meva–, perquè jo només volia que em ratifiqués..., jo ja sé 
llegir la llei, ja sé llegir les NARI –les normes d’actuació i de règim intern de casa nos-
tra–, però jo no vull tindre la veritat de tot. Tinc un company que està, a més a més, al 
despatx del costat del meu, i li demano una nota amb la seva opinió –la seva opinió–; 
la conclusió ja us la faré arribar, no hi tinc cap problema. La conclusió que diu aquesta 
nota, com s’entreveu de qualsevol que llegeixi la llei i les normes, és que les funcions de  
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forma interina que té la directora adjunta, que passa a assumir el càrrec de directora  
de forma interina, reiterativament –perdoneu–, són plenes.

Sí que és veritat que ell fa una observació que els temes estratègics..., és a dir, si ara 
esta oficina volguéssim que es dediqués a fer una altra cosa que no ha fet fins al mo-
ment, és millor no prendre-les. I que si aquestes decisions estratègiques portessin al fet 
que canviés l’organigrama i això afectés el personal, doncs, que és més prudent –també 
agafant la paraula del diputat del Partit Socialista– deixar-ho per a quan arribi el nou di-
rector o la nova directora, cosa que comparteixo al cent per cent.

Jo no he tocat l’estructura d’esta casa, no n’he tocat l’estructura; simplement n’he 
apartat les quatre persones que, ho torno a dir, tenen càrrecs eventuals –eventuals– per 
deixar-los lliures. I he dit que, amb aquest sobreesforç que estem disposats a fer tots els 
companys de l’oficina, els deixarem lliures, si la cosa no s’allarga molt, i si no ens morim 
en l’intent, fins que arribe el nou director o directora i ell nomene gent de la seva con-
fiança, gent que consideri amb un perfil, també... No només ha de tindre el perfil idoni el 
director; també ha de tindre el perfil idoni qualsevol director d’aquesta oficina, no només 
el director. Us ho dic perquè hi hauran més nomenaments, dins d’aquesta oficina. Heu 
de vetllar, sobretot vosaltres, que sou els que els voteu, pel del director, i el del director 
adjunt que ratifiqueu, però també per qualsevol treballador d’esta oficina. Tots som igual 
d’importants, dins aquella casa. Tenim els contractes de confidencialitat tots signats, des 
de la persona que tenim al registre fins a mi mateixa. Per tant, és igual d’important un 
que l’altre.

Quines mesures vam prendre, del 21 al 29? El que vam poder. Mentre ell era el nos-
tre director estàvem molt limitats a poder fer coses. Molt observadors, evidentment. 
Vetllar perquè el sistema informàtic que existeix actualment..., també recordareu –jo 
hi he fet un incís– que és molt important que esta oficina tingui un impuls brutal en el 
tema del tractament de dades i de la informàtica..., però, en la mesura que ha estat possi-
ble, vetllar perquè no desaparegui informació, evidentment. Vetllar perquè no desapare-
gui res –això sí, i us ho dic, amb la col·laboració de tots, de tots, del primer a l’últim dels 
companys d’esta oficina. Vetllar perquè no hi hagués cap moviment en fals.

També heu d’entendre que el senyor De Alfonso, durant aquests dies, no va estar 
totes les hores a l’oficina, eh? Venia, anava, entrava i sortia, tenia –suposo– la seva 
agenda, d’acord? Però vam fer el que vam poder limitats, fins que aquest senyor... Fins 
al moment que vosaltres vau tocar el botó i vau votar, aquest senyor era el nostre direc-
tor; per tant, estàvem limitats. Però vam fer, amb la col·laboració de tots, una feina molt 
de vigilància i de col·laboració perquè, sobretot... Ho torno a dir, jo no estava al cas del 
que es feia en aquell moment, eh?, de com es feia la part informàtica, però vam vetllar 
perquè no desaparegués, sobretot, això, informació. I això ho vam fer. Això us ho puc 
garantir.

Senyor... Espera’t. He perdut el... Aquí no... Deu estar aquí baix... Tampoc. (Veus de 
fons.) No, no, és que he perdut el full dels comentaris que feia el company, el diputat del 
Partit Socialista. No m’agradaria no poder-li contestar. Aquí –perdó, eh? Li estranya que 
jo no en sàpiga res, quina relació teníem... Bé, com vostè s’ha incorporat més tard, algu-
na d’aquestes preguntes ja me l’havien fet i ja l’havíem contestat. Però, bé, sí, jo no en 
sabia res, i me torno a repetir –em sap greu pels que ja ho han escoltat–: no en sabia res.

Li estranya. Jo li puc explicar, si vol, com treballava jo amb aquest senyor. Els di-
marts al matí, jo tenia un despatx setmanal amb ell, on jo tractava, com ja li he dit a 
algun company seu del Parlament..., jo li passava comptes del que havia fet la setmana 
abans i li demanava permís per al planning que jo tenia per a la setmana següent. Ell 
em deia que sí, que no, tal. Quan tenia puntualment algun tema que em volia comentar 
o, puntualment, demanar-me opinió sobre alguna cosa, ho feia.

Aquest despatx..., jo era l’única persona que despatxava amb ell a soles. La resta 
de companys, de directors funcionals, directors... Possiblement algun tema, també –tu 
també despatxaves a vegades alguna cosa puntual amb ell–... Hi havia algun tema pun-
tual de personal, quan s’havia de mirar si es feia alguna cosa o no, doncs, això també 
ho feia a soles.

Però la dinàmica que teníem establerta era esta: els dimarts al matí era el meu dia de 
despatx, i tenia un dia de despatx amb cada un dels directors –el meu era els dimarts. 
I, a partir d’aquí, qualsevol cosa que volia, me la demanava. Evidentment, doncs, a mi 
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em tenia localitzada les 24 hores del dia, i si a ell li sortia un problema d’agenda, no po-
dia anar a un lloc, si volia que jo atengués algú, si volia que jo me dediqués a estudiar 
un tema concret, ell me localitzava. Però la dinàmica era: despatx setmanal. Cada dia..., 
ell era un senyor que quan arribava saludava tothom de la planta. Per tant, hi tenies in-
terlocució per dir-li: «Director, per cert, allò que em vas demanar...» Era una relació 
així, però el despatx era setmanal.

En el criteri de prudència, evidentment, totalment d’acord amb tu. Ho torno a dir: 
estem parlant del fet que els cessaments que s’han fet..., estem parlant només d’una part 
dels treballadors que eren eventuals. Evidentment, aquí no estem plantejant de tocar al-
tra part de personal que no siguin aquests que tenien un caràcter, ho torno a dir, de mol-
ta relació personal amb ell, de molta afinitat, de molta proximitat, de molta vinculació 
amb el seu dia a dia.

Al senyor Franco Rabell, «l’amplitud de les converses»... Ah, sí, l’amplitud de les con-
verses me sembla que era més com una reflexió que feia vostè, oi? El tema de si les reu-
nions aquestes o el contingut o la preparació de tot el contingut d’aquestes reunions ha 
marcat l’agenda del director, ho torno a dir: jo no tenia accés a l’agenda del director. Les 
persones que tenien accés a l’agenda del director ja són les que s’han mogut.

Dit això, em consta que el dia següent del seu cessament em sembla que hi va haver 
un partit que va demanar fotocòpia de tota la seva agenda. Hi va haver algú que va de-
manar fotocòpia...? Vosaltres, potser? (Veus de fons.) Sí, perquè me la van portar a mi, i 
jo he demanat, també, en la mateixa línia del que li deia a la senyora Arrimadas –fixa’t, 
eh?, perquè vegis que jo ja..., precavida–..., el dia següent, el Grup Parlamentari del PP 
va demanar una còpia –no sé si en suport..., en disquet o en paper– de l’agenda del se-
nyor De Alfonso. Llavors, quan la tenia feta, la secretària me la va portar i va dir: «Ho 
signes?» –el tràmit, no?, l’escrit de tràmit. Jo ho vaig signar i vaig dir: «Abans que surti 
això d’aquí vull una fotocòpia d’això. Perquè si a algú se li acudeix canviar-ne alguna 
cosa des del sistema informàtic..., jo ho vull en paper. El que envieu al grup parlamen-
tari, ho vull en paper.» I a l’oficina està arxivat el mateix que us vam enviar a vosaltres, 
per prudència, que si en algunes hores hi hagués algun canvi... D’acord? Això, que ho 
sàpiga.

Dit això, jo l’agenda del director no la controlava. És que, a més a més, funcionà-
vem molt així. Jo a vegades preguntava... –fixa’t–, quan jo arribava preguntava: «Que 
ve avui, el director?» Llavors em deien: «Sí, ve a tal hora.» «D’acord. Escolta...» I jo 
parlava amb la secretària: «Cola’m cinc minuts, que li he d’explicar un tema.» I ja està. 
Però jo m’adaptava al que em deia la seva secretària. Ho torno a dir: jo no controlo les 
agendes dels meus superiors jeràrquics. Jo pregunto i tinc una via oficial, que és parlar 
amb la seva secretària: «He de comentar-li un tema. Em faràs un forat de cinc minuts?» 
I ja està.

Per tant, jo vull pensar –vull pensar–, senyor Rabell, que l’agenda de l’oficina no 
l’ha marcat; en tot cas, l’agenda d’aquest senyor per a uns temes concrets. La de l’oficina 
–n’estic segura, i això vull que quedi clar– no l’ha marcat. La gent de l’oficina treballà-
vem cada u en els nostres temes: els d’investigacions, en investigacions; els de formació, 
en formació; jo, en el sector privat, i els que havien de fer les nòmines, en les nòmines. 
Cada u ha treballat en el seu tema. El que ha pogut marcar o no –que no ho sabem– és 
l’agenda personal, però, evidentment, en hores de feina i en viatges de feina..., del se-
nyor De Alfonso, no de la resta de treballadors de l’oficina.

Què més? Això ja està. Tocaria... Sí, bé, a veure, la senyora diputada del PP parla de 
dos temes que aquí jo no hi hauria volgut entrar en detall, però ja que ho demana ho fa-
rem. Tema ITV, un tema molt recorregut. Del tema ITV, jo no he estat mai citada a res, i 
em consta, per informació que tinc, que han estat citades entre cinquanta-cinc i seixanta 
persones a declarar. A mi mai m’han cridat per a res, ni com a mer testimoni; és que no 
m’han cridat per a res, jo no en sé res, d’aquest tema. Ho torno a dir, perquè vull pro-
tegir també els organismes que tenim en aquest país: l’Icaen mai –ni ara ni en la meva 
època, ni des de l’any 91, que es va constituir– ha tingut competències en el tema de la 
ITV. Mai de la vida.

És a dir que, si la meva vinculació amb això era perquè vaig ser directora de 
 l’Icaen..., l’Icaen no ha tingut mai competències en això. Per a la gent que ho descone-
gui, les competències de la ITV se porten des de la Direcció General d’Energia, i con-
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cretament des de la Subdirecció General de Seguretat Industrial. L’Icaen aquí no hi ha 
tingut mai res a veure.

Ara, senyora diputada, mentre vostè i jo estem aquí, hi pot haver molta gent que par-
li de gent, hi poden haver tercers que agafen un telèfon: «Escolta, tu, que l’altre dia vaig 
conèixer...» Això ho podem controlar? Si vostè té un sistema per controlar com parlen 
de nosaltres, entre ells, tercers, a mi m’agradaria saber-ho. Jo li he dit: «Jo no considero 
que sóc amiga de la persona que vostè ha mencionat.» Li ho dic obertament. Em sembla 
que, tal com li estic contestant totes les preguntes, no tinc cap problema a explicar-ho; 
només que quedi clar.

I comprendran també que aquest tema, evidentment, a mi no em fa cap bé. I crec 
que sempre he tingut una actitud molt de no contestar, de no dir res, però això... Jo no 
he tingut mai cap vinculació amb el tema de la ITV. Quan dic «mai», és igual de rotund 
que dir que no sabia re que el senyor De Alfonso tenia aquestes reunions, o les havia 
tingut.

Després, en el tema del cas Palau, jo vaig ser aquí. Per al cas Palau, vaig passar-me 
bastantes hores en aquesta mateixa sala, sí, amb una figura que teníem..., hi era jo i un 
company meu que venia per fer les transcripcions. Ens vam passar moltes hores aquí, 
en un paper que ens van assignar en aquella època, que era d’observador. Recordo que 
no podíem parlar amb ningú, perquè se’ns va donar instrucció que no ens podíem apro-
ximar a ningú, ni ningú se’ns aproximava a nosaltres. Llavors, nosaltres ens limitàvem 
a vindre aquí, observàvem, recollíem notes –fèiem notes entre dos persones–; de totes 
les compareixences en fèiem un resum. Teníem dret, perquè així ens ho facilitava el 
Parlament, a poder gaudir de la mateixa informació que tenien els senyors diputats; a 
nosaltres ens l’enviaven en uns disquets. I això ho vam fer no recordo si va ser durant un 
mes i mig o dos, el que va durar aquella comissió d’investigació.

Nosaltres recollíem aquesta informació, arribàvem a l’oficina –a més a més, això 
t’ho puc dir perquè ho vaig viure en primera persona–..., sortíem d’aquí de vegades a les 
deu de la nit, deu i mitja, com tots els diputats, o a la que fos, nou i mitja, quan s’acaba-
va la sessió, i nosaltres teníem convocada cada dia una reunió a les vuit del matí amb el 
senyor Martínez Madero, on li reportàvem, li donàvem la informació. I nosaltres a les 
deu tornàvem a estar citats aquí per tornar a fer d’observadors, que ningú se’ns aproxi-
mava ni nosaltres ens podíem aproximar a ningú, és a dir, vam tindre una interlocució 
zero amb qualsevol persona d’aquest Parlament.

Llavors, l’únic que va fer l’oficina en aquest cas..., que no vam ser només les dos per-
sones que estàvem aquí d’observadores recollint informació, sinó que va ser amb l’ajuda 
de la gent que estava analitzant tota la informació, perquè penseu que ens van arribar 
a donar disquets i disquets i pen drives i històries de milers de documents, de compta-
bilitats; teníem allà mitja oficina analitzant tot això. I del que es va extraure d’aquella 
documentació que ens facilitava el Parlament –perquè recordo que nosaltres estàvem en 
 contacte amb una persona del Parlament que ens facilitava la documentació–, més les 
coses que aquí s’explicaven –que es podien seguir, gravades– i les percepcions que te-
níem el meu company i jo, se’n va fer un informe. Aquest informe va arribar a unes con-
clusions i es va entregar en aquesta casa.

(Pausa.) Ah, i l’última cosa que em preguntaves, que és la més difícil, evidentment: 
la revocació del cese del senyor De Alfonso, si això passa. Veurem si ho presenta. No ho 
sé. Ell ha dit que ho faria. Tenim constància que s’hagi fet? Ja ho veurem. Aquí jo crec 
que... De moment, no voldria fer especulacions de coses que poden passar, i preferiria 
pensar que potser no ho farà, o potser, si ho fa, el resultat serà el que tots els membres 
d’aquesta cambra pensem que hauria de ser.

A la companya de la CUP, perdona, perquè abans no t’he contestat qui m’havia dit 
que havia de transmetre al personal de l’oficina..., o donar suport i tal. No. M’he explicat 
malament. El dia que vaig estar a la reunió amb la presidenta del Parlament i el secreta-
ri general d’aquesta casa, la presidenta –que jo quedi clar que no la coneixia de res, vull 
dir, va ser la primera vegada que vaig parlar amb ella–..., el primer que va fer la presi-
denta d’aquesta casa va ser preocupar-se de com estava la gent. A més, a ella, suposo 
que per la seva formació o la seva experiència, la preocupava molt, això. Em va traslla-
dar: «Ostres, és que hi ha gent que estos fets o que passin estes coses en el teu entorn de 
treball no ho aguanta bé.» I em va dir: «Ostres, sobretot, Maite, procura que la gent esti-
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gui bé.» I m’ho va demanar així. Em va dir: «Sobretot, en aquest moment, del que t’has 
de preocupar és de la gent. I transmetre’ls que vosaltres, que esteu adscrits en aquesta 
casa..., estem al vostre costat.»

Fins i tot va dir que vindria a veure’ns un dia. Te consta, oi, això?, perquè fins i tot 
hi va haver una data. Ella va dir que no havia anat mai a l’Oficina Antifrau. I jo li vaig 
dir: «Escolta, doncs, això és casa teva, pots vindre quan vulguis.» I fins i tot va trucar a 
un noi, me penso, de la seva secretaria –a la secretaria que tenim ara allà, a direcció– i 
li va dir tal dia a tal hora. I vam dir: «Fantàstic.» Que després ho va haver de suspendre, 
suposo que per temes de la seva agenda, i no ha sigut així.

D’acord. Amb això te contesto això del suport d’esta casa. I, després, alguna cosa 
més m’havies preguntat, no?, de qui m’ho havia dit, quin grup... (Veus de fons.) Ah, que 
vosaltres, com a grup, no teníeu coneixement que hi hagués aquest suport? (Veus de 
fons.) M’has preguntat dos coses, que era qui ho havia dit..., era a la mateixa reunió, eh?, 
les dos coses.

Anna Gabriel i Sabaté

Puc clarificar, president?

El president

Sí.

Anna Gabriel i Sabaté

Qui li havia dit que en un termini de quinze dies podíem nomenar...

La directora interina de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Ah, això, d’acord –perdó–, va ser a la mateixa reunió. Ella va utilitzar molt 
 l’expressió –dic que era la primera vegada que hi parlava, jo, amb la presidenta del Par-
lament–..., va utilitzar molt esta expressió –i així la vaig traslladar als treballadors de 
l’oficina– que la seva «voluntat» era que «en quinze dies tindreu una proposta de possi-
ble nou director o directora». I, a més a més, va dir alguna cosa que ha dit també algun 
altre company vostre d’aquí, diputat, d’intentar passar-ho en el Ple del dia..., no sé si és 
el 27, 28, que teniu un ple. Ella ho va manifestar així: la «voluntat», eh?, però... Us ho 
dic, va dir esta expressió.

I, a més, li va insistir..., perquè hi érem els tres, i li insistia al secretari general: «Es-
colta, això hauríem de ser capaços d’aconseguir-ho» i tal, «i la meva voluntat és que es 
faci així». A més, ella va dir: «Escolta, oi que he complert, que vaig dir, quan ens vam 
assabentar dels fets, que seríem ràpids a actuar? Oi que en qüestió d’una setmana aquest 
senyor ha estat cessat? Doncs...» D’acord?

Allò dels continguts de les reunions aquelles del comitè de crisi. A veure, a les reu-
nions aquestes, el primer –el primer– que li vam traslladar al director va ser la preocu-
pació de cadascú de nosaltres, dels que estàvem allà, sobretot la preocupació de cara 
a l’organització, i una mica, tots, la sorpresa que havíem tingut tots d’assabentar-nos 
d’aquests fets.

Llavors, hi va haver una part de la reunió que va ser, doncs, com..., tampoc justifi-
cativa ni explicativa, no ens va explicar massa ni ens va... Però quan jo he dit que s’ha-
vien buscat alternatives, nosaltres el que vam intentar és fer-li veure –perquè vosaltres 
al Parlament de seguida vau dir que hi hauria la seva compareixença el dia següent–..., 
nosaltres vam intentar buscar-li arguments perquè ell pogués fer com una exposició ini-
cial per explicar, si és que els tenia, els motius que tingués, perquè nosaltres els sabés-
sim, però de la millor manera possible per retre comptes a esta casa, que és a qui ell es 
deu, o a qui es devia. I fins i tot vam ser agosarats i ens vam atrevir a demanar-li que 
presentés la dimissió. La resposta d’ell..., que això era una cosa que havia de decidir ell, 
i tot això.

No és que hi hagués una segona reunió al meu despatx –t’ho aclareixo perquè ho sà-
pigues–, sinó que hi va haver un moment que la premsa estava demanant parlar amb ell, i  
llavors el que vam fer va ser que mos vam traslladar. Ell ho va demanar, perquè..., ell, 
quan arribava a l’oficina, ja feia les seves gestions amb premsa i tal. Per tant, a vegades 
arribava i deia –durant aquesta setmana, eh?–: «A les dotze he quedat amb no sé qui» o 
«A les onze, tal». Doncs, entre estos mitjos és quan mos colàvem tots i intentàvem fer-lo 
reflexionar i fer-li veure la magnitud de la tragèdia, i dir-li: «Busquem l’alternativa que 
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siga menys dolorosa per a l’organització; ja deixem estar de banda les persones, per a 
l’organització.» I us ho dic jo, que sóc la que, cessant ell, era la que tenia números im-
mediats per a jo, també, estar fora de l’oficina.

Però ens hi vam dedicar tots. Vull que quedi clar que no és una cosa meva, no; és 
una cosa de tots. Tots estàvem d’acord a fer-lo reflexionar per a conduir-lo al fet que ell 
arribés a una exposició correcta, el més –no sé quin adjectiu buscar...– ètica possible, 
per a justificar una mica, davant de tots vostès, el que havia fet, i, a partir d’aquí, doncs, 
que presentés una dimissió, i evitar aquesta agonia de tota una setmana fins que arribés 
el dia de la votació. Que jo crec..., i es desprenia, eh?, perquè nosaltres... Jo vaig estar 
aquí darrere, sense dir res, però jo estava aquí i veia que la voluntat de tots vostès, i 
això..., m’agradaria aprofitar l’ocasió per a traslladar les gràcies a aquest Parlament per 
la professionalitat que van tindre tots vostès, perquè li estaven posant amb safata per-
què ho fes, i per a evitar l’agonia d’aquesta setmana.

Però quan una cosa no està en mans dels altres, sinó que està en mans d’un mateix, 
doncs, a vegades passa el que passa. Llavors, hem hagut de viure tots plegats aquesta 
setmana amb dèficit de mesures cautelars... Jo també us he de dir que alguna cosa hem 
evitat, eh?, durant aquesta setmana, perquè hi havien coses que ell tenia previst fer i les 
hem evitat. Us ho dic, les hem evitat, i no ha estat fàcil, eh?, però ho hem fet.

Per tant, la nostra voluntat –i jo crec que ara torno a parlar en nom de tots els tre-
balladors d’esta oficina– hauria sigut que els passos a seguir haguessin sigut aquests: 
«Escolta, tinc el meu equip que m’aconsella això; a sobre, m’acompanya...» Aquest su-
port que li donàvem era per fer això. «M’acompanya si jo vaig al Parlament i faig això.» 
Aquest era el suport que li donàvem. I l’acompanyem fins a l’últim segon, però del dia 
22, no del dia 29. L’agonia del dia 29 mos l’hauríem pogut estalviar tots. I vostès ja hau-
rien pogut tenir una setmana més per poder estar pensant en noms de nous directors, i 
no hauríem passat un mal tràngol tots. D’acord? Per tant, mesures cautelars, no se’n van 
prendre potser formalment, com vostè entendria, però es va fer el que es va poder.

I les tasques d’investigació que em preguntava..., és una mica el que et deia abans. 
Com que jo fins ara no havia tingut cap atribució en tot això, he hagut d’anar parlant... 
Però jo no em limito a parlar amb els directors; l’avantatge és que puc parlar amb un cap 
d’àrea o fins i tot amb un tècnic que sé que porta el tema. I el que he fet durant aquests 
dies és recollir informació, que moltes vegades ja et ve sola, perquè d’un dia per l’altre 
canvia la truita. I sí que us he de dir que el que no he fet durant aquest any i mig sí que 
ho he fet estos quinze dies. Sí que m’he preocupat i he volgut saber els noms i cognoms 
dels temes que tenim sobre la taula; això sí que ho he fet estos quinze dies hàbils.

(Pausa.) Ah, i només l’aclariment al diputat de Junts pel Sí: jo, evidentment, no he 
fet res sota instàncies de ningú. Però és que us dic que –i això ho he viscut en dos pe-
ríodes a la meva vida–, quan treballem en aquesta oficina, als treballadors d’aquesta 
oficina..., no se t’aproxima ningú. I quan dic «ningú» és ningú. I això ho he viscut en 
dos etapes: des de l’octubre del 2009 fins al març del 2011, i ho he tornat a viure des del 
desembre del 2014 fins al dia d’avui. Per tant, que ningú pateixi, perquè jo no funciono 
perquè ningú em dóna instruccions, però és que ningú se m’aproxima; ni a mi, ni al Jo-
sep Maria, ni als quaranta-sis companys restants que tenim a l’oficina –bé, ara quaran-
ta-dos.

Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.

El president

Moltes gràcies. En nom de la Mesa i d’aquesta comissió, agrair-li la compareixença. 
Agrair també la celeritat que ha tingut a produir-se.

I suspendrem durant cinc minuts per acomiadar..., i rebre també la següent compa-
reixent.

Gràcies.

La sessió se suspèn a la una del migdia i dotze minuts i es reprèn a un quart de dues i qua-
tre minuts.

El president

Bé.
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Compareixença d’Assumpció Riba, exresponsable d’auditoria interna de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, per a fer balanç de la seva gestió i dels 
resultats de les auditories internes

357-00177/11

Continuem amb el següent punt de l’ordre del dia, que és el punt 9, que és la com-
pareixença d’Assumpció Riba, responsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau. En 
primer lloc, donarem la paraula a la senyora Assumpció Riba per un temps màxim 
aproximat de vint minuts, pel que hem comentat, i després la passaríem als diferents 
grups parlamentaris.

En primer lloc, té la paraula la senyora Assumpció Riba.

L’exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
(Assumpció Riba)

Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per donar-me la possibilitat de venir a assistir a 
aquest acte, perquè no tothom ha tingut l’oportunitat de venir aquí i donar la seva versió 
dels fets que han ocorregut aquests dies, uns fets que a tots ens han preocupat molt i que 
a tots ens han alterat molt la vida diària de cadascú. I, a més a més, jo he sigut cessada, 
però tinc aquesta oportunitat, i hi ha altres companys meus –quatre més– que han estat 
cessats i a qui ningú els ha donat l’oportunitat de parlar abans ni després que se’ls pre-
senti el seu cessament.

Com a persona que estic en aquesta situació, en primer lloc, lamento molt, i profun-
dament, que hàgim estat tres setmanes..., que en menys de tres setmanes hàgim estat 
en aquesta comissió parlamentària. Van ser uns dies molt difícils, van ser uns dies molt 
complicats, i han passat encara no tres setmanes i tornem a estar parlant dels mateixos 
temes: no s’ha solucionat res, la mateixa preocupació per part de tot el personal de l’ofi-
cina, la mateixa inseguretat, la mateixa intranquil·litat... Les coses estan jo diria que pit-
jor que com estaven quan vam venir aquí fa tres setmanes.

Fa tres setmanes el problema que vam tenir i que ens vam trobar de sobte a l’ofi-
cina va ser un problema que estava concentrat únicament i exclusivament en una per-
sona, que era el director de l’oficina. Després, aquest problema que teníem concentrat 
allà, que va ser un trauma per a tota l’oficina –a tothom li va costar molt superar aque-
lla situació, va ser una situació de desencís, una situació de preocupació, una situació 
de tristesa, una situació de rebuig–..., cadascú ho va suportar de la manera que va po-
der, però després la situació en què ens hem trobat és una situació totalment..., més 
complicada, encara, perquè s’ha estès a dintre de l’oficina com una espècie de mag-
ma, un magma en què tot són sospites, presumpcions de culpabilitat, presumpcions de 
conxorxes, presumpcions d’una sèrie de coses que, la veritat, tota aquesta situació a 
l’oficina no hi havia estat mai, no havia existit mai. Mai havíem tingut la sensació que 
a l’oficina es produïssin les coses que després tots vam saber que es produïen.

El personal de l’oficina..., no sé si algú us ho ha dit, però és un personal que és al-
tament qualificat; jo sempre ho he dit, des que estic a l’oficina, quan a mi m’ho han 
 preguntat. Jo sempre he dit: «Jo estic meravellada del personal que hi ha en aquesta ofi-
cina.» Són una gent honesta, seriosa, superllesta, superpreparats, molt responsables, i 
preparats per a tot, i per fer la seva feina.

Vostès saben, perquè molts tenen vinculacions amb el món local o bé tenen vincula-
cions amb la Generalitat o tenen vinculacions per altres vies..., coneixen algunes reso-
lucions que ha dictat l’oficina, tenen coneixement de l’informe aquest que s’ha dictat en 
el cas de certes expropiacions i altres, tenen coneixement del codi ètic que s’ha presen-
tat a l’oficina, tenen coneixement del treball de conflicte d’interessos, tenen coneixe-
ment de l’informe que es va elaborar sobre les mesures anticorrupció. Són uns treballs 
que, si vostès els treuen de tot aquest context, de tot aquest problema que se’ns ha plan-
tejat ara, són uns treballs impecables; són uns treballs que ara, de sobte, s’han desme-
rescut. I ara, de sobte, sobre tota aquesta actuació de l’oficina, hi planeja un magma de 
corrupció, un magma de malentesos interns, un magma de situacions que tothom sabia i 
ningú coneixia, un malestar, un mal ambient que jo els puc assegurar que aquesta situa-
ció a  l’oficina no hi havia sigut mai a la vida, mai.

El personal ha patit molt. Ha patit molt pel trauma, i ha patit molt i segueix patint 
molt per la situació actual. Sàpiguen vostès que a l’oficina, per exemple, que era una 
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oficina normal i corrent –la gent hi treballava, doncs, com tothom–, actualment la gent 
entra allà i està tothom amb el cap cot. Ningú s’atreveix a mirar el telèfon, per si veuen 
amb qui parles o amb qui no parles. A l’hora de sortir a prendre cafè, és un problema, 
perquè que no et vegin que entres o que surts amb segons quines persones, amb segons 
qui, perquè voldrà dir que t’inclines cap aquí, que t’inclines cap allà. S’ha convertit, 
allò, en una situació que actualment l’estem vivint a l’altre cantó del Mediterrani, i jo 
crec que aquí ens vam avançar uns quants dies, a aquesta situació.

Quant, concretament, als fets que ens porten cap aquí, jo potser els explicaré a vos-
tès una versió una mica diferent de com han anat les coses. Tot se’ns va desencadenar el 
dia que ens van avisar que havien sortit aquestes notícies publicades al diari, a internet. 
A mi em van avisar perquè el director anava a TV3, i jo vaig anar-hi, evidentment.

Jo els he de dir que, quan vaig sentir aquelles converses, jo em pensava que allò no 
era veritat, jo em pensava que allò era un muntatge. Jo em pensava que era un muntatge, 
i no de cap grup polític ni de ningú, sinó que em pensava que era un muntatge de poders 
econòmics que tenien interessos que jo desconeixia totalment.

L’endemà ens vam reunir a l’oficina, la reunió va ser el dia 22. A primera hora ens 
vam reunir al despatx del director. Després ell tenia una visita, i nosaltres ens vam reu-
nir al despatx de la junta. Allà vam dir que estàvem d’acord i que donàvem suport al 
director. Jo, la veritat, li vaig donar suport, perquè pensava i seguia pensant que allò era 
un muntatge.

Al migdia, a primera hora de la tarda, ens vam tornar a reunir al despatx del direc-
tor, i en aquell moment..., en aquella reunió, en cap moment es va parlar sobre el futur 
de l’oficina, com quedaria l’oficina, què passaria amb l’oficina. Cap comentari sobre 
aquest tema, va haver-hi en aquell moment. Tots els comentaris que van haver-hi aquell 
moment eren per part del director, que estava amb la idea que aquella resolució que vos-
tès possiblement prendrien era il·legal, i preocupat pel recurs de la resolució que vostès 
possiblement prendrien.

En aquella reunió, una persona es va pronunciar sobre el recurs d’aquesta possible 
resolució i d’aquesta possible impugnació. I jo li vaig dir –i després algú hi va estar 
d’acord, i no precisament qui m’ha precedit en l’ús de la paraula–, i, davant de tothom, 
li ho vaig tornar a repetir, que si ell volia venir aquí el dia que vam venir, el dia 23, 
que vingués, que fes el seu speech, que expliqués tot el que ell volgués, i que, un cop 
ho hagués dit, presentés la dimissió; que aleshores, amb això, ell s’estalviaria totes les 
intervencions de tots vostès, s’evitarien totes les preguntes que vostès li van fer, i allò 
 quedaria com l’última paraula seva. I així és com jo li ho vaig dir, i li ho vaig tornar a dir.

Aquell dia, a la tarda, quan ja vam plegar, que no sé l’hora que era, jo anava cap a 
casa meva i vaig sentir les notícies que van sortir sobre el... –com es diu?–, sobre la cor-
rupció de medicina –ara no em surt la paraula–, que va sortir, bé... (veus de fons), de la 
sanitat, sí –perdó, gràcies. I jo li vaig enviar un WhatsApp i li vaig dir: «Daniel, això 
està fatal. Planteja’t el que vulguis fer, perquè aquí no te’n surts. Daniel, planteja-t’ho.» 
I em va contestar i em va dir: «Tu no saps res, tu no entens res, tu no saps el que passa.» I  
ell l’endemà va venir amb la seva idea que volia fer el seu speech, que volia venir aquí, 
que volia presentar tot el que va dir. Doncs, bé, aquí vam estar.

Aquell mateix dia, al migdia, jo ja sabia, per alguns comentaris que havia tingut i 
alguns comentaris que jo havia vist, que hi havia persones a l’oficina que volien presen-
tar un escrit d’oposició al director. Jo no en vaig voler saber més –tampoc vaig fer re 
per impedir-ho–, perquè vaig pensar que si jo ho sabia directament, li ho havia de dir. 
Si li ho havia de dir, la seva resposta no sé quina hauria pogut ser, i vaig pensar que ja 
teníem prou fronts oberts: «La situació és prou complicada. Val més que no me n’assa-
benti, per no haver de dir-li-ho.»

Quan estàvem allà a l’oficina, a la tarda, després d’aquí, del Parlament, m’ho van 
dir, i aleshores jo vaig dir als funcionaris, al personal que tenia allà: «Bé, ja li ho diré 
aquest cap de setmana. Dilluns ja en parlem.» I em van dir: «No, perquè em sembla que 
sortirà aquesta tarda.» I aleshores li vaig enviar un Whatsapp i li vaig dir: «Mira, que hi 
ha això, que passarà això.» Es va enfadar molt: «Qui ho sap, qui ho ha fet, tu estàs amb 
ells...», bla, bla, bla, una sèrie de coses. Però, bé, aquí es va acabar el cap de setmana, i 
vam acabar.
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Vam passar el pont, i ens n’anem al dia 27, el dilluns. El dia 27, dilluns, quan jo vaig 
arribar a l’oficina, la veritat és que la gent estava per terra, un desànim total –total. La 
gent, el que em comentaven..., el que jo veia era que tothom: «Quina vergonya. Quina 
vergonya, que la gent sàpiga que estic treballant aquí. És horrorós, saber totes aquestes 
coses.» I, en veure totes aquestes coses..., i la gent: «Jo no vull veure’l, jo em vull ama-
gar, que no sàpiga que estic aquí...» Totes aquestes coses.

Aleshores jo li vaig enviar un correu i li vaig dir..., no un correu, un Whatsapp, i 
li vaig dir: «Daniel, jo crec que no és convenient que vinguis, perquè la gent aquí està 
molt preocupada, està molt alterada, i jo crec que seria convenient que no vinguessis.» 
I aleshores, en aquell moment, em va contestar i em va dir: «Tu, que no has fet res du-
rant tres dies, deixa’m, perquè jo tinc moltes coses per fer i he de venir a fer-les.» I ales-
hores va venir i es va personar a l’oficina.

Aquestes converses que jo estic dient, jo les he tingudes totes amb ell per WhatsA-
pp. El que passa, que jo, quan vaig marxar de l’oficina, vaig deixar el meu mòbil allà, 
amb la targeta i tot. Per tant, si hi és o no hi és, si això existeix o no existeix, jo no ho 
puc saber i no puc controlar-ho; està a l’oficina. Si aquest mòbil s’ha canviat o s’hi ha fet 
alguna cosa, jo això ja no ho sé. Però jo aquestes converses les he tingudes, i totes..., la 
majoria les he tingudes per WhatsApp.

Ell va venir, i, bé, llavors, quan va arribar, la veritat és que estava molt enfadat, su-
poso que per això que li havia dit jo, que no vingués i aquestes coses. I quan va entrar, 
va entrar molt estressat –jo no l’havia vist mai d’aquella manera–, va passar de mi. 
I aleshores jo vaig dir: «Bé, si està així, jo per què ara he d’aguantar tot això.» Li vaig 
fer el meu escrit de renúncia. Vaig trucar a la porta i li vaig passar el meu escrit. No em 
va contestar, no em va deixar passar. Li vaig passar l’escrit de renúncia per sota la por-
ta i me’n vaig anar. Vaig pensar: «Les coses, ja me les portaran a casa.» No era dia de 
recollir papers.

