
PLE
DOSSIER

Sessió 10, divendres 25 de maig de 2018, a les 10.00 h

ORDRE DEL D IA

1. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014. Tram. 
257-00002/11. Comissió de la Sindicatura de Comptes. Debat i votació del dictamen 
de la Comissió (dictamen: BOPC 439/XI, 122).

2. Proposta de resolució de creació de comissions parlamentàries. Tram. 252-
00006/12. Junta de Portaveus. Debat i votació.

3. 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. Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 55, 29; esmenes presentades: BOPC 81, 3).
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Punt 1 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2014
257-00002/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

A la presidenta del Parlament
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 4 de 

maig i 8 de juny de 2017, ha estudiat les propostes de resolució subsegüents al debat 
del Compte general de la Generalitat corresponent al 2014 (tram. 257-00002/11), 
presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 58705), pel Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot (reg. 58993), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
58994) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 59013).

Finalment, d’acord amb l’article 182 del Reglament del Parlament, ha acordat 
d’establir el dictamen següent: 

Dictamen sobre el Compte general de la Generalitat corresponent  
a l’exercici del 2014
1. El Parlament de Catalunya aprova: 
a) El Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2014.
b) L’Informe 24/2016 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de 

la Generalitat corresponent al 2014.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la 

Comissió, Oriol Amat i Salas
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació de comissions parlamentàries
252-00006/12

PROPOSTA AL PLE

Mesa del parlament, escoltada la Junta de portaveus 23.05.2018

Comissions Legislatives

Comissió d’Afers Institucionals (CAI)
Àmbits
– Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d’àmbit local 

i serveis de comunicació.
– Polítiques esportives.
– Polítiques de dones.
– Desplegament de l’autogovern.
– Cooperació amb l’Administració local.
Qualsevol altra competència del Departament de Presidència que no estigui atri-

buïda a cap altra comissió.

Comissió d’Economia i Hisenda (CEH)
Àmbits
– Política econòmica.
– Entitats de crèdit.
– Mercat de valors.
– Deute públic i tutela financera dels ens locals.
– Promoció i defensa de la competència.
– Sector assegurador.
– Finances públiques, pressupostos i eficiència de la despesa.
– Control economicofinancer i la comptabilitat.
– Gestió de les despeses de personal.
– Patrimoni de la Generalitat.
– Gestió dels tributs.
– Joc i les apostes.
– Licitació de les infraestructures.
– Direcció de les delegacions territorials del Govern.
– Atenció ciutadana.
– Contractació pública.
Qualsevol altra competència del Departament d’Economia i Hisenda que no es-

tigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (CAERIT)
Àmbits
– Coordinació de l’acció exterior.
– Relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la 

Unió Europea.
– Cooperació al desenvolupament.
– Relacions institucionals.
– Polítiques de transparència i govern obert.
– Processos electorals.
Qualsevol altra competència del Departament d’Acció Exterior, Relacions Insti-

tucionals i Transparència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.
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Comissió d’Interior (Cl)
Àmbits
– Seguretat ciutadana.
– Trànsit.
– Emergències i protecció civil.
– Prevenció, extinció d’incendis i salvament.
– Espectacles públics i activitats recreatives.
Qualsevol altra competència del Departament d’Interior que no estigui atribuïda 

a cap altra comissió.

Comissió d’Ensenyament (CE)
Àmbits
– Política educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.
– Ordenació curricular i innovació del sistema educatiu.
– Avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores.
– Direcció i avaluació dels centres públics.
– Supervisió i relació amb els centres privats concertats.
– Planificació de l’oferta educativa.
– Direcció del professorat i personal al servei dels centres públics.
– Formació i qualificació professionals.
Qualsevol altra competència del Departament d’Ensenyament que no estigui 

atribuïda a cap altra comissió.

