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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació 
sobre l’espionatge a periodistes i polítics per part del Govern de la 
Generalitat
252-00003/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 3623; 3625 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.05.2018

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 3623)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investi-
gació sobre l’espionatge a periodistes i polítics per part del Govern de la Generalitat 
(tram. 252-00003/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

 i addició de la lletra 

a) Crear una comissió d’investigació sobre l’espionatge polític i les activitats de 
seguiment d’algunes unitats del Cos de Mossos d’Esquadra a determinats dirigents 
dels cossos de seguretat i informació a organitzacions i a les persones pertanyents a 
organitzacions polítics polítiques, sindicals i socials, a periodistes i a altres cossos 
de seguretat i informació de l’Estat i a la ciutadania en general.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i de la lletra b, apartat 

a. Les activitats de les unitats d’informació del Cos de Mossos d’Esquadra, el 
CTTI i el CESICAT de tots els cossos de seguretat, incloent l’ús de la cibernètica, 
la informàtica i telemàtica per a finalitats de control.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i de la lletra  apartat 

a. Determinar els casos concrets en què polítics, sindicalistes, periodistes i altres 
cossos de seguretat i informació de l’Estat, moviments socials i ciutadania en ge-
neral que van ser sotmesos a espionatge polític i a seguiment de les seves activitats 
tant en territori de l’estat espanyol com en territori internacional.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i de la lletra  apartat d

d. Analitzar l’actuació del Departament d’Interior, Cos de Mossos d’Esquadra, 
Departament de la Presidència, CTTI, CESICAT dels cossos de seguretat i informa-
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ció i qualssevol altres organismes públics implicats per valorar si el seu funciona-
ment ha estat correcte i si s’han posat en marxa els mecanismes interns de detecció 
de comportaments contraris a les seves normatives sectorials i de funcionament 
intern i totes aquelles que siguin d’aplicació aplicables i, en cas de concloure que 
aquests no van funcionar adientment, valorar en conseqüència quines reformes cal 
aplicar per evitar que puguin tornar a succeir fets similars en el futur.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i de la lletra , apartat e

e. Descripció i documentació de l’organigrama, nivells de decisió i activitats de 
les unitats i àrees amb competències sobre la informació que composen la Comis-
saria General d’Informació.

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i de la lletra  apartat f

f. Descripció i documentació de les relacions entre les unitats i àrees de la Co-
missaria General d’Informació, d’una banda, i el CTTI i el CESICAT, de l’altra amb 
competències sobre la informació de tots els cossos de seguretat.

Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de la lletra  apartat g

g. Anàlisi de la documentació relativa a aquests presumptes fets que conforma-
va la documentació de les caixes interceptades a la porta de la incineradora de Sant 
Adrià de Besòs.

Esmena 8
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de la lletra  apartat h

h. Descripció i documentació de les tasques d’informació i seguiments dirigides 
presumiblement a dirigents polítics i socials organitzacions i persones pertanyents 
a organitzacions polítiques sindicals i socials, a periodistes i als cossos de seguretat 
de l’estat i ciutadania en general.

Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i de la lletra  apartat j

j. Investigació de possibles col·laboracions amb el CTTI i el CESICAT amb els 
cossos de seguretat i els serveis d’informació per procedir als presumptes segui-
ments i escoltes il·legals.

Esmena 10
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i de la lletra  apartat k

k. Investigació de possibles llistats o fitxers de caràcter personal existents en po-
der del Cos de Mossos d’Esquadra i concretament de la Comissaria General d’In-
formació en cossos de seguretat i les empreses externes que els hi presten serveis i en 
especial dels que ostenten competències en matèria d’informació, que s’hagin pogut 
elaborar fruit dels presumptes seguiments i escoltes il·legals.
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Esmena 11
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

 a la lletra d

d) La comissió d’investigació podrà, tal com estableix l’article 67.2 del Regla-
ment del Parlament, incorporar especialistes, amb veu i sense vot, per a tasques 
d’assessorament tècnic en un nombre no superior al de diputats membres de la co-
missió.

Independentment del que disposa l’article 51.2 del RGP, el caràcter secret de les 
compareixences s’haurà de justificar mitjançant un informe emès pels grups que han 
sol·licitat el caràcter secret de la mateixa.

Esmena 12
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i a la lletra e

e) En compliment d’allò que disposa l’article 67.1 in fine del Reglament del Par-
lament, els continguts bàsics del pla de treball hauran d’incloure necessàriament 
la compareixença de les autoritats següents que designin els membres de la pròpia 
comissió d’investigació, les quals podran ser complementades amb l’assessorament 
tècnic a què fa esment l’apartat anterior: 

a. Màxims responsables del Departament d’Interior entre 2011 i 2017.
b. Directors Generals de la Policia entre 2011 i 2017.
c. Majors del Mossos d’Esquadra entre 2011 i 2017.
d. Màxims responsables de la Comissaria General d’Informació, de la Comissa-

ria General de Recursos Operatius i de la Divisió d’Afers Interns entre 2011 i 2017.
e. Màxims responsables del Departament de la Presidència entre 2011 i 2017 en 

l’àmbit de les telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital.
f. Directors del CTTI entre 2011 i 2017.
g. Directors del CESICAT entre 2011 i 2017.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 3625)