I aleshores, quan anava cap a l’ascensor, em vaig trobar l’adjunta i li vaig donar una 
còpia de l’escrit que acabava de donar jo al director. I, en marxar, en agafar l’ascensor, 
en va sortir una persona que estava reunida amb el director i em va dir: «No, passa, pas-
sa, que volia parlar amb tu, volia parlar amb tu.» Jo no sé el que havien parlat en aquell 
moment o el que no havien parlat en aquell moment, però el que sí que és cert és que, 
bé, va canviar i ja està. Vaig pensar, també, que ja teníem prou problemes.

Aleshores, els dies 28 i 29 no va passar re. El dia 29 vam tenir el cese, i ja està. Ell 
va estar allà fins que va voler: ningú li va dir que marxés i ningú li va dir que no mar-
xés. I jo, que era cap de Gabinet, no tinc autoritat sobre l’oficina, ni molt menys, i jo no 
sé el que va agafar ni el que no va agafar. Sí que sé que té el mòbil. Sí que sé que va fer 
els tràmits perquè al mòbil se li canviés l’adreça, o sigui, la domiciliació per pagar el 
mòbil a partir d’aquell dia. I jo ja, d’això, no en sé res més.

L’endemà, dia 30. El dia 30 hi havia ja l’adjunta, que assumeix el seu paper, i jo li 
vaig preguntar: «Bé, i ara què fem? Com ho vols fer? Com ho organitzem, tot això?» 
I em va dir: «Jo aquesta tarda em reuneixo amb el Parlament. Segons el que em diguin 
al Parlament, ja decidirem. Ja en parlarem demà i ja veurem el que fem.» I així va ser. 
Almenys això va dir, que ella havia vingut aquí al Parlament el dia 30 a parlar no sé 
amb qui, no em va dir amb qui. Després vaig intuir una de les persones.

I el dia 1, divendres, va arribar ella a l’oficina i va dir que volia parlar amb la secre-
tària del director i amb mi, després de la reunió que tindríem a baix tota l’oficina. Ens 
va reunir a baix a tota l’oficina, i, bé, va dir que tenia tot el suport del Parlament per ti-
rar l’oficina endavant. Va dir que el Parlament confiava en nosaltres i, bé, que encarre-
garia un informe a l’assessoria jurídica de l’oficina per saber i per conèixer els límits de 
la seva actuació durant tots aquests dies.

I, després d’aquesta reunió que vam tenir tota l’oficina, crida a la secretària del di-
rector i li diu que té l’encàrrec del Parlament de treure-la d’aquell lloc, perquè s’ha de 
canviar la imatge de l’oficina, la imatge que formem la secretària del director –que nin-
gú sap qui és, no la coneix ningú– i jo, que he tingut la santa desgràcia de sortir a les fo-
tos, però el meu nom fins aquell moment ningú el sabia i ningú el coneixia. I parla amb 
ella i li diu que ja pot sortir d’aquell lloc i que se’n vagi, l’envia a la primera planta, al 
que és el Departament Econòmic. I quan l’envia al Departament Econòmic, arriba allà 
i li diu: «Bé, i jo ara quina tasca he de fer?» Diu: «Cap, no tenim cap feina per a tu.»
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Aleshores parla amb mi, i també em diu que té l’encàrrec del Parlament. Amb mi 
és més suau i em diu que no em despatxa, però em diu que m’invita que retorni al meu 
lloc de treball, i, per tant, aleshores, que me’n vagi, que agafi els dies que jo cregui con-
venients, que marxi d’allà i ja està. I aleshores jo..., la veritat és que la meva primera 
impressió, després de tot això –la veritat–, era d’escapar-me a córrer, perquè veia aquell 
follón i dic: «Ostres, quin “lio” que hi ha, aquí al mig». I així va passar.

Aleshores, la setmana següent, vam estar 4, 5, 6 –dilluns, dimarts, dimecres–, nor-
mals, amb més o menys tensió. A mi no em parlava, em parlava molt poc. No va ha-
ver-hi cap novetat. I el dijous, el dia 7, un moment que vam parlar li vaig dir: «No estic 
gens d’acord amb les mesures que has pres amb la secretària del director, ni tampoc la 
forma i la manera com ho has fet.»

La secretària del director és una persona que jo us puc dir que és totalment eficient, 
una persona que ha estat en funcions de control de la Generalitat, que sap perfectament 
bé quina és la seva feina i el seu lloc, que està portant..., a part d’ajudar-me a mi en co-
ses de gabinet, està ajudant i fent coses d’assessoria i de control de totes les sol·licituds 
d’accés a la informació; és una persona supereducada, una persona perfecta. Jo crec que 
no hi ha una altra persona com ella per ocupar aquell lloc.

I això, evidentment, això que va fer, de treure-la d’allà, era una represàlia, perquè jo 
després m’he assabentat que això –que jo no ho sabia– es veu que ja venia de lluny, que 
quan va venir l’adjunta volia col·locar una persona, una persona de la seva confiança –un 
noi–, que volia fer un horari especial... No se li va consentir, que fes aquest horari espe-
cial. I, llavors, doncs, la hi tenia votada, a la Maria.

I el dia 8, el següent, el divendres, em ve a veure i em diu: «Bé, què has pensat?» 
I llavors jo, en veure tota aquella situació que hi havia a la casa, li vaig dir: «Mira, jo 
m’ho he pensat molt bé, i de moment no marxaré. Jo posaré el meu càrrec a disposició 
del nou director.» «Quan vingui el nou director...» –que en principi s’havia dit que seria 
aviat–, «jo li posaré a la seva disposició quan ell vingui.»

I va ser l’última paraula que vam tenir, perquè el dilluns dia 11 em va presentar el 
cese –el senyor que em sembla que estava assegut aquí al costat–, i ja està. Jo ja estava 
a casa meva, perquè evidentment vaig marxar al migdia i me’n vaig anar. Quan m’ho 
van notificar, hi vaig estar cinc minuts, el temps d’entregar el mòbil. I el dia 12 em van 
trucar d’un diari. Jo, que fa més de trenta anys que treballo, mai a la vida havia parlat 
amb ningú, mai a la vida havia parlat amb cap mitjà de comunicació..., però en aquells 
moments jo ja no era personal de l’oficina, tampoc no havia pres possessió com a secre-
tària judicial –que és el meu treball normal–, i, per tant, era una persona que no tenia 
vinculacions ni obligacions amb ningú.

Em van preguntar i només vaig dir –perquè moltes de les coses ja les sabien– que 
aquell cessament em semblava que era un cessament discrecional. I aleshores, ja està, 
van sortir aquelles notícies i ja es va desencadenar que vostès em van cridar, que vostès 
em van dir..., totes aquestes coses. Amb «discrecional» vull dir arbitrari. 

I ara, si volen, jo els puc explicar una mica per què em sembla que és un cessament 
arbitrari. Per mi és un cessament arbitrari perquè, quan vaig prendre possessió a l’ofici-
na el mes d’abril de l’any 2015, a mi se’m va nomenar com a funcionària. I se’m cessa, 
al cap d’un any i mig, d’un any i tres mesos, com a personal de confiança, i, per tant, 
eventual.

Jo no els penso discutir a vostès ni a ningú si el meu nomenament i si el meu ces-
sament..., si em podien cessar en aquesta categoria o no em podien cessar en aquesta 
categoria. Jo l’única cosa que dic, i que penso que jo tinc dret a saber –i vostès també, 
 perquè, en definitiva, una resolució es dicta perquè tingui efectes davant de tothom–..., 
és conèixer el perquè d’una resolució. Quan a un el cessen, el lògic és que sàpiga per 
què. I si a mi em van contractar com a funcionària –bé, malament, regular o no sé com– 
i se’m cessa com a personal eventual, algú m’ha d’explicar aquest canvi de criteri i el 
perquè. A mi de tot això no me’n diuen re; per tant, jo entenc que aquesta és una resolu-
ció arbitrària. És l’únic que jo vaig dir en aquella declaració aquell dia. I em sap molt de 
greu, però jo segueixo pensant que és una resolució arbitrària.

A més a més, per mi també hi ha coses més greus, perquè em fan una resolució ar-
bitrària en què em diuen que em cessen i ningú em diu quins recursos puc interposar 
jo contra aquesta resolució. Per tant, jo no sé si hi puc interposar un recurs contenciós, 
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contra quin organisme puc interposar recurs contenciós, termini per interposar el recurs 
contenciós, aquesta senyora l’he de considerar alt càrrec o no l’he de considerar alt càr-
rec de la Generalitat, etcètera.

I, a més a més de no dir-me tot això..., quan una persona fa una resolució i no diu 
totes aquestes coses, vol dir que és una resolució que no està sotmesa a control juris-
diccional. I, per tant, una resolució que no se sotmet a control de la legalitat, a control 
 jurisdiccional, no la podem tenir per admesa ni la podem tenir per res. I jo l’accepto; 
evidentment, a mi m’han cessat. Jo accepto aquest cessament, però jo he de dir que 
aquest cessament com a mínim –com a mínim– és arbitrari.

Després d’aquest cessament, jo ja no he tornat més a l’oficina, evidentment –a part 
de vostès, que m’han cridat, etcètera. Però aleshores em vaig assabentar que el di-
lluns han cessat quatre persones més: els tres directors d’àrees..., un d’aquests directors 
 d’àrees l’han cessat i l’han restituït –es veu que abans era cap d’àrea–, l’han restituït a 
cap d’àrea, i llavors han cessat la persona que ocupava aquell lloc de treball. Les resolu-
cions que han dictat a mi m’han dit que són les mateixes que la meva.

Aleshores, a mi em sap molt de greu, però jo penso que si aquests senyors..., si 
aquesta senyora va llegir que jo protestava perquè aquesta resolució era una resolu-
ció arbitrària, si després en dicta quatre més exactament iguals que aquesta, vol dir 
que aquesta persona, a més a més del fet que passa de tot del control de la legalitat, 
és que se sent impune. Aquesta persona pensa que pot fer el que li sembla, ho pot 
fer tot. Aquesta persona continua amb el mateix criteri, un criteri arbitrari, un criteri 
que no se sotmet al control de la legalitat, un criteri que és impune. Aleshores, se-
nyors, a mi, davant d’això, em queden molt poques coses per dir.

Jo puc continuar parlant, per exemple, del meu nomenament. El meu nomena-
ment va sortir publicat al DOGC; per tant, jo crec que és un nomenament legal, un 
nomenament que em diu que sóc funcionària, que se’m reconeix la condició que sóc 
 funcionària. Quan vaig presentar els papers perquè em nomenessin, jo vaig presentar 
un currículum –que jo sé que se’l van mirar–, un currículum que jo crec que algú va va-
lorar que era suficient, i em va considerar una persona amb mèrits, capacitat i apta per 
ocupar aquell lloc de treball.

A la relació de llocs de treball de l’oficina apareix el lloc de cap de Gabinet, que el 
pot ocupar o bé un funcionari o bé un eventual, o l’un o l’altre, però és un lloc que té al 
costat una C de comandament. Per tant, si té una C de comandament, eventual eventual 
no ho deu ser, o d’assessoria no ho deu ser; deu tenir una funció una mica més àmplia 
que aquesta.

I després jo sí que vaig preguntar o em vaig assabentar que la persona que havia 
ocupat aquest càrrec abans que jo..., des de quan hi era, i em van dir que era una per-
sona que havia pres possessió no sé si el mateix dia que es va crear l’oficina o al cap de 
deu, o tres, o quinze o vint dies, però el que sí que em van dir és que era una persona 
que hi era des del principi. Em van dir que era una persona que, quan va passar l’inci-
dent amb l’anterior director, havia continuat amb el nou director, i que hi havia conti-
nuat fins al mes de març de l’any 2015, i que va plegar perquè es va jubilar. A partir 
d’aquests moments vaig entrar jo a l’oficina. Per tant, a mi res em va donar a entendre 
que això es tractés d’un càrrec eventual.

Quant a les funcions que he desenvolupat jo a l’oficina, només, per ser molt breus, jo 
vaig canviar tot el sistema de... Quan vaig entrar allà em van dir: «Aquí a l’oficina no hi 
ha el càrrec de secretari general, i aquest càrrec de secretari general sempre l’ha ocupat 
el cap de Gabinet.» Aleshores, una de les primeres coses que vaig fer va ser demanar 
que em fessin organitzar el sistema de registre de l’oficina, perquè em semblava que te-
nia deficiències, perquè era un sistema de registre amb el qual quedaven molt clars tots 
els documents que entraven a l’oficina, però no quedava clar on anaven destinats. I, ales-
hores, ara hi ha una perfecta correspondència entre entrades i destí dintre de la mateixa 
oficina; per tant, tot el registre està perfectament controlat.

Després vam preparar, amb el grup d’assessoria jurídica, una resolució, també, so-
bre la tramitació de l’accés a la informació. Ells la veritat és que ja la tenien molt prepa-
rada, perquè són un grup de gent molt diligent i que en saben molt, però jo els ho vaig 
qüestionar en el sentit que em semblava que, quan ve una petició de sol·licitud d’infor-
mació, determinar si era atenció ciutadana o si era accés a la informació requeria que ho 
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tinguéssim a dintre de la mateixa circular, de la mateixa documentació, que fos una sola 
eina per esbrinar si una cosa tenia un caràcter o en tenia un altre. Aleshores, això ho 
vaig posar en marxa. Ningú em va qüestionar la meva capacitat per fer aquestes coses.

Vaig canviar..., vaig dir que les vacances del personal es fessin de forma conjunta i 
se’ns participessin a direcció, perquè, si el director és el que firma i concedeix les va-
cances, és lògic que sapiguem qui queda en cada una de les àrees durant tots els mesos 
aquests de vacances. I això va ser un rebombori, això va ser una impugnació per part de 
tothom. De tothom, no; de l’Àrea de Recursos Humans.

Després, vaig establir un sistema de control de les despeses. Vaig dir jo que totes les 
despeses que sortissin de Gabinet, totes, necessàriament, havien de tenir la prèvia auto-
rització del director, i, després, s’havien d’organitzar per tipus; «per tipus» em refereixo 
a una autorització del director i totes les despeses que derivessin d’aquesta autorització 
del director. Per tant, quan sortien de Gabinet, sortia tot organitzat i tot controlat, estava 
perfectament delimitat què s’havia autoritzat i quines eren les despeses en concret que 
hi havien per a aquesta actuació que s’havia aprovat. Això jo sé que, des que jo he mar-
xat, també ha quedat sense efecte.

El president

Senyora Riba, hauríem d’anar acabant aquest primer torn...

L’exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Sí, només una altra cosa. Una cosa, només. Per exemple, dintre de les meves fun-
cions hi havia la de formar part de la mesa de contractacions. Jo no sé si vostès conei-
xen algun assessor o algun eventual que formi part de la mesa de contractació.

Després, quant a l’auditoria interna, jo no he portat a terme cap auditoria interna en-
cara –encara. Jo des del primer moment he entrat a totes les reunions que el director ha 
mantingut amb els directors d’àrees: amb el director d’Anàlisi, el d’Investigació i amb 
el director de Prevenció. Per tant, jo conec tot el funcionament de l’oficina, tot allò de 
què es donava compte al director, totes les decisions que el director prenia en aquestes 
reunions. Les conec totes, i els puc dir que totes les decisions que prenia el director, to-
tes, s’ajustaven a la més estricta legalitat, almenys allà davant, a les reunions en què jo 
vaig ser.

No vaig estar mai present a les reunions que ell mantenia amb la directora adjunta; 
una o dues vegades, a les reunions que mantenia amb la cap de premsa, i una o dues, 
també, a les que mantenia amb recursos humans. Però a les que mantenia amb els tres 
directors, sempre, tota la vida, hi he estat present, i sé tot el que s’ha decidit allà, i allà 
no s’ha decidit res que sortís de la legalitat. El que es podia fer a fora, si tenia papers a  
algun lloc, si decidia alguna altra cosa, no ho sé. I totes les actuacions que hi havien  
a l’oficina –totes, totes– tenien el seu registre d’entrada i derivaven sempre d’aquest re-
gistre d’entrada, que tenia una numeració d’anàlisi, i aquesta mateixa numeració passa-
va després a investigacions, i estava tot encadenat.

Vaig fer un control des del primer dia que vaig estar a l’oficina. Al cap de menys de 
dos mesos, jo li vaig dir al director: «Escolta, això està bé, però jo crec que tindrem un 
problema de productivitat. Si ens n’anem a la memòria i mantenim aquests números, 
tindrem un problema, perquè això és molt difícil de defensar.» I ell em va dir, juntament 
amb el director d’Investigació: «Sí, però és que nosaltres primem la qualitat davant de 
la quantitat.»

No ens podem equivocar, no pot ser que fem un informe i que hi diguem coses que 
no siguin veritat. No pot ser que fem un informe i que ens hi equivoquem o que hi hagi 
alguna relliscada. Quan nosaltres fem un informe, n’hem d’estar tots segurs, d’aquest 
informe. Jo, en broma, els deia: «Bé, doncs, escolta, poseu-hi dues pàgines menys, per-
què qui ho llegeixi a vegades no se n’assabentarà, i així n’avancem un altre.» Jo això ho 
he dit des del primer dia, però jo no firmo les resolucions; jo no puc decidir si està ben 
fonamentada, si és més àmplia, si és més concreta o no. Tota aquesta feina de quan jo 
entrava a les reunions del director, jo crec que tot això també és una informació i do-
cumentació que jo tinc per, després, fer l’auditoria interna, al moment que s’hagi de fer.

Sí que havíem parlat, amb el director, de fer una auditoria interna a partir del mes de 
setembre, i aquesta auditoria interna que es volia fer era sobre els sistemes informàtics 
de la casa. Jo no tinc cap dubte que la informàtica de la casa funciona perfectament bé 
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–cap dubte. A la casa, per exemple, es compren aparells –no sé quins aparells– i hi ha 
uns manteniments d’aquests aparells, però a la casa no s’encarrega cap projecte informà-
tic a fora, cap ni un. Per tant, el personal que tenim –hi ha un director d’informàtica i tres 
més– estan perfectament preparats i capacitats per fer tot això. A mi el programa aquest 
de registre me’l van fer ells, no es va buscar res a fora. Però sí que hi havia una oposi-
ció d’una persona, a aquest sistema informàtic que tenim a l’oficina. Ho va plantejar un 
dia obertament. Que a mi em sembla perfecte, que la gent manifesti les seves opinions; 
el que després no em sembla bé és que vinguin per sota mà comentant que la capacitat 
d’aquestes persones, que la capacitat d’aquestes altres persones..., no sé què més.

Sí que hi ha hagut una incidència, últimament, amb un tallafocs, que jo no sé fins 
a quin punt ho és, però amb el director sí que vam dir: «Fes una auditoria interna de 
tota la informàtica, que tinguem clars els elements que tenim, la maquinària de què 
disposem, tot això. I després compararem amb altres organismes les nostres mesures 
o la nostra situació i veurem, realment, si estem bé, si no estem bé, si ho fem bé, si no 
ho fem bé. Ho valorarem, i, en tot cas, doncs, ja prendrem, després, la decisió que sigui 
oportuna.»

Però jo haig de dir que jo en cap moment he dubtat que aquest programa informàtic 
que teníem a la casa no funcionés, perquè jo, a tot arreu allà on he estat, el primer que 
he sentit a dir és que sempre s’han de contractar programes a fora de la casa, i aquí no 
ho havia sentit mai.

Aleshores, no sé... M’estic passant de temps...

El president

Ens hem passat ja, senyora Riba.

L’exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Doncs, ja els deixo a vostès... Molt bé.

El president

Podrien intervenir...

L’exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Sí, sí.

El president

...la resposta dels diferents grups parlamentaris. Trenta segons, per acabar aquest 
primer torn?

L’exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya

No, ja està.

El president

Sí? (Pausa.) Doncs, moltes gràcies. Passaríem als diferents grups parlamentaris. En 
primer lloc, tindria la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans, i en nom d’aquest 
grup té la paraula l’il·lustre senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Riba; gracias por venir. Para cen-
trar la cuestión, le explico, digamos, el cometido de mi intervención y por qué mi gru-
po solicitó que usted viniera aquí a comparecer. Primero, porque saltó la noticia de que 
quien se encargaba de las auditorías internas –o así lo leímos nosotros– había sido ce-
sado por la directora de la oficina en funciones, lo cual nos extrañó, primero por estar 
en funciones, y segundo por tratarse de un cargo que a priori puede vigilar el funciona-
miento interno.

Y, por tanto, eso, relacionado con los desgraciados acontecimientos que han llevado 
al cese del señor Daniel de Alfonso..., pues, nos pareció conveniente que se explicase 
aquí, en el Parlamento, cuáles podrían haber sido las razones de su cese y cómo afecta-
ría ello a la llevanza diaria de la Oficina Antifraude.

De la comparecencia suya y de la comparecencia, también, de la señora Masià nos 
quedan algunas dudas sobre los extremos que yo le he expresado que nos llevaron a pe-
dir la comparecencia. La señora Masià ha dicho textualmente que el motivo de su cese 
es su falta de reconocimiento de la autoridad de la directora interina, que ella le cesó a 
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usted porque usted no reconocía la autoridad de la directora interina, que es ella. Y yo 
le quería preguntar si usted cree que su cese ha sido motivado por eso; si cree usted que 
su cese ha sido motivado por esta oposición que nos ha referido usted a la continuidad 
del señor Daniel de Alfonso, que usted le recomendó a él que dejase él su cargo, incluso 
que viniese aquí al Parlamento, a su comparecencia, ya habiendo dejado él voluntaria-
mente su cargo; si cree que este cese, el suyo, y los otros han podido tener algo que ver 
con que algunos trabajadores hayan suscrito la carta esta que se hizo entrar en el Parla-
mento, en la que se desmentía el apoyo que los trabajadores habían prestado al señor De 
Alfonso y que nos hicieron llegar.

Yo le iba a preguntar si su firma estaba entre estas firmas, pero usted ya ha acla-
rado que no fue así. Entonces, yo le pregunto si esta oposición suya..., y si algunas de 
las  personas cesadas es precisamente de estas que ha hecho constar su versión sobre el 
supuesto apoyo..., desmintiendo el supuesto apoyo del señor De Alfonso, y si, por tan-
to, estamos ante una purga interna motivada por estas desconfianzas producidas por el 
asunto del señor De Alfonso, o cree usted otra cosa, porque ya sabe usted que desde 
este Parlamento muchos grupos hemos cuestionado, digamos, la idoneidad de la señora 
Masià, por sus connotaciones políticas, para continuar la llevanza de la Oficina Anti-
fraude.

Le pregunto también..., que la señora Masià, sorprendentemente, ha dicho aquí que el  
cese de todas estas personas no va a afectar al día a día de la oficina, en principio; que 
es asumible, pidiendo un mayor esfuerzo al resto de personas que forman parte de la 
plantilla, pues, que se hayan producido estos ceses. Dice que, bueno, que de aquí a que 
se produzca, en su caso, el nombramiento del nuevo director, la oficina puede continuar, 
digamos, con estas personas de menos. Yo le pregunto a usted si la carga de trabajo jus-
tifica..., o sea, si verdaderamente sobraban estas personas o no sobraban. Y, si no sobra-
ban, cuál puede ser la razón de que a todas ellas se las haya destituido.

Le tengo que preguntar también..., usted ha dicho que no conocía estas reuniones 
del señor De Alfonso que mantuvo en su día con el ministro, estas reuniones que fueron 
grabadas y que él no ha negado que se hubiesen mantenido, y lo que me interesaba pre-
guntarle es: si el señor De Alfonso se refiere a investigaciones llevadas a cabo en el seno 
de la Oficina Antifraude, si usted cree que, de existir verdaderamente esas investigacio-
nes, tendrían que tener un número de serie adscrito, y si se ha entrado y se ha obtenido 
información de estas personas –sea de las empresas que tienen, de las inversiones que 
hayan realizado–, si quedaría rastro en el expediente, en algún expediente de la oficina, 
o si se pueden acometer este tipo de informaciones sin un expediente controlado que se 
haya tramitado en su oficina.

Respecto al sistema informático, esta cuestión a la que usted alude..., a nosotros nos 
interesa si usted nos puede decir si de alguna forma ese sistema informático es imper-
meable, impermeable en la Oficina Antifraude, o tiene, digamos..., puede entrar algún 
departamento de la Generalitat, puede tomar conocimiento de los datos por parte del 
sistema informático general la Generalitat de Cataluña o cualquier otro organismo.

Vamos a ver, me ha sorprendido una cosa. Usted ha dicho que la directora interina 
de la Oficina Antifraude..., parece como que estos ceses estuvieran refrendados por el 
Parlamento, como si ella, de la visita que hizo al Parlamento, dijese que ella estaba ca-
pacitada y habían sido refrendadas, sus actuaciones, por el Parlamento para proceder a 
hacer esta reorganización y estos ceses.

También hemos preguntado a la señora Masià si existía un informe jurídico acerca 
de la capacidad que tiene como directora, digamos, interina de la Oficina Antifraude, 
hasta dónde alcanzan sus facultades. Ella ha dicho que, efectivamente, pidió una nota a 
los servicios jurídicos. Yo le digo si usted tenía conocimiento de que se hubiese realiza-
do esta nota, y si la deben tener los servicios jurídicos en su archivo. Lo digo para soli-
citarla desde este Parlamento y ver, efectivamente, hasta dónde alcanzan las facultades 
para hacer estos ceses.

También usted nos ha comentado que es usted funcionaria, y como tal fue nombrada. 
Y también, pues, supongo yo que si era usted funcionaria de la Administración de jus-
ticia, habrá ido en comisión de servicios destinada a un puesto concreto. Claro, sobre la 
legalidad de los ceses y la revisión jurídica de estas actuaciones, el Parlamento no podrá 
entrar, pero yo le preguntaría a usted si usted se va a ir a los tribunales, a pesar de que 
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no le han indicado qué recursos caben; si usted, como perjudicada, pues, va a acudir a 
los tribunales, si sabe si el resto de personas acudirán a los tribunales, porque el hecho 
de que se afirme aquí que tales ceses no se ajustan a derecho..., no seremos nosotros, ni 
ustedes, con la señora Masià, quienes resuelvan la controversia, sino que forzosamente 
habrán de ser los tribunales.

Y yo le recomendaría, para que en un futuro este Parlamento pueda hacerse una 
idea cabal de si se vulneró o no la legalidad..., bueno, les recomendaría o les pediría que 
lo diluciden en los tribunales, y que de esta forma nosotros podamos tener conocimien-
to, al final, de quién tenía la razón y si se podían o no acometer estos ceses, pese a la 
situación de interinaje de la señora Masià.

Y con esto, estas preguntas que le he formulado, yo creo que... Confío en que usted 
pueda más o menos responderlas con mayor brevedad, si puede ser, de la que he em-
pleado yo en formularlas. (L’orador riu.) Y nada más, y por nuestra parte no habrá más 
intervenciones.

Gracias.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’il·lustre se-
nyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. I gràcies, senyora Riba, per la seva compareixença. Des del Grup 
Parlamentari Socialista vam votar a favor de la seva compareixença avui aquí, però li 
he de dir que esperàvem, de la seva intervenció, un altre plantejament.

Jo puc entendre perfectament que, havent tingut l’experiència que ha tingut i la vi-
vència recent que ha tingut, tingui molt interès a posar de manifest les circumstàncies 
tant del seu nomenament com, especialment, del seu cessament, però des del nostre 
particular punt de vista –i no li vull semblar ni insensible ni desconsiderat– ens sem-
bla políticament més rellevant que vostè ens expliqui quines eren les tasques que duia 
a terme dins de l’Oficina Antifrau, amb quin grau de relació amb el ja exdirector de 
l’Oficina Antifrau, i si per raó de les seves responsabilitats o de la proximitat amb el ja 
exdirector de l’Oficina Antifrau podia haver tingut algun coneixement d’allò que esta-
va succeint, o explicar-nos per què, per quines causes estructurals, era impossible que 
vostè tingués coneixement d’aquestes actuacions –que, certament, considerem molt ir-
regulars– del senyor De Alfonso i també del ministre de l’Interior, òbviament. Perquè 
jo crec que és això el que en aquest Parlament pot tenir un interès més viu, diguem-ne.

I, per tant, li pregunto això, li pregunto per les seves funcions, tant les que pogués 
desenvolupar en assistència directa del mateix senyor De Alfonso com les que eren la 
seva responsabilitat pel que fa a les auditories internes, no? Perquè és evident que algu-
na cosa ha fallat, i no necessàriament em refereixo a la tasca concreta dels treballadors i 
treballadores de l’Oficina Antifrau, sinó a alguna cosa en el disseny de l’oficina, en l’es-
tructura, alguna cosa en la vigilància, per dir-ho així, o tasca de control del mateix Par-
lament, i, certament, en les designacions perquè puguin succeir coses com les que han 
succeït, i ara ens trobem que ningú en sabia res, eh?

Això és una cosa bastant freqüent en tots els àmbits, però no deixa de ser estrany 
que absolutament ningú no sabés res del que feia el senyor De Alfonso, ni l’orientació 
de determinades activitats que desenvolupava. Perquè, al cap i a la fi, el senyor De Al-
fonso, encara que no compartís determinades coses amb el seu equip, sí que devia dei-
xar rastre, ni que fos per les absències, no? És a dir, quan es dedica un a determinades 
activitats, doncs, deu estar absent d’altres llocs o responsabilitats que té.

És curiós, ja li ho dic, al Grup Parlamentari Socialista li resulta curiós que absoluta-
ment ningú conegués res del que feia el senyor De Alfonso, i que tothom ens digui que 
es va trobar amb això a la premsa i que no tenia la més mínima sospita que això es po-
dia estar produint. I amb això, ja dic, no li estic atribuint a vostè res en concret; ho estic 
dient en general, respecte a la resposta que ens trobem per part de tothom que ens expli-
ca com funcionava l’oficina.

Potser és que actuava no només amb autonomia, sinó amb una, diguem-ne, extraor-
dinària discreció, però el cert és que la naturalitat amb què parla el senyor De Alfonso 
en aquestes converses –el contingut de les quals no ha estat negat per cap dels interlocu-
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tors–, la naturalitat amb què parla d’allò que ha fet, que farà, amb qui parlarà, quins 
favors demanarà, quin tipus d’actuacions demanarà, és una naturalitat que esparvera, 
diguem-ne, perquè no és l’actitud d’algú que està sent extraordinàriament prudent amb 
allò que diu perquè creu que potser no acaba de ser allò més normal o natural del món, 
sinó que ho diu com si fos una activitat relativament normal.

I, per tant, això acostuma a portar associat..., vaja, diguem-ne, segons la meva expe-
riència, eh?, dels comportaments humans en general..., aquesta confiança en la naturali-
tat d’allò que es fa acostuma a portar associada un cert grau de descuit, per dir-ho així, 
no?, i, per tant, és difícil entendre que ningú sabés res del que estava passant.

Per tant, jo el que li demano és –a banda de la pregunta directa que ja li he formulat– 
que ens aporti tota la informació que vostè pugui tenir respecte a activitats del senyor 
De Alfonso que li poguessin semblar estranyes o sospitoses, perquè això és el que polí-
ticament pot ser rellevant, en seu parlamentària, per entendre què ha pogut estar passant 
durant aquest temps.

I, pel que fa a tota la resta que ha exposat, jo no tinc més coneixement que vostè de 
les circumstàncies que envolten el seu cessament, i, per tant, és una discussió jurídica 
que, com ja ha dit el diputat de Ciutadans, doncs, probablement haurà de tenir en altres 
instàncies, però el Parlament difícilment hi pot intervenir. En tot cas, podria tenir un in-
terès polític si ens digués que la causa del cessament estigués directament relacionada 
amb aquests fets que han estat coneguts, en el sentit que vostè volia iniciar determina-
des activitats d’investigació interna sobre què havia passat i altres actors no ho volgues-
sin, o al contrari, diguem-ne.

Això podria tenir una rellevància en aquesta cambra. Altres consideracions, doncs, 
ja li dic que, sense voler semblar insensible ni desconsiderat, crec que tenen menys inte-
rès per la tasca que nosaltres tenim encomanada.

Gràcies.

La vicepresidenta

Passaríem la paraula al representant del Grup de Catalunya Sí que es Pot, el senyor 
Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies, presidenta. Bé, sí, la cosa va una mica en el mateix sentit que ja s’ha 
esmentat. Mireu, abans li havia formulat a la senyora Masià aquesta pregunta en altres 
termes, però acaba sent aquest, el problema que més ens inquieta. Les converses entre el 
senyor De Alfonso i el ministre d’Interior que van aparèixer en la premsa i que són l’ori-
gen de tota aquesta crisi i de tot aquest enrenou, com deia abans, han sigut converses 
molt llargues, molt extenses, en què s’han tractat molts temes i en què l’antic director 
de l’Oficina Antifrau, el senyor De Alfonso, que es declarava un caporal a les ordres del 
ministre d’Interior, doncs, es posava, això, a la seva disposició per desenvolupar tot un 
seguit de gestions, d’activitats, d’investigacions, de moviments que corresponien o que 
ajudaven el ministre d’Interior a fer les seves malifetes –no tinc por d’expressar-me en 
aquests termes.

Però, clar, no només hi havia la naturalitat a la qual es referia abans el diputat Pe-
dret, sinó que semblava parlar com si tingués un aparell..., un aparell, una oficina, un 
organisme, a la seva disposició per actuar, investigar o preparar expedients, dossiers, 
investigacions, recerques que servissin als propòsits que estava pactant amb el ministre 
d’Interior o en conxorxa amb ell. Clar, la senyora Masià ens ha dit –i sembla versem-
blant, no?– que el tenor d’aquestes converses, doncs, no..., era absolutament reservat en-
tre ell i el ministre d’Interior.

Tanmateix, la pregunta que li he fet abans és la mateixa que, d’alguna manera, 
li voldria formular: les actuacions, investigacions, expedients oberts en el funciona-
ment ordinari de l’Oficina Antifrau, ara que vostès han tingut coneixement de totes 
aquestes converses, lliguen amb alguna indicació o amb algun acord que es desprèn 
d’aquestes converses amb el ministre d’Interior o no, o anaven per un altre camí, el 
que motivava els expedients a l’inici d’investigacions anava per altres vies? En fi, la 
meva pregunta és aquesta: fins a quin punt l’activitat de l’Oficina Antifrau com a tal 
ha estat determinada –el que li preguntava abans a la senyora Masià–..., l’agenda real 
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de treball de l’oficina ha estat determinada des del Ministeri de l’Interior a través del 
senyor De Alfonso, no? Aquesta és la preocupació.

Perquè –i acabo amb això– jo sí que recullo..., jo crec que tots som sensibles al que 
vostè ens ha dit al principi, la situació de neguit i de crisi i de patiment que hi ha a l’ofi-
cina, jo crec que ho anem copsant tots, eh?, no és sorprenent, però ho anem copsant, i li 
agraïm que vostè ho hagi expressat, doncs, amb el dramatisme que correspon, perquè és  
així. Això ens confirma que urgeix realment que el Parlament faci la seva feina i que 
designi i endreci la direcció d’aquesta oficina, perquè si no, com he dit abans, com més 
temps passem, més ens arrisquem que tot es desgavelli i que esdevingui irreparable, 
tant des del punt de vista dels mateixos equips humans com des del punt de vista de la 
percepció que tingui l’opinió pública de l’Oficina Antifrau.

I jo li demano perdó, perquè estic adscrit a dues comissions i gairebé..., ara s’enca-
valca l’una amb l’altra i no em podré quedar a escoltar la seva resposta. Sàpiga que la 
seguirem atentament per la transcripció i que li agraeixo d’antuvi la seva compareixen-
ça i la seva resposta.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Tot seguit té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, en primer terme, jo crec que és important que vostè hagi vin-
gut aquí, a aquesta compareixença, per aclarir, doncs, la legalitat de les actuacions de 
l’Oficina Antifrau, no? Crec que és important, també, que se sàpiga que la realitat diària 
de la institució entra dintre de la normalitat d’una institució que es dedica a la investiga-
ció del frau; òbviament, en col·laboració amb la policia, amb fiscalia, etcètera.

També li volia preguntar si coneixia de primera mà l’agenda del director de l’OAC. 
Nosaltres, en el seu moment, com a grup parlamentari, en vam demanar una còpia, la 
vam obtindre. Aquesta era molt limitada en el temps, no era des del moment que el se-
nyor De Alfonso va prendre possessió del càrrec, però volia només que aclarís si l’agen-
da, si la coneixia, era normal, habitual i no hi havia res estrany respecte de reunions 
amb càrrecs institucionals, amb empreses, amb particulars que també denunciaven anò-
nimament casos de corrupció. 

També li volia preguntar..., en el seu moment, el senyor De Alfonso, quan va compa-
rèixer aquí, ens va explicar que hi havien hagut problemes a l’oficina, diguem-ne, com 
a seu física, problemes amb els telèfons, i que havia encarregat als Mossos d’Esquadra 
que en fessin una revisió, una cosa que es diu «barrido», no? Si vostè es coneixedora 
d’això i si s’havia produït durant el temps que va estar vostè com a cap de Gabinet.

I després una cosa que a mi em sobta moltíssim: com és que vostè...?, si era habitual 
la pràctica de no prendre possessió de la seva plaça com a funcionària; això que no hi 
hagi un document on consti que vostè estava en unes condicions de funcionària i no de 
lliure designació o càrrec de confiança, com és que va passar, i si era habitual i normal 
que funcionés així, l’oficina, perquè a causa de la situació que tenim ara, doncs, n’hem 
d’intentar millorar el funcionament, no?

I, al marge d’això, si vostè..., jo crec que sí que és important, el que li ha passat a 
vostè i a les altres quatre persones. I és important també per al Parlament no perquè hi 
hagi una decisió directa, però sí que es poden establir una sèrie de protocols que evitin 
que la gent que treballa dintre d’una institució pública sigui cessada arbitràriament o es 
prenguin represàlies, com vostè ha dit en la seva compareixença, no?, en la seva explica-
ció inicial. Vostè anirà a tribunals? Farà ús de la justícia, demanarà empara a la justícia 
per tal que això no només no es torni a produir, en el seu cas, sinó en d’altres?

I després, quina opinió li mereix..., la senyora Masià fa re, un quart d’horeta, ens ex-
plicava que, excepte en el seu cas –excepte en el seu cas–, els altres cessaments, que són 
els dels directors d’àrea, eren absolutament normals, i que, de fet, excepte en el seu cas, 
que vostè li qüestionava la seva autoritat, la resta de cessaments s’havien produït amb 
recol·locacions, amb nous destins. Vostè ens explica, doncs, que un d’ells és el de la se-
cretària del senyor De Alfonso al Departament d’Economia, sense funcions atribuïdes, 
amb la qual cosa això no és un nou destí, una nova assignació de destí, o com a mínim 
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no compleix amb uns requisits laborals mínims. Perquè una de les coses que ha dit la 
senyora Masià és que l’exemplaritat, la bona feina, la bona disposició i la bona..., vaja,  
la bona entesa que hi havia amb aquests tres directors era inqüestionable, no?

I jo li voldria demanar –sé que és una opinió molt subjectiva– quina és la seva valo-
ració d’aquesta valoració que ha fet la senyora Masià, després de conèixer, per referèn-
cies –com ens diu vostè–, els no-motius del cessament d’aquests tres directors d’àrea.

I ja està.

El president

Moltes gràcies. Donaríem la paraula al Grup Parlamentari de Junts pel Sí. En nom 
d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor David Bonvehí Torres.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. Agrair a la senyora Riba la seva compareixença, les seves expli-
cacions. Ens hem fet càrrec de la situació personal que ha viscut aquestes últimes setma-
nes; li ho agraïm. També som conscients –i vostè ho ha explicat bé– de la situació dels 
treballadors, i, suposo, de la incomoditat, doncs, que tots aquests fets han comportat per 
a tots vostès. Segurament són els que menys culpa en tenen, però, en tot cas, tota l’Ofi-
cina Antifrau, aquests dies, per les actuacions de l’exdirector, està una mica sota la lupa.

I entre tots els grups parlamentaris segurament hi ha moltes coses que s’hauran de re-
plantejar, de la mateixa Oficina Antifrau, tenint present, però, que tots havíem conside-
rat que era una institució pròpia que funcionava, una institució que hi crèiem. I, per tant, 
tenint present que era una institució que nosaltres la considerem cabdal i bona per al  
nostre país, sí que és cert que el funcionament i les funcions que tenen, doncs, segura-
ment hauran de ser revisades.

El motiu pel qual vam votar a favor de la seva compareixença –també, una mica, 
agafant les paraules del portaveu socialista–, doncs, era una mica saber vostè, concre-
tament, quina relació tenia amb el senyor De Alfonso i veure si vostè era coneixedora 
d’aquestes actuacions, que, sincerament, a aquest grup parlamentari l’han decebut molt. 
Només això.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel contestar, la senyora Assumpció Riba tindrà la paraula. Sí que 
vull fer un petit comentari: tindrà quinze minuts per respondre als diferents grups par-
lamentaris. Si li sembla, quan en porti deu li faré un primer avís, i així ja podrà anar 
fent conclusions. Moltes gràcies.

Té la paraula la senyora Riba.

L’exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Bé, jo, contestant, en primer lloc, al senyor Carrizosa –i si em deixo alguna cosa, els 
demano que després m’ho preguntin–, la veritat és que el meu interès, quan van passats 
tots aquells incidents, va ser el d’obrir una auditoria interna per saber exactament què és el 
que havia passat a dintre de l’oficina.

El que passa és que quan jo vaig voler prendre alguna mesura, la junta ja m’havia 
demanat que marxés. Jo vaig ser conscient que s’havia de prendre alguna mesura el di-
lluns, i ella el mateix divendres, l’endemà d’assumir ella el càrrec, ja em va dir que no 
comptava amb mi i que marxés. Per tant, la meva actuació allà ja estava totalment limi-
tada, ja estava totalment controlada, i, d’alguna manera, sota l’òrbita de la seva decisió 
i del seu control.

Jo mai a la vida he faltat al reconeixement de la senyora Masià, mai a la vida; mai 
a la vida li he faltat ni al respecte ni al reconeixement de la seva autoritat, ni res de res 
de res. Jo crec, evidentment, que dir que no assumia la seva decisió de marxar..., doncs, 
no em sembla que això sigui una falta de reconeixement de la seva autoritat, sinó que 
senzillament jo estic en un lloc de treball i el que faig és donar suport al meu lloc de 
treball. No reconèixer l’autoritat que et diu que marxis, doncs, no sé fins a quin punt és 
no reconèixer l’autoritat; però jo, de totes les decisions que ella ha pres a l’oficina, no li 
n’he desautoritzat cap ni una. Senzillament, l’única cosa que li he dit, en privat, és l’ac-
tuació que no m’havia agradat respecte de la funcionària que havia sigut destituïda del 
seu lloc de treball, enviada a un altre lloc de treball, i que allà no tenia cap feina.
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Jo no vaig firmar l’escrit aquest que han presentat alguns funcionaris, perquè, evi-
dentment, a mi em semblava que no era la meva feina a fer, aquesta. Jo tenia la feina de 
cap de Gabinet, i, com a cap de Gabinet, doncs, no em semblava oportú haver de firmar 
això o no firmar això. El que sí que és cert és que no ho vaig firmar, però tampoc vaig 
fer cap acte per impedir que aquest escrit es redactés, que aquest escrit fos conegut pel 
personal de l’oficina i que cadascú assumís la seva voluntat o no-voluntat d’assumir i de 
firmar aquest escrit.

Em preguntàveu sobre la idoneïtat de la persona per assumir el càrrec de directora, 
de directora de totes les àrees de l’oficina. Jo crec, personalment, que tota l’organitza-
ció de l’oficina..., qualsevol organització d’una oficina o d’un organisme o de qualsevol 
lloc, totes les organitzacions són bones i totes les organitzacions són dolentes: depèn de 
la persona que posis al capdavant d’aquesta organització. De totes maneres, a mi em 
sembla que una persona que acumuli la capacitat de decidir sobre tants àmbits de l’Ofi-
cina Antifrau i una altra..., o sigui, que tots els camps de decisió, poders de decisió, es-
tiguin en mans de dues persones, a mi no em sembla bé, i menys veient la forma en què 
aquestes persones actuen, la total impunitat amb què actuen i la falta de submissió als 
controls jurisdiccionals o legals de les decisions que aquestes persones prenen cada dia.

El dia a dia de l’oficina, el personal que treballa a l’oficina..., evidentment, no sobra 
personal a l’oficina –no sobra personal a l’oficina. Precisament s’havia demanat un aug-
ment de pressupost; en els pressupostos que es van presentar, que després no van tirar 
endavant, es reconeixia un augment de pressupost a favor de l’oficina. I el que jo sí que 
sempre he dit és que feia falta més personal a l’àrea d’investigacions, que són, en defini-
tiva, els que resolen els assumptes, els que prenen les decisions i els que tenen una feina 
més complicada, perquè és un cúmul..., a vegades són expedients molt gruixuts, i, evi-
dentment, suposen feina i treball. Jo crec que aquesta àrea és la que s’havia d’augmen-
tar; tots els esforços, per mi, havien d’anar dirigits a aquesta àrea d’investigacions, i el 
que s’ha de fer jo crec que és protegir, fomentar i augmentar la productivitat d’aquesta 
àrea.

No sobren llocs lliures, llocs de lliure designació. Evidentment que jo crec que el 
director o directora de l’oficina és lògic que tingui una persona de confiança o una 
persona, de confiança o no, que assumeixi les funcions de director de cada una de les 
àrees, perquè el director no pot entrar en el paper diari de cada dia que es planteja a 
cada una de les direccions, sinó que ha de tenir una persona de la seva confiança que 
sigui qui li traslladi aquestes actuacions, que li doni compte del que s’està tramitant, 
del recurs, del tràmit que van seguint cada una d’aquestes actuacions. I, per tant, el di-
rector necessita una persona que li doni, que li transmeti una visió global del funciona-
ment i de l’estat de l’àrea i de cada una de les direccions.

M’han preguntat sobre les reunions que va tenir el director amb el..., que sortien a 
les gravacions. Jo els he de dir que aquestes gravacions fan referència a fets que sembla 
que van ocórrer el mes d’octubre i el mes de novembre de l’any 2014. Jo, en aquell mo-
ment, no estava a l’oficina; per tant, jo no sé què van dir, ni amb qui es van reunir, ni 
què van decidir, ni què van parlar ni re, perquè jo en aquells moments no tenia cap, cap, 
cap ni una vinculació amb l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Quant al rastre de les actuacions dels expedients, jo els puc dir que, fins allà on sé, 
totes les coses que s’han parlat davant meu, que els directors de les direccions n’han do-
nat compte al director..., sempre s’ha parlat d’actuacions legals, d’actuacions que tenien 
número i que tenien noms i cognoms. Jo ignoro si, al marge d’això, hi havia actuacions 
que es fessin o que no es fessin, però dintre del que jo sé, l’actuació de què es donava 
compte en aquell moment era legal, era normal, i jo mai a la vida vaig veure cap tipus 
de sospita de res, en cap d’aquelles actuacions.

El que sí que és cert és que a l’oficina hi ha una part del treball de les àrees d’Investi-
gació i d’Anàlisi que diríem que és oberta, i una altra part que és tancada. A aquesta part 
tancada, jo no hi accedia; jo ho demanava, i d’aquella part em donaven..., però sí que 
tenia tots els registres d’aquesta part interna de l’oficina i sabia d’on derivava cada una 
d’aquestes actuacions que es portaven a terme a les àrees tant d’anàlisis com d’investi-
gacions. Ara, si algú feia algunes actuacions fora o al marge dels números dels expe-
dients en concret que els corresponien..., això hauria hagut de ser l’auditoria interna que 
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jo hauria hagut de posar en marxa, si no m’haguessin cessat el dia que em van dir ja que  
me n’anés cap a casa meva, que no comptaven amb mi.

Els sistemes informàtics de l’oficina jo els puc dir que són segurs, i a mi totes les in-
formacions que me n’han donat és que són segurs. A l’oficina tenim una part segura i una 
part, diguem-ne, que no és segura; però al sistema de part segura em diuen que es treba-
lla amb un sistema intern que no té cap connexió amb l’exterior i que és impossible entrar 
en aquesta zona segura de l’oficina. I, evidentment, això és fins avui; si a partir de demà 
hi ha unes altres persones que es cuiden de la part d’informàtica, els criteris que puguin 
donar i els sistemes informàtics que es puguin posar en marxa o es puguin aplicar, jo ja 
no els conec i no sé quins seran.

Sí que va haver-hi..., hi ha una incidència que va haver-hi amb un tallafocs. Precisa-
ment per evitar aquest accés de la informació de fora cap a dintre, va haver-hi una inci-
dència en un concurs –que precisament jo hi vaig participar com a membre de la mesa 
de contractació–, en què els d’informàtica demanaven una cosa, però després va resul-
tar que el contracte estava adequat a les necessitats que es feien. Al final es va declarar 
el contracte..., el concurs es va deixar sense efecte. Però precisament aquest va ser un 
dels incidents últims que vam tenir amb relació a la informàtica. Quin era, dels dos ta-
llafocs, el que és més efectiu o menys efectiu, jo els he de dir que jo no sóc una persona 
tècnica en això.

Aquí hi havia un altre aspecte que diu «referendada pel Parlament»; no recordo ben 
bé què vol dir, això. Després, en tot cas...

El president

Per a un aclariment... (El president dóna la paraula a Carlos Carrizosa Torres.)

Carlos Carrizosa Torres

Sí, la reunió de la senyora Masià amb el Parlament, que deia que...

L’exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

Ah, sí, sí, sí.

Carlos Carrizosa Torres

...els cessaments estaven referendats.

L’exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Això..., ella va ser..., la reunió aquesta la va mantenir el dijous a la tarda. Jo no sé 
amb qui la va mantenir, aquí, al Parlament. El que sí que sé és el que ella ens va dir el 
divendres al dematí a tota l’oficina que havia mantingut aquesta reunió, que tothom li 
havia donat suport, però que prèviament volia parlar amb la secretària particular i amb 
mi, perquè a nosaltres havia de donar-nos aquesta nova notícia.

Ara, que ella digués que havia parlat amb el Parlament i que el Parlament li dona-
va tot el suport, jo això no sé fins a quin punt és cert o no és cert, perquè una cosa és el 
que digui ella, i si va ser així o què és el que va explicar ella perquè els altres acabessin 
dient: «Bé, doncs, fes el que a tu et convingui», jo això ja no ho sé, perquè jo no hi era. 
Però aquesta és la versió que ella ens va donar.

Quant a l’informe jurídic...

El president

Portem deu minuts. L’aviso només, eh?

L’exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Mare meva... Quant a aquest informe jurídic, jo sé que el dia de la reunió del di-
vendres al dematí ella va dir que demanaria aquest informe jurídic. I a mi em consta..., 
o sé que si es diu que es faci un informe jurídic, estic convençuda que aquest informe 
existeix, i que aquest informe hi és, i que segur que els serveis jurídics de l’oficina tenen 
aquest informe. I si vostès..., jo no hi he tingut accés, perquè, evidentment, jo ja no entro 
a l’oficina, però segur que aquest informe existeix i que vostès en tindran coneixement, 
si el demanen.

Jo sóc funcionària, i, evidentment, s’ha interposat..., estava jo en comissió de ser-
veis. I jo crec, evidentment, que aquesta resolució vulnera tots els meus drets, i jo sí que 
tinc intenció de presentar un recurs contra aquesta resolució.

Això, per un cantó; si m’he deixat algun aspecte, m’ho dieu.
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Quant a les relacions del senyor Pedret, que em demanava les relacions amb l’exdi-
rector de l’oficina. Jo he de dir que jo vaig venir a l’oficina de la mà d’ell, evidentment, 
però jo mai a la vida –mai a la vida– m’hauria pensat que passaven coses d’aquestes. Si 
jo ho hagués sabut... Jo no tenia cap necessitat, a aquestes alçades de la meva vida, de 
venir a una oficina antifrau i trobar-me amb tot aquest problema.

Jo, com a cap de Gabinet del director, coneixia l’agenda del director, però jo no entra-
va al contingut de l’agenda del director –parlo del contingut. Manipular, introduir-hi les 
dades, això ho feien el director directament i la secretària del director. Aleshores, jo el 
que sí que feia cada dia –cada setmana i després, concretament, cada dia–...: què tenim 
avui, com ho tenim, aquesta setmana què tenim previst; hi ha hagut canvis, no hi hagut 
canvis, sobre el que jo sabia... I sobre això treballàvem.

Jo sí que els puc dir que jo coneixia totes les reunions que estaven a l’agenda i allà 
on anava i amb qui hi anava, perquè allà consta i allà ho diu. Ara, el que deien interna-
ment, el que s’explicaven o es deixaven d’explicar..., jo no hi era, i, per tant, no ho sé. Jo 
no hi he anat mai, a cap reunió d’aquest tipus –mai. El que jo sé és el que ella m’expli-
cava, però jo el que m’explicava tampoc sé si és la totalitat de les converses, si és una 
part de les converses, si és una part interessada, si és una part que no interessava...; jo 
això no ho sé.

Però, a més a més, estic segura i estic convençuda que les coses que m’explicava a 
mi no me les explicava només a mi; les explicava a altres persones de l’oficina, també. 
Perquè així com s’ha volgut donar la imatge que la meva relació amb el director era 
d’estreta confiança, jo també els he de dir que totes les persones que treballaven a l’ofi-
cina estaven en estreta confiança amb el director: tenia la mateixa estreta confiança amb 
mi que amb la directora adjunta o amb els caps de direcció, evidentment, perquè érem 
el seu equip. I jo mai a la vida he vist cap canvi de tracte ni de relació de l’un amb l’altre 
i amb l’altre. Si a mi em podia explicar més coses és perquè estàvem més estona junts, 
però el director es reunia totes les setmanes amb la directora adjunta, i el que ells parla-
ven a les seves reunions..., jo no hi he estat mai, no ho sé.

Per tant, mai he sabut fins a quin punt li podia explicar o no li podia explicar el con-
tingut de les reunions que ell podia mantenir o no mantenir fora de l’oficina i amb les 
persones que calgués, amb les persones que fos, de qualsevol àmbit. Jo mai l’he acom-
panyat a cap reunió d’aquest tipus –mai–, i el 2014, a més, no estava a l’oficina.

I jo sí que li puc dir, quant a l’estructura de l’oficina... Jo comprenc que els estranyi, 
ho comprenc molt, però davant meu, que jo en tingui coneixement, l’oficina no ha tre-
ballat mai al marge de la legalitat –mai–; que jo en tingui coneixement. I menys aquell 
any 2014, que és quan va passar tot això, que jo no estava a l’oficina. Si en aquella època 
es van fer actuacions o no es van fer actuacions, amb qui es va reunir, amb qui no es va 
reunir..., del 2014 jo no li’n puc donar compte, perquè no estava a l’oficina.

Però sí que li ho repeteixo: mentre jo he estat a l’oficina, allà, i que s’hagi parlat 
mentre jo estava davant..., no s’ha donat compte de cap actuació irregular ni de cap 
actuació il·legal davant meu. Jo no estava a l’oficina per tapar res de ningú; a aquestes 
 alçades no tinc necessitat d’anar a un lloc de treball per amagar ni per dissuadir ni per 
tapar res. Jo tinc una feina en un altre cantó i ja estic incorporada en una altra feina. 
I, per tant, a mi... Això que ha passat aquí ha sigut un pur accident.

Quant a Catalunya... –ara no em surt el nom...

El president

Hem exhaurit el temps, senyora Riba, però...

L’exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Sí. Bé, quant a les converses i a l’agenda, crec que ja hem explicat que jo conec, evi-
dentment, l’agenda de l’oficina, conec les converses que s’hi han donat. L’oficina no ha 
donat cobertura a les seves actuacions.

Quant a la senyora García, dir-li, evidentment, que totes les actuacions que s’han 
portat allà sempre han estat des del més estricte compliment normal de la legalitat. Jo 
coneixia perfectament l’agenda del director, però la coneixia des que jo vaig entrar a 
l’Oficina Antifrau, que va ser el mes d’abril de l’any 2015, fins a l’actualitat. Sé que hi va 
haver, alguna vegada, algun barrido dels telèfons de l’oficina, però jo no estava a l’ofi-
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cina en aquell moment. Des que jo hi sóc, no hi ha hagut mai cap barrido dels telèfons 
de l’oficina –mai.

Quant a la presa de possessió, sí, jo tinc el nomenament del Parlament, el nomena-
ment que va sortir al DOGC –el nomenament, la còpia aquesta d’aquí–, i, després, quan 
jo vaig arribar a l’Oficina Antifrau, vaig firmar una presa de possessió que deu estar, 
suposo, a dintre del meu expedient personal de l’Oficina Antifrau.

Quant als recursos, sí, jo em reservo el meu dret, evidentment, a interposar un re-
curs contenciós contra aquesta resolució, perquè ja he dit que crec que és totalment ar-
bitrària, no està justificada per cap motiu. I, per tant, jo sí que exerciré els meus drets.

Quant a les destitucions que s’han produït a l’oficina..., de les destitucions que s’han 
produït, una sóc jo, que ja estic a fora; una altra és la secretària particular, que l’han res-
tituït a un altre lloc de treball, però que quan ha anat a l’altre lloc de treball li han dit que 
no tenien feina per a ella; una altra és el director d’Investigació, que està al carrer, sense 
feina i sense re –a més a més, amb aquest currículum que prové de l’Oficina Antifrau, o 
sigui que serà «ben rebut» a tot arreu allà on vagi–, i després tenim el director d’Anàli-
si, que el director d’Anàlisi ha sigut reubicat..., ha sigut cessat com a director d’Anàlisi, 
li han donat una plaça d’àrea, de cap d’àrea d’Anàlisi, i aleshores la que han cessat és la 
persona que estava ocupant aquest lloc de cap d’àrea. I aquesta persona que estava ocu-
pant aquest lloc de cap d’àrea havia sigut, en els seus orígens..., fa temps havia sigut fis-
cal substitut, i, evidentment, tampoc té feina, també està al carrer i no té res per fer, i, 
al contrari, ve amb aquesta càrrega, que procedeix d’aquesta oficina, que, a més a més, 
té «tan bon nom», i amb totes aquestes coses que s’han escampat de tot el personal de 
l’oficina.

I la relació que jo he mantingut amb la senyora Masià..., jo he tingut amb ella una 
relació d’allò més cordial. Jo no la coneixia de re, la vaig conèixer quan jo vaig arribar 
a l’oficina. He tingut una relació perfecta amb ella; correctes, cordials, cadascú al seu 
lloc. Jo no he tingut mai a la vida cap problema ni amb ella ni amb ningú de l’oficina.

I quant al senyor..., Junts pel Sí, també dir-los el mateix, que jo mai a la vida he tin-
gut cap relació amb el senyor De Alfonso. Jo el coneixia de l’Audiència Provincial, de 
l’època en què jo havia estat secretària de l’oficina del jurat, quan jo estava de secretària 
de l’oficina del jurat. L’oficina del jurat és un òrgan que està al marge de les accions pe-
nals de l’audiència, i, aleshores, cada vegada que ens arriba a l’audiència una causa per 
celebrar judici, es fa un torn especial amb tots els magistrats de les seccions penals, i 
tots hi entren per torn i per repartiment. Quan jo hi era, en aquell moment hi havia tren-
ta-dos –em sembla– magistrats de les seccions penals, i vaig celebrar amb ells judicis, 
igual com amb tots els altres magistrats penals.

Després, per les circumstàncies aquestes, jo..., perquè ell em coneixia d’allà, perquè 
el senyor que estava de secretari de cap de Gabinet es va jubilar, va contactar amb mi i 
em va oferir aquesta plaça, però la relació que he tingut amb ell és professional –jo mai 
he estat a casa seva, mai he anat a cap lloc amb ell, mai hi he tingut una relació a fora 
de l’oficina–, d’allò més professional i d’allò més estricta. A mi no em trobaran que hagi 
anat a dinar enlloc amb ell, ni he fet cap viatge a llocs estranys ni he anat enlloc. Jo a 
tots els llocs que he anat és als professionals de l’oficina, res més. Allà on he anat..., per-
què m’ha correspost anar-hi per l’oficina, però relacions personals d’anar a no sé on, no; 
relacions personals amb ell, jo no n’he tingut. Ara, jo tampoc no he tingut mai cap pro-
blema amb ell. Les relacions, sempre a nivell personal, han sigut correctes i normals.

No sé si...

El president

Bé, moltes gràcies. En nom de la Mesa i d’aquesta comissió, agrair-li la comparei-
xença i la celeritat que hem tingut a tenir-la aquí.

I, sense cap més punt de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de tres de la tarda i vuit minuts.
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