Comissió de Territori (CT)
Àmbits
– Política i planificació territorials i urbanisme.
– Polítiques del sòl.
– Habitatge i la promoció i gestió del patrimoni públic d’habitatge incloses les 

polítiques de sòl residencial associades.
– Ordenació de l’edificació i control de qualitat del procés i productes d’edifi-

cació.
– Polítiques de rehabilitació d’habitatges en barris i nuclis històrics.
– Obres públiques i infraestructures.
– Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports.
– Transports.
Qualsevol altra competència del Departament de Territori i Sostenibilitat que no 

estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS)
Àmbits
– Planificació i qualitat ambientals i canvi climàtic.
– Aigua.
– Residus.
– Serveis meteorològics.
– Energies renovables.
– Medi natural i biodiversitat.
Qualsevol altra competència del Departament de Territori i Sostenibilitat que no 

estigui atribuïda a cap altra comissió.
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Comissió de Salut (CS)
Àmbits
– Política sanitària.
– Servei Català de la Salut.
– Institut Català de la Salut.
– Equipaments sociosanitaris inclosos els equipaments sociosanitaris de la xarxa 

de serveis socials.
Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no estigui atribuïda 

a cap altra comissió.

Comissió de Cultura (CC)
Àmbits
– Promoció, cooperació i difusió culturals.
– Patrimoni cultural, arxius i museus.
– Indústries culturals.
– Cultura tradicional i popular catalana.
– Equipaments culturals.
– Promoció i foment de la llengua catalana.
Qualsevol altra competència del Departament de Cultura que no estigui atribuï-

da a cap altra comissió.

Comissió de Justícia (CJ)
Àmbits
– Administració de justícia.
– Serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil.
– Dret civil de Catalunya.
– Associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies.
– Notaris i registradors.
– Mitjans alternatius de resolució de conflictes.
– Afers religiosos.
– Memòria democràtica, el foment de la pau i els drets humans polítics i civils.
– Grups d’interès.
Qualsevol altra competència del Departament de Justícia que no estigui atribuïda 

a cap altra comissió.

Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC)
Àmbits
– Comerç interior i artesania.
– Consum.
– Turisme.
– Indústria.
– Seguretat industrial.
– Innovació.
– Energia i mines.
– Internacionalització de l’empresa catalana.
– Emprenedoria.
– Universitats.
– Qualitat del sistema universitari.
– Beques que no són competència del Departament d’Ensenyament.
– Foment de la recerca.
Qualsevol altra competència del Departament d’Empresa i Coneixement que no 

estigui atribuïda a cap altra comissió.
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Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (CTASF)
Àmbits
– Serveis, prestacions i protecció socials.
– Polítiques d’igualtat, les d’accessibilitat, la igualtat efectiva en el treball així 

com les de garanties de drets i no-discriminació.
– Joventut.
– Gent gran.
– Famílies.
– Infància i a l’adolescència.
– Immigració, refugi i suport a la migració catalana.
– Política de gais, lesbianes, transgèneres i intersexuals - LGBTI.
– Acolliment i adopcions.
– Persones amb discapacitat i dependències.
– Equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials.
– Inclusió social.
– Acció comunitària.
– Xarxa d’equipaments cívics i socials.
– Sensibilització cívica i social.
– Suport a entitats i voluntariat.
– Relacions laborals i inspecció de treball.
– Polítiques d’ocupació i intermediació laboral.
– Qualificació professional.
– Economia social, tercer sector, cooperatives i autoempresa.
Qualsevol altra competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-

lies que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública (CPDAP)
Àmbits
– Administracions públiques i sector públic.
– Administració electrònica i formació del personal al servei de les administra-

cions públiques i la funció pública.
– Telecomunicacions i la societat digital.
– Polítiques de ciberseguretat i de serveis d’identificació electrònica, i d’identitat 

i confiança digital.
– Polítiques d’innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents 

a les ciutats intel·ligents, dades massives i tecnologies del mòbil.
Qualsevol altra competència del Departament de Polítiques Digitals i Adminis-

tració Pública.

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA)
Àmbits
– Polítiques d’agricultura.
– Polítiques de ramaderia.
– Polítiques de pesca.
– Activitats cinegètiques i pesca fluvial.
– Desenvolupament del món rural.
– Gestió del medi, i protecció i prevenció integrals del medi, mitjançant el Cos 

d’Agents Rurals.
– Boscos.
– Indústria agroalimentària i polítiques d’alimentació.
Qualsevol altra competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació que no estigui atribuïda a cap altra comissió.
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Comissions específiques

Comissions de seguiment

Comissió d’Igualtat de les Persones (CIP)
Àmbits
– Planificació i estudi de les polítiques d’igualtat.
– Polítiques de dones.
– LGBTI.

Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ)
Àmbits
– Planificació i estudi de les polítiques de joventut.

Comissió de la Infància (CDI)
Àmbits
– Planificació i estudi de les polítiques sobre la infància.
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Punt 3 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

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

PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP PPC

Reg. 2531 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 10.04.2018

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre l’espionatge a periodistes i polítics per part del 
Govern de la Generalitat.

Exposició de motius
Segons les informacions aparegudes a la premsa, el Cos de Mossos d’Esquadra 

va destinar efectius a fer seguiments, intercepció de comunicacions (orals, telefò-
niques i informàtiques) i escoltes, de manera sistemàtica i prolongada, a polítics i 
periodistes no afins amb el procés amb intenció de conèixer les seves relacions i mo-
viments. Existeixen també indicis que organismes públics com el Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el CESICAT haurien adquirit 
i facilitat la tecnologia necessària per dur-los a terme.

El passat 26 d’octubre diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra van ser in-
terceptades per funcionaris del Cos Nacional de Policia quan es dirigien a destruir 
documentació compromesa a una incineradora. De l’anàlisi d’aquesta documenta-
ció realitzada a posteriori per part del Cos Nacional de Policia i els òrgans judicials 
competents, es dedueix que conté informacions concretes i detallades d’aquestes 
activitats.

La gravetat d’aquests fets, pels quals ja s’han interposat querelles judicials, i del 
constant degoteig d’informacions sobre aquestes pràctiques i el contingut de les cai-
xes de documentació interceptades fa necessària la creació d’una comissió d’inves-
tigació, que permeti escatir l’abast i les conseqüències d’aquests fets.

Per això, els grups parlamentaris sotasignats insten la creació d’una comissió 
d’investigació que hauria de dedicar els seus treballs a esclarir els fets esmentats an-
teriorment i a depurar les responsabilitats de tot tipus a què hagin pogut donar lloc.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent: 

Proposta de resolució
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 
polítics, sindicals i socials, a periodistes i a altres cossos de seguretat i informació 
de l’Estat.

b) La comissió d’investigació tindrà per finalitat i abast tot allò relacionat amb 
aquests fets, a través de l’anàlisi i investigació de: 

a. Les activitats de les unitats d’informació del Cos de Mossos d’Esquadra, el 
CTTI i el CESICAT.

b. Les informacions aparegudes a la premsa.
c. Les informacions que se sol·liciten als òrgans administratius i polítics compe-

tents.
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d. Els testimonis dels compareixents que s’hi recullin, entre els quals han de fi-
gurar els responsables polítics que van donar aquestes ordres.

c) Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a. Determinar els casos concrets en què polítics, sindicalistes, periodistes i altres 

cossos de seguretat i informació de l’Estat 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 del Departament d’Interior, Cos de Mossos d’Esquadra, 
Departament de la Presidència, CTTI, CESICAT i qualssevol altres organismes pú-
blics 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 i 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 que composen la Comissaria General d’Informació.

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.

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 polítics i socials.

i. Contractes externs a empreses de seguretat o mecanismes externs d’infor-
mació.

j. Investigació de possibles col·laboracions amb el CTTI i el CESICAT per pro-
cedir als presumptes seguiments i escoltes il·legals.

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, que s’hagin pogut elaborar fruit dels presumptes seguiments i escoltes 
il·legals.

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.

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.
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f. Directors del CTTI entre 2011 i 2017.
g. Directors del CESICAT entre 2011 i 2017.

Palau del Parlament, 29 de març de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisen-

da Alamany Gutiérrez, GP CatECP; portaveus. Xavier García Albiol, representant 
SP PPC

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
De modificació i addició de la lletra a

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 addició de la lletra b, apartat a

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 addició de la lletra c, apartat a

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 addició de la lletra c, 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-
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 
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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 addició de la lletra c, 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 addició de la lletra c, 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 c, 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 i addició de la lletra c, 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 addició de la lletra c, 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 addició de la lletra c, 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
D’addició 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 addició 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
De modificació 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 modificació de la lletra a

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 modificació de la lletra b, apartat a

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
D’addició 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
De modificació i supressió de la lletra c, apartats a, 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’addició 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


	ORDRE DEL DIA
	Punt 1 | Debat i votació del dictamen de la Comissió
	Punt 2 | Debat i votació
	Punt 3 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades