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna 

Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
l’espionatge a periodistes i polítics per part del Govern de la Generalitat (tram. 252-
00003/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

 al títol

Comissió d’investigació sobre l’espionatge a periodistes, polítics i moviments so-
cials.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

 de la lletra 

a) Crear una comissió d’investigació sobre l’espionatge polític i les activitats 
de seguiment dels diferents cossos policials i de seguretat a determinats dirigents i 
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membres dels partits polítics, sindicats, moviments i organitzacions socials, perio-
distes i a altres cossos policials, de seguretat i d’informació dins i fora de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

de la lletra b, apartat 

a. Les activitats de les unitats de tots els cossos policials i de seguretat implicats 
en aquestes presumptes pràctiques.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

 a la lletra b, apartat b

b. La veracitat de les informacions aparegudes a la premsa.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

 i supressió de la lletra  apartats , d, e, f, g, h, j i k

c) Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a. Determinar si hi ha casos concrets en que dirigents i membres dels partits po-

lítics, sindicats, moviments i organitzacions socials, periodistes, altres cossos poli-
cials, de seguretat i d’informació van ser sotmesos a espionatge polític i a seguiment 
de les seves activitats.

b. Establir la identitat de les persones responsables de la comissió d’aquests fets 
i analitzar les possibles responsabilitats en què hagin pogut incórrer.

c. Esclarir els fets objecte d’estudi, a través de l’obtenció d’informació rellevant i 
de la substanciació de compareixences tant dels responsables polítics i administra-
tius que suposadament van idear i ordenar la realització d’aquests seguiments, com 
d’aquelles persones que hagin tingut coneixement d’aquests fets.

d. Analitzar l’actuació dels cossos policials, de seguretat i organismes públics 
implicats per valorar si el seu funcionament ha estat correcte i si s’han posat en 
marxa els mecanismes interns de detecció de comportaments contraris a les seves 
normatives sectorials de funcionament intern aplicables i, en cas de concloure que 
aquests no van funcionar adientment, valorar en conseqüència quines reformes cal 
aplicar per evitar que puguin tornar a succeir fets similars en el futur.

e. Descripció i documentació de l’organigrama, nivells de decisió i activitats de 
les unitats i àrees dels diferents cossos policials i de seguretat implicats.

f. Descripció i documentació de les relacions entre les unitats d’investigació dels 
cossos policials i de seguretat.

g. Anàlisi de la documentació relativa a aquests presumptes fets que conforma-
va la documentació de les caixes interceptades a la porta de la incineradora de Sant 
Adrià de Besòs.

h. Descripció i documentació de les tasques d’informació i seguiments dirigides 
presumiblement a dirigents i membres dels partits polítics, sindicats, moviments i or-
ganitzacions socials, periodistes, altres cossos policials, de seguretat i d’informació.

i. Contractes externs a empreses de seguretat o mecanismes externs d’informació.
j. Investigació de possibles col·laboracions entre cossos policials i de seguretat 

per procedir als presumptes seguiments i escoltes il·legals.
k. Investigació de possibles llistats o fitxers de caràcter personal existents en po-

der dels diferents cossos policials i de seguretat que hagin pogut vulnerar la norma-
tiva de protecció de dades de caràcter personal.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

 d’un paràgraf a la lletra d

d) La comissió d’investigació podrà, tal com estableix l’article 67.2 del Regla-
ment del Parlament, incorporar especialistes, amb veu i sense vot, per a tasques 
d’assessorament tècnic en un nombre no superior al de diputats membres de la co-
missió.

Donat el caràcter de la informació i matèries a tractar en aquesta comissió aque-
lles compareixences que la comissió consideri que han de ser secretes es realitzaran 
d’acord el que estableix l’article 51 apartat 2 del reglament del Parlament.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió de la lletra e

e) En compliment d’allò que disposa l’article 67.1 in fine del Reglament del Par-
lament, els continguts bàsics del pla de treball hauran d’incloure necessàriament la 
compareixença de les autoritats següents, les quals podran ser complementades amb 
l’assessorament tècnic a què fa esment l’apartat anterior: 

a. Màxims responsables del Departament d’Interior entre 2011 i 2017.
b. Directors Generals de la Policia entre 2011 i 2017.
c. Majors del Mossos d’Esquadra entre 2011 i 2017.
d. Màxims responsables de la Comissaria General d’Informació, de la Comissa-

ria General de Recursos Operatius i de la Divisió d’Afers Interns entre 2011 i 2017.
e. Màxims responsables del Departament de la Presidència entre 2011 i 2017 en 

l’àmbit de les telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital.
f. Directors del CTTI entre 2011 i 2017.
g. Directors del CESICAT entre 2011 i 2017.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Elsa Artadi i Vila, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus


