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Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.55.

Dictàmens de les comissions d’investigació

Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
261-00001/11
PROPOSTES DE CONCLUSIONS PRESENTADES PELS GRUPS
PARLAMENTARIS
Reg. 68155, 68280, 68157, 68198
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68155 I 68280)

A la Mesa de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya

Lluís Guinó i Subirós, diputat, Roger Torrent i Ramió, diputat, Marta Rovira i
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, membres de la Comissió
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya, presenten, d’acord amb el que estableix
l’article 66.6 del Reglament del Parlament, les propostes de conclusions següents per
tal que, una vegada debatudes a la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya, siguin incloses en el dictamen que ha d’ésser debatut pel Ple del Parlament.
Conclusions de la Comissió d’Investigació de l’Operació Catalunya del
Grup Parlamentari de Junts pel Sí

Introducció
El 21 de juny de 2016, un mitjà de comunicació (diario Público) feia públiques
unes converses altament inquietants. El diàleg el protagonitzaven el ministre de l’Interior espanyol, el Sr. Jorge Fernández-Díaz i el Director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, el Sr. Daniel De Alfonso Laso i l’havien mantingut dos anys abans de
que transcendís (els dies 2 i 14 d’octubre de 2014). El contingut de les converses no
només suposava un sotrac informatiu de primer ordre sinó que, i això és el rellevant,
posava de manifest unes pràctiques incompatibles amb l’estat de dret. El relat que
s’hi podia resseguir remou els propis pilars de la democràcia.
En síntesi, els dos alts càrrecs explicaven, en una espècie de confessió (òbviament involuntària), el funcionament d’una conxorxa per tal d’implicar polítics catalans en casos de corrupció. I per fer-ho, dibuixaven un mapa en el que càrrecs polítics espanyols, policia, fiscalia i periodistes treballaven coordinadament per tal de
posar-la en pràctica. Les sinistres afirmacions que es van fer aquells dos dies en el
despatx del ministre van generar un alt grau de preocupació a la societat catalana.
La conversa semblava confirmar, doncs, el que en termes periodístics s’havia
anomenat ja «Operación Catalunya». I que mai abans s’havia pogut demostrar. Se’n
parlava però no es podia definir amb precisió. És en aquest sentit que cal fer un reconeixement al professionals de la informació que abans i després de l’aparició de
les gravacions han sostingut que aquesta operació existia i n’han anat explicant els
detalls. Si bé es cert que, per una banda, tot el que hem anat sabent ha anat escandalitzant a la ciutadania, per altre costat també cal dir que aquest tot aquest afer
ha servit per reconciliar-nos amb una determinada manera de fer periodisme. Així
doncs, no ens queda altra cosa que, d’una manera solemne, agrair la tasca feta per
molts professionals i mitjans. Especialment aquells a qui el fet de signar determinades informacions els ha costat intimidacions i amenaces.
Tornant als fets i a la «Operación Catalunya». El que es dibuixa és una maniobra
planificada i executada per determinades estructures essencials de l’estat espanyol
duta a terme a través de pràctiques al·legals i il·legals. Amb la voluntat manifesta de
destruir el procés independentista català mitjançant el descrèdit públic. La conversa,
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no només apuntava sinó que concretava. De fet, desgranava un seguit d’accions que
es poden considerar extremadament greus des de la perspectiva institucional, legal i
fins i tot democràtica. Fets que podien atemptar contra la dignitat i els drets no només de persones específiques sinó, fins i tot, d’idees polítiques. Fets, en definitiva,
que es poden considerar directament delictes.
Es per això que des d’aquell moment el Parlament de Catalunya, en tant que dipositari de la sobirania nacional, va decidir crear una Comissió d’Investigació. Amb
l’objectiu principal i últim d’escatir si el que es plantejava en aquelles converses tenia fonament real o no.
L’important, no era només determinar si hi havia hagut persecució policial, judicial i mediàtica de determinats polítics en tant que representants d’un projecte vàlid
sinó, sobretot, dilucidar com s’havia fet això. Ja que, si era cert tot el que s’apuntava,
no es podria parlar només d’escletxes. Si tot el que s’hi deia es revelava com a real,
el que es constataria es que el sistema que ha sustentat el règim del 78 està corcat.
I això, per extensió, posaria la pròpia idea de democràcia espanyola en qüestió.
La Comissió, per tant, tenia la missió de poder investigar a l’entorn d’aquestes
converses i de tota la informació que se’n desprenia. Es per això que es va sol·licitar
la presència de diversos compareixents de l’àmbit polític-institucional, policial, judicial i periodístic. Finalment es va aprovar la compareixença de 54 persones, que
posteriorment es van ampliar, a petició de diferents grups parlamentaris i motivat
pel contingut de compareixences que s’esdevenien a la comissió. D’aquestes, n’han
comparegut 21.
Així doncs, una part important dels compareixents citats no s’han presentat. La
major part dels representants polítics de l’estat, dels càrrecs policials i alguns periodistes no han acudit a les repetides cites en la que els ha reclamat la presidència de
la Comissió. Aquesta actitud representa un flagrant incompliment de l’article 502.1
del Codi Penal. Aquest article, efectivament, remarca la obligatorietat de comparèixer en qualsevol comissió d’investigació a la qual se sigui citat. Ens sembla per tant,
que la no assistència no només constitueix un acte de deslleialtat institucional i de
menysteniment cap a la sobirania de Catalunya representada per aquest Parlament
sinó que també representa un delicte. És en aquest sentit que reafirmem la necessitat
de traslladar aquest fet als tribunals i per això estem satisfets amb la decisió pressa
per la Mesa del Parlament de querellar-se contra els que no hi han volgut acudir.
Sigui com sigui, de les aportacions fetes pels compareixents que sí s’han presentat a les cites així com les confirmacions que hem pogut obtenir a través de l’estudi
d’altres informacions paral·leles. Podem constatar que:
1. Desenvolupament de la Comissió
1.1. La responsabilitat dels representants polítics al Parlament de Catalunya en la
comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya és la d’intentar aclarir l’existència i l’abast d’uns fets i determinar com ha succeït l’anomenada Operació Catalunya
per a demanar-ne responsabilitats polítiques i concloure si hi ha també responsabilitats penals que s’hauran d’investigar pertinentment per l’àmbit judicial.
1.2. La no implicació de diferents formacions polítiques per assistir i desenvolupar allò que ha acordat el Parlament i que forma part del pla de treball de la comissió d’investigació posa de relleu la manca de voluntat per a investigar uns fets que
atempten directament a l’essència de la democràcia.
1.3. Constatar la manca de voluntat del govern del PP per a col·laborar en l’aclariment d’uns fets molt greus en un estat democràtic i de dret, tenint en compte que
en la vessant política de l’Operació Catalunya hi apareixen els màxims representants
del govern actual, el President i la Vicepresidenta i com un dels actors principals un
exMinistre, el Sr. Jorge Fernandez Díaz, que actualment és membre del Congrés de
Diputats.
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1.4. Afegir una voluntat d’obstruccionisme a la tasca del Parlament de Catalunya
pel sol fet de demanar, per part del govern espanyol, un dictamen al Consell d’Estat per a resoldre la pertinència d’atendre el requeriment de compareixença per part
d’un parlament autonòmic i voler-hi fer cabre no només els càrrecs polítics i de l’administració en actiu, sinó aquells que van tenir una alta responsabilitat en el passat i
qualsevol membre dels cossos i forces de seguretat de l’Estat en actiu o en qualsevol
altra situació administrativa.
1.5. Aquest bloqueig es manifesta també en el fet que en el dictamen s’inclogui
també la documentació demanada pel Parlament de Catalunya a diferents organismes de l’estat, bàsicament dependents del Ministeri de l’Interior.
1.6. És un deure denunciar i fer investigar si les persones que han estat cridades
per acord de comissió a comparèixer com a testimonis i que han estat citades amb
reiteració i amb l’advertiment corresponent incorren en el delicte de desobediència
que tipifica l’article 502.1 del Codi Penal.
2. La naturalesa de la operació
2.1. La «Operación Catalunya» és una conspiració per intentar frenar la dissidència política, particularment el moviment independentista a Catalunya, que s’ha dut a
terme, al menys, durant els anys en que Jorge Fernández-Díaz (2011-2017) ha estat
ministre de l’Interior espanyol.
2.2. Es concreta en un seguit d’actuacions de caràcter polític, policial i d’intel·ligència que han buscat reduir el suport social de l’independentisme en tant que opció
política mitjançant la desacreditació.
2.3. La naturalesa d’aquesta operativa, per tant, és reputacional. El que es pretenia era associar en l’imaginari col·lectiu de la societat catalana i espanyola un moviment polític legítim, democràtic i pacífic com l’independentista a pràctiques fraudulentes. Per això, i de manera específica, el que es buscava era associar als líders
polítics i cívics independentistes a la corrupció.
2.4. La lògica sinistre que hi ha al darrera és, per tant, simple. Si la població de
Catalunya pensa que aquells qui lideren el moviment independentista estan lligats a
casos delictius, tot el que defensen (projecte i idees) queda invalidat. D’aquesta manera, s’atempta contra les bases ètiques i morals del moviment i, en conseqüència,
molts ciutadans que poden assumir aquest plantejament som el seu, l’abandonen.
2.5. I, com que per als ideòlegs d’aquesta operació, l’independentista és un moviment piramidal –de dalt a baix–, la voluntat de criminalització del mateix passava
per les imputacions, sospites i calúmnies a determinades cares visibles del moviment. La idea que inspira totes les accions és que «tallant» els caps, s’acabava amb
la resta.
2.6. Per fer-ho es creaven informes policials que es construïen en base a la barreja d’informacions falses amb dades obtingudes de manera fraudulenta i amb
elucubracions de procedència ambigua o anònima. Amb la idea final de fabricar un
relat que donés aparença de cas autèntic i contrastat per a poder-lo, posteriorment,
traslladar a la premsa i/o judicialitzar.
2.7. Seguint aquesta metodologia d’actuació s’ha perseguit a polítics com Artur Mas, Oriol Junqueras o Xavier Trias, entre d’altres. Però també lideratges de la
societat civil com l’aleshores presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Carme
Forcadell. I no es pot descartar, en cap cas, de que el llistat de persones investigades
i espiades sigui molt superior. Segurament, podem incloure-hi tots aquells i aquelles
que hagin tingut un paper destacat en aquest procés.
2.8. Amb tot, podem assegurar que es tracta d’una causa general contra l’independentisme en la que no s’han perseguit pràctiques sinó persones. No s’ha manat
investigar fets sinó noms.
2.9. Podem concloure, en definitiva, que s’han inventat o intentat inventar proves
i crear casos inexistents. Però també, podem asseverar que determinades informa-
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cions relacionades amb casos concrets han estat silenciades i amagades al llarg dels
anys mentre el context polític a Catalunya era un (marc autonomista i independentisme minoritari) i que només s’han fet públiques i perseguit quan aquest context ha
canviat (creixement suport dret a decidir i independència). Això, també és operación
Catalunya.
2.10. Tampoc es pot descartar que determinades informacions personals hagin
servit per exercir algun tipus de xantatge polític a determinades persones. Com s’ha
denunciat en algun cas.
2.11. L’interès real, doncs, no és en cap cas acabar amb la corrupció política
existent, i els determinats casos que puguin haver-se donat a Catalunya, sinó estrictament partidista. El que es perseguia era afavorir determinats interessos polítics
contra la independència de Catalunya.
2.12. En definitiva, s’han posat els instruments que té l’Estat al seu abast al servei
d’una conxorxa. Per això podem dir que estem davant d’un exercici clar de guerra
bruta. És a dir, pràctiques il·legals i il·legítimes dutes a termes per determinades estructures fonamentals de l’estat amb objectius incompatibles amb els pilars bàsics
de la democràcia i l’estat de dret.
2.13. No parlem doncs, d’una maquinació d’un govern o d’un partit sinó d’una
operació d’Estat.
2.14. Per a desenvolupar-la s’han utilitzat el que popularment es coneix com a
clavegueres de l’estat i que no seria altra cosa que l’ús fraudulent del poder (polític,
coercitiu i comunicatiu), de subterfugis legals i de recursos propis de l’estat amb fins
espuris incompatibles amb els drets més elementals.
2.15. Ens trobem davant de pràctiques més pròpies d’una dictadura i que se sostenen, des d’un punt de vista filosòfic, sobre la idea de que la raó d’estat ho justifica
tot. En aquest cas, la unitat de l’estat. Passant per sobre de la voluntat popular d’una
part i dels principis democràtics de l’altra.
2.16. La «Operación Catalunya» com a exercici de guerra bruta desenvolupat en
ple segle xxi, té un caràcter essencialment difamatori. Òbviament no es planteja la
violència física, però si l’atac al prestigi social de determinades persones. En conseqüència, per tant, es desenvolupa sobretot en espais mediàtics.
2.17. El seguiment il·legal de persones relacionades amb l’independentisme s’ha
anat confirmant a mesura que ha anat avançant la Comissió d’Investigació. Tanmateix, ens queda un element també per resoldre pel que fa als atacs que determinades
estructures de l’estat hagin pogut fer cap a Catalunya. Queda per investigar què volien dir el ministre de l’Interior i el Director de l’Oficina Antifrau quan diuen que
«les hemos destrozado el sistema sanitario». En aquest cas ja no parlem només de
drets individuals sinó col·lectius. No es refereixen a idees polítiques sinó a condicions materials dels ciutadans d’aquest país. Finalment, cal determinar doncs, si la
«Operación Catalunya» també ha atacat l’estat del benestar dels catalans i les catalanes, únicament i exclusiva per finalitats partidistes.
2.18. La majoria de compareixents destaquen que aquesta operació es posa en
pràctica durant els darrers anys, coincidint amb el procés sobiranista a Catalunya i
també coincideixen a destacar que el que moment inicial se situa en la gravació de
la conversa que Alícia Sánchez Camacho i Victòria Álvarez van tenir el 7 de juliol
de 2010 en un conegut restaurant de Barcelona.
3. El mètode:
3.1. La «Operación Catalunya» té un mètode d’actuació que s’ha repetit en més
d’un dels casos analitzats. Sempre amb pautes similars que es poden traçar perfectament i que, en conseqüència, ha esdevingut sistemàtiques.
3.2. No es tracta, en conseqüència, d’una actuació aïllada i descontrolada de diversos policies, periodistes i membres de la fiscalia que escapen a les pautes i els
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controls que marca la llei, sinó que estem parlant d’una conducta planificada, estratègica i orquestrada políticament amb coherència amb uns objectius partidistes.
3.3. Darrera, per tant, hi ha una organització concreta. Amb una jerarquia pròpia
(més enllà de la formal policial), amb rols individualitzats determinats i amb objectius generals. Per simplificar-ho, s’ha parlat des d’alguns àmbits d’una «policia patriòtica». I fins i tot, alguns dels compareixents han parlat obertament «d’organització
criminal» o de «política criminal».
3.4. Es pot dir, però, que aquesta estructura policial malgrat que amb organització i amb persones parcialment diferents, no és un factor nou. Existeix des de fa
temps. De fet, probablement constitueix una constant present en tota la democràcia
espanyola de tal manera que molts dels seus elements provenen, fins i tot, del règim
anterior (franquisme) i s’han mantingut en l’actual règim. Han existit altres operacions del mateix estil contra dissidència política, per fer front a l’independentisme
en altres moments d’aquest període històric.
3.5. Cal dir que, en gran mesura, la «Operación Catalunya» ha estat possible perquè la Cuerpo Nacional de Policia no ha estat mai depurat d’elements d’origen, mentalitat i actuacions franquistes. Elements que no només no se’ls ha apartat sinó que
se’ls ha mantingut en càrrecs de comandament. Es aquest substrat el que ha permès
–insistim, no només en aquesta operació concreta sinó al llarg de la democràcia–
fets com els que s’han posat de manifest en aquesta comissió.
3.6. Pel que fa expressament als casos concrets d’aquesta maquinació, cal dir
que, en tots, el recorregut s’ha iniciat sempre amb investigacions policials prospectives. És a dir, aleatòries i amb caràcter persecutori. I aquesta és una pràctica expressament prohibida per la Llei d’Enjudiciament Criminal. En concret, a través del seu
article 295: «En cap cas els funcionaris de policia judicial poden deixar transcórrer
més de vint-i-quatre hores sense donar coneixement a l’autoritat judicial o al Ministeri Fiscal de les diligències que hagin practicat, excepte en els casos de força major
i en el que preveu l’apartat 2 de l’article 284.»
3.7. Dit en altres termes, la llei i la més elemental defensa dels drets fonamentals
dels ciutadans, especialment la presumpció d’innocència, impedeix expressament
que la policia, en el marc de la seva actuació indagadora, pugui actuar al marge del
coneixement de l’autoritat judicial. I en aquest cas, s’ha fet permanentment.
3.8. Les investigacions, doncs, no s’originaven a partir de cap denúncia prèvia, de
cap ordre provinent de fiscalia i en cap cas estaven efectuades sota control judicial.
S’apuntava a la persona que es volia empaitar i partir d’aquí es buscava. I encara
més, independentment de l’origen, un cop iniciades aquestes indagacions, no eren
traslladades a la jurisdicció judicial.
3.9. Les unitats policials dedicades a perseguir l’independentisme elaboraven
els informes policials falsos. Manipulaven i confabulaven per tal de generar un relat creïble i inculpatori. En paraules planeres del ex cap d’assumptes interns Martín-Blas: «Alguien le ponia sal y pimienta». Aquests informes no eren traslladats a
la fiscalia ni a cap jutge sinó que es filtraven oportunament a determinats mitjans
de comunicació. A partir d’aquí, esdevenien notícia i generaven la sospita buscada.
3.10. Exemple d’això poden ser els informes que s’han atribuït a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) però que en realitat aquesta unitat n’ha
negat l’autoria. Eren documents publicats amb el seu segell però sense signar, sense número de registre. En definitiva, sense complir els protocols necessaris. I això
no obstant, són informes que ha servit per il·lustrar informacions periodístiques que
han servit per generar ombres de dubte sobre polítics catalans. I que han donat peu,
i això encara és més greu, a processos judicials.
3.11. Un cas paradigmàtic i significatiu és, precisament, l’informe atribuït a la
UDEF en el que s’associava al president Artur Mas a comptes en bancs situats en
paradisos fiscals i que va publicar el diari El Mundo. El 19 de novembre de 2012,
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coincidint amb la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya que s’havien
de celebrar el dia 25 del mateix mes.
3.12. Per això, concloem que determinats mitjans de comunicació han estat part
essencial de la trama ja que han ajudat a través de la publicació –sense cap mena de
contrast– de les informacions que els han fet arribar des de la policia, contribuint
així a la generació d’un estat d’opinió concret. Es pot acabar reconeixent que entre
les cúpules del CNP i, sobretot, del Ministeri de l’Interior hi havia una estreta relació amb directors de mitjans de comunicació que han publicat als dictats del que
convenia políticament als responsables d’aquesta trama. En termes del Ministro:
«periodistes gacetilleros».
3.13. Caldria fer també una investigació judicial sobre aquestes praxis dutes a
terme per aquests mitjans. No en va, si els responsables de publicar determinades
informacions ho feien sabent que procedien d’informes falsos o investigacions irregulars estaven col·laborant conscientment en una manipulació informativa tendent a
influir políticament. I això, pot ésser també considerat perseguible penalment. I en
qualsevol cas, i més enllà de que puguin constituir un pressumpte delicte o no, són
absolutament reprovables des d’un punt de vista periodístic i democràtic.
3.14. Val a dir que ens sembla especialment clarificador en relació al seu paper
que determinats responsables de mitjans de comunicació no hagin comparegut en
aquesta comissió per tal de poder respondre a les preguntes dels grups parlamentaris. En concret, la Comissió va reclamar periodistes com el Sr. Pedro Garcia Cuartango (director del diari El Mundo), Sr. Francisco Marhuenda (director del diari La
Razón) i Eduardo Inda (Okdiario) però cap d’aquests no han comparegut.
3.15. Cal dir que a l’hora de plantejar cadascuna de les accions que acabaven amb
l’aparició dels informes i notícies en els mitjans, es jugava amb el calendari polític.
Especialment, tenint en compte les comtesses electorals a Catalunya (eleccions al
Parlament, eleccions municipals, consulta del 9 de novembre, etc.) amb la finalitat
d’acabar afectant l’estat d’ànim de la opinió pública. Això és, influint en la opinió
dels electors i per tant, en els resultats de les eleccions. Es tracta, per tant, d’un intent de voler influir il·legítimament en uns resultats electorals. Cosa que, evidentment, constitueix una amenaça per la pròpia democràcia. Es per això que, més enllà
de tots els altres presumptes il·lícits penals, es tractaria també d’un hipotètic delicte
electoral que caldria investigar judicialment.
3.16. En la majoria dels casos, un cop publicades les informacions s’obria la via
judicial. A vegades per la denúncia d’alguna associació cívica (en aquests sentit cal
destacar el paper del Col·lectiu de Funcionaris Públics «Manos Limpias») o per la
pròpia iniciativa de fiscalia. La judicialització suposava un «blanquejament» de la investigació ja que li donava més versemblança i al mateix temps allunyava el focus de
la policia. En aquest sentit, ens sembla particularment clara l’afirmació feta pel propi
ministre en les converses amb el Director de l’Oficina Antifrau (gravades els dies 2
i 14 d’octubre de 2014) quan assegura: «Lo ideal es que eso esté en el juzgado, y, si
sale nadie sospechará que sale de la Policia».
3.17. Evidentment, la «Operació Catalunya» ha costat diners. Per dur a terme totes i cadascuna d’aquestes intervencions s’han utilitzat recursos públics. No només
pel que fa al cost ordinari de l’estructura policial creada expressament sinó, fins i
tot, fons reservats de l’estat. Així ho ha reconegut el compareixent comissari Sr.
Marcelino Martín-Blas. Aquests fons reservats s’han usat, entre d’altres, per a pagar
confidents i per comprar proves. És el cas, per exemple, de les dades sobre un hipotètic compte bancari a Suïssa del llavors Alcalde de Barcelona, Sr. Xavier Trias, que
van ser obtingudes a canvi d’una suma considerable de diners.
3.18. No s’han pogut determinar el que tota aquesta operació ha suposat per l’erari públic i aquest és un altre element que caldria analitzar amb profunditat donat que
podria constituir una clara malversació.
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4. Els pressumptes responsables
4.1. Una de les qüestions que s’han procurat escatir per tal de determinar les responsabilitats pertinents és qui estava al darrera, des d’un punt de vista ideològic, de
la operació. En aquest sentit, també són extremadament indicatives les converses
entre el ministre de l’Interior i el Director de l’Oficina Antifrau (que ningú ha pogut
desmentir). D’aquestes se’n desprèn que, com a mínim, la presidència del Govern
de l’estat n’era coneixedora. En concret, el ministre reconeix que «el presidente lo
sabe». D’aquí se’n pot inferir doncs (i així ho han apuntat també diferents compareixents), que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy Brey, era sabedor
d’aquesta conspiració.
4.2. Amb tot, no es pot descartar que, més enllà del coneixement i fins i tot la
permissivitat i la connivència en relació a la operació no es pot descartar, en cap
cas, que l’autoria intel·lectual de tot aquest entramat no se situï exactament a l’entorn
més immediat de la presidència de l’estat espanyol. Donat que la competència directa sobre els assumptes de seguretat i intel·ligència correspon a la vicepresidenta del
Govern espanyol, la Sra. Soraya Sáenz de Santamaria.
4.3. Per altra banda, també caldria analitzar i investigar el paper que pot haver
tingut el Cap de Gabinet del President del Govern espanyol i secretari del Consell
Nacional de Seguretat, el Sr. Jorge Moragas Sánchez. En aquest sentit, alguns dels
compareixents han apuntat la seva vinculació en l’organització de la operació.
4.4. A banda de les ramificacions polítiques, el nucli central de la Operación Catalunya se situa en l’àmbit policial. Específicament dins el Cuerpo Nacional de Policia (CNP), l’estructura del qual es modifica quan el Partido Popular accedeix, de
nou, al poder a l’estat espanyol (2011). Bona part dels canvis que imposa el govern
del PP responen a la voluntat de respondre contundentment al procés sobiranista a
Catalunya.
4.5. Amb la reestructuració del CNP, el govern espanyol situa al Sr. Ignacio
Cosidó com a Director General de la Policia. És aquest qui dirigeix formalment la
policia i qui agafa un organisme ja existent al si del cos, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) i li canvia les funcions atorgant-li un component d’intel·ligència policial imprescindible per al funcionament de tota aquesta trama. Al capdavant de la
DAO s’hi situa al Comissari Eugenio Pino a qui molts compareixents situen com a
peça clau en la materialització de tota l’estratègia político-policial.
4.6. La Dirección Adjunta Operativa, doncs, esdevé el centre neuràlgic de tota
l’activitat d’espionatge, intel·ligència i seguiment policial de polítics catalans.
4.7. Integrats en aquest nucli policial (DAO), que no té menys d’un centenar
d’efectius i que ha estat plantejada per tal d’executar aquesta operació, s’hi situen
policies (la majoria amb rang de Comissari) afins políticament i de la confiança personal del Director Adjunto Operativo, –Sr. Eugenio Pino– i del propi ministre de
l’Interior. Són fonamentalment, policies amb molta experiència, amb coneixement
intern del cos, amb relacions amb les estructures de l’estat i amb recursos. En alguns
casos, fins i tot recursos propis que han posat a disposició de tota la trama.
4.8. D’aquesta Dirección Adjunta Operativa (DAO) en depenen dues unitats que
són les que es van crear concretament per a executar el que es plantejava des de la
cúspide de la operació:
– Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC)
– Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC): depenent directament de la
Unitat d’Assumptes Interns de la Policia.
La primera amb vocació de treballar sobre el terreny - a Catalunya– recopilant
informació que pugui comprometre als polítics catalans i la segona amb la missió
de revisar els arxius per tal de «rescatar» velles informacions, manipular-les, elaborar-les i portar-les a la llum, de nou.
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4.9. Des d’un punt de vista organitzatiu, totes les informacions estudiades així
com bona part dels compareixents, assenyalen com a essencials per al funcionament
de tota la trama a:
– Comissari Sr. Marcelino Martín Blas: Responsable d’Assumptes Interns de la
Policia, qui assumeix aquesta Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC).
– Comissari Sr. José Manuel Villarejo: Comissari de policia, fora d’escala formal
del cos de policia. Agent
– Comissari Sr. José Luís Olivera: Responsable en aquell moment del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado).
– Sr. Daniel De Alfonso Laso: Director de la Oficina Antifrau.
4.10. Un altre element fonamental per entendre tot el funcionament d’aquesta
maquinària és el Sr. José Ángel Fuentes Gago, Inspector de Policia que va ser Cap
de Gabinet del DAO. Una càrrec que no existia anteriorment i que es crea per donar-li cabuda i poder en el marc de l’estructura. Fuentes-Gago, home de confiança
de Pino, participa activament d’alguns dels episodis més rellevants d’aquesta operació. S’ha posat de manifest, per exemple, que és ell qui amb el Comissari Martín-Blas es desplaça a Barcelona per pressionar els fiscals del Cas Palau de la Música
i també ha quedat demostrat que també és ell qui es desplaça a Suïssa (amb un avió
de la policia) per tal d’obtenir les dades del suposat compte bancari a nom de Xavier
Trias. Evidentment, aquests fets apuntats haurien de ser mereixedors d’una investigació judicial acurada per tal de depurar responsabilitats.
5. Les conseqüències
5.1. Mai es podran calibrar del tot les conseqüències reals del que ha suposat
aquesta operació. Essencialment, perquè el que perseguia precisament és la influència en l’opinió de la ciutadania envers càrrecs públics, candidats electorals, partits
i entitats socials. En aquest sentit, doncs, la valoració objectiva és complexa. Tanmateix i a tenor del que ha passat políticament parlant a Catalunya els darrers anys,
haurem de concloure que l’efecte ha estat, en qualsevol cas, limitat. De manera que
hem de reconèixer que els inspiradors d’aquesta trama no han assolit el propòsit inicialment plantejat.
5.2. Amb tot, això no resta gens de gravetat als fets exposats i provats. Al contrari, el que s’ha relatat en a Comissió d’Investigació i el que considerem plausible,
senyala uns fets d’una magnitud intolerable en un estat democràtic. Estem parlant
de possibles delictes tals com malversació de fons públics, de manipulació electoral,
de falsedat documental, de prevaricació. A més de calumnies, difamacions, abús de
poder i altres.
5.3. Per altra costat, considerem que, possibles conseqüències penals a banda, el
que és evident es que els autors polítics d’aquesta conspiració haurien hagut d’assumir les responsabilitats polítiques conseqüents i que passen, al parer d’aquest Parlament, per la dimissió immediata de qualsevol càrrec públic que es pugui ostentar
en aquest moment.
5.4. Dit això, també manifestem que aquesta Comissió no s’hauria d’haver produït mai. No per la duresa dels fets relatats, que és molta, sinó perquè no hagués calgut. No hauria de ser una investigació parlamentària qui definís els detalls i l’abast
d’aquesta conspiració criminal. En efecte, en el marc d’una democràcia, amb separació efectiva de poders i amb institucions amb un funcionament veritablement honest aquestes indagacions i judicis s’haurien de fer als tribunals i no al Parlament.
5.5. Però el fet es que malgrat la gravetat de tot el que s’ha anat sabent de la
«Operación Catalunya», cap jutge, ni cap fiscal ha iniciat cap procés judicial per
corroborar-ho i sobretot per determinar les responsabilitats penals o d’altre índole
que se’n derivin.
5.6. La publicació de les converses és del juny del 2016. Som a l’agost de 2017.
En aquest temps no s’ha judicialitzat res d’aquesta trama. Ni tampoc hi ha hagut
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cap querella, cap denúncia, cap aportació d’informació contradictòria. Cosa que pot
arribar a ser indicatiu des del punt de vista de les persones sobre les quals s’han evocat tot tipus de sospites però també, en relació al sistema judicial. Especialment, en
aquest darrer cas, pel que fa al paper de la Fiscalia.
5.7. Hem d’esmentar també que la majoria dels funcionaris suposadament implicats en tota aquesta trama –la major part policies retirats– han estat condecorats i
alguns altres traslladats a altres destins apartats dels focus periodístics.
5.8. Es per això que: donat que ens trobem davant d’un dels escàndols més profunds de la democràcia espanyola i el règim del 78, tenint en compte que els fets que
s’han anat concretant poden constituir clars delictes i que cap d’aquests casos està
judicialitzat, ni tan sols denunciat aquesta Comissió d’Investigació acorda traslladar
aquestes conclusions a la Fiscalia. Sens prejudici que cap de les persones físiques
o jurídiques que han estat perjudicades puguin querellar-se directament. De fet,
aquesta és una mesura que recomanem.
Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Lluís Guinó i Subirós, Roger Torrent i Ramió, diputats; Marta Rovira i Vergés,
portaveu, GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 68157)

A la Mesa de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya

Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot, membre de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya,
presenta, d’acord amb el que estableix l’article 66.6 del Reglament del Parlament,
les propostes de conclusions següents per tal que, una vegada debatudes a la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya, siguin incloses en el dictamen que ha
d’ésser debatut pel Ple del Parlament.
Conclusions i recomanacions

El mes de juny de 2016, el diari Público publicava els àudios de dues converses
mantingudes entre el llavors Ministre de l’Interior, Jorge Fernàndez Diaz, i el llavors
cap de l’Oficina Antifrau de Catalunya. La publicació d’aquestes gravacions van deixar al descobert que alguna cosa estava fallant al Ministeri de l’Interior. En primer
lloc, el sol fet de que es gravés una conversa d’aquelles característiques al despatx
del Ministre de l’Interior va obrir enormes interrogants sobre quins mecanismes
s’havien fet servir i de qui eren les responsabilitats. En segon lloc, el fet de que les
gravacions acabessin als mitjans de comunicació deixava clar que alguna cosa s’havia trencat dintre els cercles del poder. Per últim, el més greu de tot: a les gravacions quedava reflectit de manera absolutament gràfica com un Ministre de l’Interior
conspirava contra rivals polítics.
La publicació de les gravacions va generar una alarma social molt important i va
posar sobre la taula dubtes i preguntes de profund calat polític: S’estava utilitzant el
Ministeri de l’Interior per perseguir rivals polítics? Quin paper tenia l’Oficina Antifrau? Quin paper jugava la Policia Nacional en aquesta operació? Quin coneixement
tenia el govern –i el seu màxim representant, Mariano Rajoy– sobre aquests fets?
Fins on arribava aquesta trama?
Una comissió necessària
Davant dels greus indicis sobre la taula, el dia 21 d’abril el Parlament de Catalunya va constituir una Comissió d’Investigació sobre aquests fets. Donada la gravetat de les sospites i la contundència de la informació coneguda, des del nostre grup
parlamentari vam recolzar l’obertura d’aquesta comissió malgrat les limitacions que
ofereix aquest format de comissió. Unes limitacions que es van fer paleses en comissions d’investigació precedents i que, lamentablement, com veurem més endavant,
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s’han tornat a posar de manifest en la comissió que ens ocupa. La creació d’aquesta
comissió va comptar amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris excepte
el Partit Popular.
Una comissió doblement boicotejada
Malgrat la importància i gravetat dels temes tractats al llarg de les sessions de
treball, malgrat l’alarma política i social generada per la coneguda com Operació
Catalunya, entenem que la comissió va ser doblement boicotejada.
Per una banda només 3 dels 6 grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya han arribat fins al final de la comissió. El primer en desertar dels treballs
d’investigació va ser el PSC, que va decidir no participar a cap sessió de la comissió, més enllà de la sessió constitutiva. Segons les explicacions donades per aquest
partit, la seva no assistència ha estat en protesta per el bloqueig d’una altra comissió
d’investigació (la del conegut com Cas Jutge Vidal) per part de JxS i la CUP. Des de
CSQP entenem que, més enllà de la valoració que es pugui fer sobre el desenvolupament de la comissió Vidal, aquesta no pot servir d’excusa per no participar en la
comissió que ens ocupa, donada, per una banda la importància dels fets investigats.
Que una força que ha tingut responsabilitats de govern al llarg de les últimes dècades –tant a Catalunya com a l’Estat– i que ha estat implicada en greus escàndols de
naturalesa propera als fets investigats, és per al nostre grup un motiu de gran preocupació. El segon grup en desertar va ser el Partit Popular que, davant l’acumulació
de testimonis que deixaven en molt mal lloc a càrrecs i representants del seu partit
(començant pel Ministre Jorge Fernàndez Diaz fins arribar al mateix president del
Govern, Mariano Rajoy), també va decidir aixecar-se i no atendre les sessions de la
comissió. Un fet especialment greu tenint en compte que són el partit directament
responsable dels fets investigats. Per últim, el grup parlamentari de Ciutadans també
va decidir abandonar la comissió abans del seu tancament.
Aquestes tres absències són significatives, com dèiem, per la importància dels
fets investigats però s’agreugen si tenim en compte que, al Congrés dels Diputats (on
també va tenir lloc una comissió d’investigació al voltant dels mateixos fets) aquests
tres partits han posat tota mena de impediments i vetos per tal de permetre un bon
desenvolupament de la comissió en qüestió.
Per això, davant de les absències del PP, el PSC i Ciutadans a la comissió del Parlament de Catalunya i dels seus constants vetos al Congrés, des del nostre grup ens
hem preguntat en diverses ocasions a la comissió «què amaguen PP, PSC-PSOE i
Ciutadans?». I ens ho seguirem preguntant: perquè aquests partits es mostren tan
poc interessats per esbrinar la veritat d’uns fets tant greus, que causen tanta alarma
a la nostra societat i que posen en qüestió les bases mateixes del nostre sistema democràtic i l’Estat de Dret? En aquest sentit, a la seva compareixença, la periodista
de Público, Patricia López, ens explica:
«Quien está bloqueando las comparecencias, quien quiera llenar de papel la comisión de investigación del Congreso de los Diputados para después ni siquiera leérselo y ver las diferencias entre los sellos, pues, sí, son Ciudadanos, el PP y el PSOE.
Eso es un hecho, no es una opinión».
El segon boicot que ha patit la comissió ha estat el de la no compareixença
sistemàtica de persones citades a comparèixer. Entre aquestes persones trobem
el mateix Jorge Fernàndez Díaz, Daniel de Alfonso, Mariano Rajoy, Jorge Moragues, José Luís Olivera, José Manuel Villarejo, Bonifacio Díaz, José Ángel Fuentes
Gago, Eduardo Inda, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido, Francisco
Marhuenda, Eugenio Pino o Esteban Urreztieta.
Cal destacar que aquestes compareixences van ser aprovades per la majoria dels
grups del Parlament català i per tant, entenem que la desatenció per part de les persones citades és un menysteniment greu al caràcter representatiu del Parlament de
Catalunya com a institució. Des de CSQP entenem que és inadmissible que persones
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les persones citades decideixin no comparèixer ja que la seva compareixença respon
a la voluntat majoritària dels legítims representants del poble de Catalunya.
Per això, i des d’un punt de vista jurídic, el nostre grup juntament amb JxS i la
CUP-CC va demanar a la Mesa del Parlament que posés tots els mitjans jurídics disponibles per perseguir judicialment les persones no compareixents. Una demanda
que ha estat acceptada per la Mesa i que es materialitza en un acord per presentar
una querella contra les persones a què es fa referència la sol·licitud de la Presidenta
de la Comissió i dona trasllat al Ministeri Fiscal als efectes que determina l’article
67.3 del Reglament.
Fets que considerem suficientment acreditats
Després de sentides les compareixences que van tenir lloc al llarg de la Comissió
d’Investigació i analitzats els documents disponibles, des del nostre grup parlamentari arribem a les següents conclusions:
1. La present comissió ha patit un deliberat intent de boicot per part dels diversos
compareixents que han decidit no respondre a la demanda de compareixença efectuada per la majoria dels representants del poble de Catalunya, obstaculitzant així
els objectius per la qual va ser creada.
2. La present comissió ha patit un deliberat intent de boicot polític per part dels
grups parlamentaris del PP, PSC i Ciutadans.
3. S’ha pogut determinar de manera clara l’ús partidista de la policia sota el mandat, com a Ministre de l’Interior, de Jorge Fernàndez Diaz. Aquest ús partidista es
va materialitzar en la creació d’unitats fora de l’estructura orgànica del Cos Nacional de Policia.
4. D’aquesta estructura van participar diversos comissaris i inspectors en cap al
voltant l’ex Director Adjunt Operatiu (DAO), Eugenio Pino.
5. Aquesta estructura realitzava investigacions prospectives fora del marc legal
contra adversaris polítics.
En aquest sentit hem pogut sentir al llarg de les diverses compareixences:
«Pero lo peor de todo es que en esas operaciones no se han utilizado agentes bajo
autorización judicial, se ha utilizado en muchas ocasiones a este tipo de policías en
segunda actividad, que ya han tenido problemas con la ley, a agencias de detectives,
a confidentes con delitos, se ha pagado de los fondos reservados, o sea... Sí, es que
yo, por mí, que se investigue a quien sea, pero dentro del marco del estado de derecho» (Patrícia López, Periodista de Público).
La Ley de enjuiciamiento criminal –perdón– pone límites a las investigaciones
prospectivas de las fuerzas de seguridad; esto es: prohíbe que los policías salgan a
pescar. Su artículo 284 establece que, y leo textual: «Inmediatamente que los funcionarios de la policía judicial tuvieran conocimiento de un delito Público o fueran
requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participaran a la autoridad judicial o al representante del ministerio fiscal.
Sí pudieran hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención.» (Pedro
Águeda, Periodista de eldiario.es)
«¿Por qué es un tema de política criminal? Porque el Partido Popular desarrolla
la ilusión, en mi opinión, lo cual es discutible, de que los elementos de corrupción
que hay en el panorama político catalán, en las administraciones catalanas, pueden
ser una palanca para destruir la evolución hacia el soberanismo. Por eso desarrollan una política criminal frente al auge del soberanismo y del independentismo. En
lugar de dar una respuesta de carácter político, la que sea, desarrollan una política
criminal. Es así como yo la defino, como la he definido, y los datos que he podido
investigar así lo corroboran». (Ernesto Ekáizer)
«La clave de todo, yo creo que está es otra de las cosas que he mencionado y que
se ve en la reunión de Daniel de Alfonso con el ministro, es que en nada interesaba
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acabar con la corrupción. O sea, era una cuestión política». (Patrícia López, Periodista de Público).
«El envío a Cataluña de agentes de asuntos internos de la policía para buscar
información de posibles corruptelas de políticos mientras arreciaba el proceso soberanista no parece encajar en esta jurisprudencia. Ocurrieron esas investigaciones
prospectivas; para conocerlas, además de las fuentes policiales que cultivamos durante años, bastó consultar las portadas de algunos periódicos escritos y digitales.
Ahí estaba el fruto de esas investigaciones prospectivas, allí y no en los juzgados.»
(Pedro Águeda, diario.es)
«Yo creo que lo fundamental que estamos tratando aquí es que las investigaciones policiales deben estar siempre bajo la tutela judicial, y lo que creo que es innegable es que no ha habido tutela judicial efectiva ninguna en todas estas investigaciones de las que estamos hablando, investigaciones e indagacions» (Carlos Enrique
Bayo, Periodista de Público)
«Puede que el sistema sea imperfecto y albergue errores que deban ser corregidos pero eso es muy distinto de las investigaciones prospectivas, dedicadas a generar grandes titulares en el momento supuestamente oportuno y siempre sin control
judicial». (Pedro Águeda)
L’operació Catalunya, molt sintèticament, òbviament és una operació d’estat, tots
els noms han estat dits. És una trama de la guerra bruta, paral·lela, fora de tot ordenament jurídic al marge de qualsevol marc processal i fora de tot control públic i
polític, sota direcció, monitorització i control polític. (David Fernandez)
6. El llavors Ministre de l’Interior, Jorge Fernández Diaz, ha estat una peça clau
pel desenvolupament dels greus fets investigats.
«El señor Eugenio Pino es además la única persona que ha dicho en una entrevista públicamente que las grabaciones al ministro, y al director de la Oficina Antifraude, Fernández Díaz son legales y que él tenía conocimiento de elles [...] Solo
si el ministro estaba haciendo algo que bordeaba la ley se le podía extorsionar; si
todo fuera legal, si no tuviera importancia, nadie tendría interés en grabarlo» (Patricia López)
7. Tal com el mateix Jorge Fernández Diaz admet a la gravació de la seva conversa amb Daniel de Alfonso queda clar que el president Mariano Rajoy tenia coneixement d’aquests fets.
8. Queda clar que Javier Moragas i Alicia Sánchez Camacho tenien coneixement
d’aquests fets.
«Pues, yo, parafraseando al ministro del Interior cuando recibió por segunda
vez a Daniel de Alfonso, solo puedo decir “el presidente lo sabe”. Claro. Parece que
si está Jorge Moragas y el ministro Fernández Díaz dice cuando él no sabe que les
están grabando “el presidente lo sabe”, pues, parece que el presidente del Gobierno
Mariano Rajoy, lo sabe. Y si no lo sabe, pues, entonces sí que estamos descontrolados, claro.» (Patricia López)
«Si le quieren poner una fecha reciente de inicio a la operación Cataluña, háganlo en el año 2010, cuando José Zaragoza, del PSC, y Alicia Sánchez Camacho, del
PP, junto con el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, convocan en La
Camarga a la examante de Jordi Pujol Ferrusola para que cuente toda la corrupción
que presuntamente ella vivió en los viajes con él». (Patricia López)
«Nosotros lo hemos publicado, lo hemos intentado sostener con testimonios, con
todo tipo de documentación y pruebas periodísticas, por supuesto, pero yo creo que
está bastante claro que él, lo que es, digamos, la biela de conexión entre los políticos
del Partido Popular en Cataluña y el ejecutivo de Mariano Rajoy. Y, naturalmente,
Mariano Rajoy es el que despacha directamente con el ministro del Interior, que es
el que pone en marcha esas operaciones. Y que yo creo que realmente, cuando el
señor Jorge Fernández Díaz, al principio de la segunda reunión –que es importante
decir eso–, le dice a Daniel de Alfonso “el presidente lo sabe”, y lo dice sin venir a
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cuento, porque se lo dice motu proprio, al principio de esa segunda reunión, la justificación que pone el ministro Fernández Díaz es que eso lo hace para ganarse la
confianza del interlocutor, que es mentira. Que lo que dice, como ya no puede negar
que lo ha dicho, que es mentira pero que él lo dice para..., engañando a Daniel de
Alfonso, para ganarse su confianza. Entonces, es que es evidente que cuando él le
dice, motu proprio, en la segunda reunión y catorce días más tarde: «el presidente
lo sabe», es que le está dejando saber que él ya ha informado al presidente que, por
cierto, sí que ha reconocido que se refería al señor don Mariano Rajoy Brey, eso lo
ha hecho en sede parlamentaria, en la comisión de investigación del Congreso de los
Diputados, que la conversación que tuvieron, la primera en la que estaban hablando
de todas esas investigaciones prospectivas, de todas esas filtraciones a periódicos
amigos, etcétera, que se le había hecho llegar toda esa información al presidente.
Por lo tanto, es lógico que Jorge Moragas, como jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno, estuviera, pues, vamos, siendo un poco el coordinador de unas acciones y otras.» (Carlos Enrique Bayo, Periodista de Público)
9. Les gravacions fetes al despatx del Ministre Jorge Fernández Diaz deixen absolutament clar que la reunió entre el Ministre i Daniel de Alfonso estava marcada
per la convocatòria de la consulta del 9N. El dictamen fet per la Fiscalia de Madrid
sobre les gravacions deixa clar que «de lo que hablan el ministro y De Alfonso no
deja de ser un intercambio de ideas y estratègies políticas, una recopilación de possibles casos de corrupción que pueden afectar políticamente a determinados sectores
de ideologia independentista».
10. Les gravacions deixen absolutament clar que hi havia intenció d’influir des
del Ministeri sobre l’opinió pública mitjançant titulars i notícies infundades.
En aquest sentit, han estat diversos els compareixents que van explicar amb detall com funcionava aquest mecanisme:
«Alguien ha echado sal sobre documentos oficiales y luego ha hecho un apaño
–permítanme la expresión– y han elaborado un documento, y eso es el informe
borrador» (Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d’Afers Interns de la Policia
Nacional)
«Le voy a poner un ejemplo de cómo se remite una nota informativa. Esta es la
nota informativa que yo remito al director adjunto operativo con ocasión del informe borrador. Se lo pongo como ejemplo, que me he traído el informe borrador. Mire
usted: “Oficio”, tal. “Referencia: Unidad de Asuntos Internos, RS380. Fecha: 9 de
marzo. Asunto: remitiendo informe investigación sobre la filtración, informe borrador. Destinatario: director adjunto operativo.” El sello. El membrete. La firma, con
su sello. Rubricadas, todas las hojas. Esto es un informe oficial. Todo lo que no sea
esto, mire usted, se lo ha inventado alguien por el camino, y puede decir que viene,
o puede decir que va, me da igual, eso no vale para nada, para nada. Y, por ejemplo,
pues, no sé, como lo he trabajado yo, pues lo traigo aquí, el informe. Pero ocurrió
algo parecido con el informe PISA o como se llame. Pues, mírelo usted, a ver si tiene esto que le digo. Verá como no lo tiene.» (Marcelino Martín Blas, excap de la
Unitat d’Afers Interns de la Policia Nacional)
«Pues, sí, ¿que es una chapuza? Si es lo que quiere que le confirme, pues, es
una chapuza. Que eso será una chapuza, pero, mire, eso jurídicamente no vale para
nada». (Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d’Afers Interns de la Policia Nacional)
«Pero ¿vamos a poder ir a por este?», «pero ¿de este sabes algo?», pero, «no,
pues, es que no tengo ninguna prueba, pero...» Por favor, lo hemos escuchado todos. ¿Es que alguien puede poner en duda que lo que están diciendo es conspirar?
Es que nadie, con dos dedos de frente, puede dudarlo. Una cosa es que esté yo en un
bar; pero estaban en el despacho del ministro del Interior, en la sede del Ministerio
del Interior, paseo de la Castellana, número 5. (Carlos Enrique Bayo, Periodista de
Público)
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11. Queda clar que aquestes maniobres per publicar informació falsa tenien com
a objectiu desacreditar polítics i partits independentistes i és en aquest context on
s’ha d’ubicar la acusació falsa sobre els comptes corrents de Xavier Trias i les investigacions prospectives sobre Oriol Junqueras.
12. Queda clar que aquestes maniobres per publicar informació falsa tenien com
a objectiu desacreditar Podemos i és en aquest context on s’han d’ubicar l’Informe
PISA i el document fals de pagament de l’Euro Pacific Bank a Pablo Iglesias.
En aquest sentit, el compareixent David Fernàndez explicava:
«És com l’informe PISA contra Podemos. Quan surt? Enmig d’un gener que s’ha
de discutir qui agafarà les regnes de l’Estat, si Mariano Rajoy o si un espai, una coalició alternativa. [...] Quan surt, no, l’informe de Trias? Quinze dies abans. Bé, poc
abans de les eleccions. Recordeu que Pedro J. diu: “Em sento com si hagués guanyat les eleccions.” És a dir, trien molt condicionar, emotivament, la percepció de la
gent.» (David Fernández)
«El primer objectivo fueron los políticos catalanes impulsores del proceso; más
tarde el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y como hemos sabido recientemente, también el gobierno socialista precedente, con informes sobre los casos 11-M y Faisán
revisados, a pesar de contar con una sentencia firme del Tribunal Supremo». (Pedro
Águeda, Periodista de eldiario.es)
13. Queda absolutament clar que ni des del Ministeri de l’Interior, ni des de la
Fiscalia ni des de cap instància del Govern del Partit Popular s’han portat a terme
les investigacions que els greus fets coneguts requeririen.
Aquest extrem ha estat confirmat per la pràctica totalitat dels compareixents que
han passat per la comissió. Així ho expliquen alguns d’ells:
«La Fiscalía General del Estado, que dirige el fiscal José Manuel Maza, sin visos de dimitir, no ha abierto ninguna diligencia ante una denuncia de un ministro en
sede parlamentaria» (Patricia López, Periodista de Público)
«La fiscalía, a día de hoy, y a pesar de los audios y de los documentos oficiales,
no ha abierto diligencias» (Patricia López, Periodista de Público)
«No interesa, al menos desde los años ochenta –esperemos que las cosas cambien– acabar con la corrupción y son todos pactos políticos de intereses creados de
los que nada entendemos los ciudadanos». (Patricia López, Periodista de Público)
«Un escándalo mundial en el que el señor ministro del Interior dijo que iba a
abrir una investigación, que había ordenado una investigación de la que saldrían, por
tanto, clarísimos hechos sobre quiénes habían cometido esa grabación ilegal, quién
la había filtrado y cómo nosotros habíamos cometido el delito de revelación de secretos, de difundir una grabación ilegal. Todavía estamos esperando algo de todo
ello». (Carlos Enrique Bayo, Periodista de Público)
«No solamente no se tomaron en serio, sino que cuando nosotros las entregamos
a la Fiscalía General del Estado, la grabación íntegra, dijeron que no tenían la grabación íntegra. Es que el Tribunal Supremo, teniendo un dictamen de su fiscal, del
fiscal del Supremo, en el que dice: “Esta grabación tiene este contenido y la hemos
visto íntegramente”, dice: “No podemos pronunciarnos porque no tenemos la grabación íntegra.” Están desmintiendo a su propio fiscal, es que esto, vamos, es de juzgado de guardia, pero, claro, como no hay nada más arriba del Supremo, solo queda
ir a Europa». (Carlos Enrique Bayo, Periodista de Público)
«Una segona, que és una prèvia metodològica, i jo segurament afirmaria, d’entrada, que tot ha estat dit i s’ha publicat moltíssima informació, i que la pregunta fonamental no és acabar de saber què ha passat sinó com és que encara no hi hagi una
resposta institucional, que no hi hagi una resposta jurídica, que no hi hagi detinguts
i que no hi hagi imputats judicials, amb tot el que ja se sap. Però, bé, forma part de
la mateixa lògica del que caldria qualificar com a guerra bruta» (David Fernández)
Bueno, pues si nosotros publicamos un audio en el que el señor comisario Villarejo está amenazando a los representantes de la soberanía popular de las comisiones
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de investigación, de los parlamentos, de Cataluña y del Congreso de los Diputados,
y no se abre ninguna investigación, a mí me parece que esta situación no es que sea
gravísima, es que raya en la delincuencia por parte de los organismos máximos del
Estado. (Carlos Enrique Bayo, Periodista de Público)
Igual que no vinieron con una orden judicial los policías que vinieron a nuestra
redacción pidiendo esa grabación íntegra. ¿Por qué? Porque si se judicializa la causa hayque abrir una investigación. Y una investigación donde habrá partes, donde
habrá acusacionespopulares, donde habrá abogados, habrá fiscales y todo El Mundo
podrá ver,entonces, cómo se hicieron esas grabaciones, si son ilegales o no. Y probablemente sepodrá obtener algún indicio de cómo se filtró, pero todo esto no se hizo,
no se ha hecho, sigue sin hacerse. Es que es absolutamente sorprendente –sorprendente– que el ministro del Interior diga que es una gravísima violación de la seguridad del Estado, es un ataque contra él mismo, él es una víctima de una conspiración
y de todo eso, pero que no se abra una investigación judicial. ¿Acaso el Ministerio
del Interior no tiene la capacidad de instar a la fiscalía a abrir investigaciones judiciales? Pues normalmente lo hace. ¿Cómo es que no lo hace en este caso? A mí me
gustaría que ustedes me contestasen a eso, porque es absolutamente inverosímil.
(Carlos Enrique Bayo, Periodista de Público)
¿Ha hecho algo la fiscalía? La fiscalía, instada por sendos informes policiales,
uno de la Unidad de Asuntos Internos y otro de la comisión judicial que investiga
el caso Nicolás, ¿qué ha hecho? Ponerlo en un cajón y tenerlo en un cajón un año
[...] Les recuerdo que el señor Manuel Moix era fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid
(Carlos Enrique Bayo, Periodista de Público).
14. Queda clar que s’han utilitzat fons reservats per pagar investigacions prospectives situades clarament fora del que marca el Codi Penal i, per tant, fora de
l’Estat de Dret.
«Sí, que tanto Peribáñez como Tamarit, los dos, digamos, detectives traidores
de Método 3, que acaban trabajando para la brigada política, han estado cobrando
fondos reservados [...] A continuación, es el propio Villarejo el que, en una nota interna, dice que sí que han cobrado fondos reservados. A continuación, es el señor
Eugenio Pino el que dice que no solamente han cobrado fondos reservados, sino que
siguen trabajando para la policía, en una nota, escrita y firmada por él, dirigida al
magistrado que lleva el caso Pujol, al magistrado de la audiencia. Luego llega y en
su testimonio Público allí, ante la fiscal, dice que, bueno, lo escribió pero que no
estaba muy seguro, que no vale lo que escribió, que lo que vale es lo que dice ahí».
Mireia Boya e Busquet: Última pregunta y muy rápida: ¿Quién paga y, sobre
todo, cuánto dinero Público ha costado esta operación cloacas del Estado?
Patricia López: Eso no lo sé, pero vamos, pagamos todos los españoles, porque
como el propio comisario Pino dijo en una entrevista, se pagó de los fondos reservados.
«Y si luego vinimos nosotros a Barcelona, yo creo que vine en una ocasión, o...,
o, no sé, vinieron funcionarios que estaban a mis órdenes alguna vez a Barcelona, y
se les pagó la comida, pues sí, también les pagamos la comida. ¿Y que de todo eso
no había factura? También es verdad, no se dan facturas. Eso se paga con fondos reservados y los fondos reservados están para casos que son excepcionales y que hay
que pagar. O sea... Peribáñez dijo que no había facturas y es verdad. No hay facturas.
(Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d’Afers Interns de la Policia Nacional)
15. Queda clar que els periodistes Eduardo Inda, Estaban Urreiztieta, Manuel
Cerdán i Antonio Rubio eren part nuclear del mecanisme en que es basava l’Operació Catalunya.
«Hem parlat poc dels altres periodistes, els que col·laboraven: l’Eduardo Inda,
l’Esteban..., que estaven formant directament..., el que no arribava bé a fiscalia o no
entrava per vies, doncs, ho deixaven escampar a la portada de El Mundo» (David
Fernandez)
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«Persones del Col·legi de Periodistes estaven absolutament escandalitzades, i allà
es va acabar, però sí que demostra una certificació, no?, que periodistes com Eduardo
Inda i l’Esteban Urreiztieta formen part, també, d’aquesta trama. (David Fernández)
«Yo grabé a uno de estos comisarios principales de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño, contándome que el comisario José Manuel Villarejo y dos supuestos periodistas de investigación, Eduardo Inda y Manuel Cerdán,
estaban chantajeando a la Casa Real y al CNI con hacer Públicos escándalos del rey
emérito –como así se hizo– para que no se les llamase a declarar en ninguna de las
causas detrás de las que están involucrados». (Patricia López)
«La operación se encomendó al comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, quien dejó reflejado en este informe la ilegalidad del supuesto documento
sobre los Pujol. (L’oradora mostra un full a la cambra.) Es decir, fue la primera persona en denunciar la operación Cataluña. Sin embargo, no se investigó, y los periodistas, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, lo publicaron». (Patricia López)
«Cuando publiqué que el señor Pino se reunió con el señor Eduardo Inda en la
Dirección Adjunta Operativa en el Ministerio de Interior para marcarles las fechas
de publicaciones del informe PISA y de Podemos, el señor Eugenio Pino me puso
una querella por calumnias. Yo fui a declarar y expliqué todo lo que tenía que explicar y en mi defensa solicité el posicionamiento de los teléfonos del señor Eugenio
Pino y del señor Eduardo Inda. La jueza de instrucción archivó la causa, el señor
Pino recurre a la Audiencia Provincial y la Audiencia Provincial dijo que evidentemente: había que reabrir la causa contra mí, porque se había archivado solamente
con mi declaración y que una de las pruebas a practicar, salvaguardando el derecho
de defensa de los imputados, era el posicionamiento de los teléfonos. El señor Pino
retiró la querella. (Patricia López)
Davant la gravetat dels fets descrits, el nostre grup parlamentari considera que:
16. És imprescindible que s’investigui judicialment fins el seu esclariment qui
va ser responsable de les gravacions de les converses entre Jorge Fernàndez Díaz i
Daniel de Alfonso.
17. És imprescindible que s’investigui judicialment fins el seu esclariment qui va
ser responsable dels documents falsos sobre Xavier Trias i Pablo Iglesias.
18. És imprescindible que s’investigui judicialment fins el seu esclariment l’ús de
fons reservats per finançar aquestes operacions
19. És imprescindible que s’investigui judicialment fins el seu esclariment
20. És imprescindible que s’investiguin judicialment fins al seu esclariment les
possibles responsabilitats penals en aquests de les següents persones:
– Mariano Rajoy
– Jorge Fernández Díaz
– Soraya Sáenz de Santamaría
– Jorge Moragas
– Alicia Sánchez Camacho
– Eugenio Pino
– José Ángel Fuentes Gago
– José Manuel Villarejo
– Eduardo Inda
– Estaban Urreztieta
21. La Mesa del Parlament enviarà a la Fiscalia les conclusions d’aquesta comissió d’investigació.
22. Cal que el Govern de la Generalitat de Catalunya faci servir tots els mitjans
tècnics dels que disposi per tal de portar els diversos fets descrits a les instàncies
judicials pertinents, sense descartar cap instància.
23. És imprescindible revisar totes les condecoracions, ascensos i nomenaments
atorgar a les persones implicades en aquesta operació, ja siguin membres de les For-
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ces i Cossos de Seguretat de l’Estat o periodistes implicats en l’elaboració i difusió
d’informació falsa.
Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 68198)

A la Mesa de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, la primera
com a membre de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya, presenten,
d’acord amb el que estableix l’article 66.6 del Reglament del Parlament, les propostes de conclusions següents per tal que, una vegada debatudes a la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya, siguin incloses en el dictamen que ha d’ésser
debatut pel Ple del Parlament.
1. Antecedents: les moltes operacions Catalunya

Fa temps que la guerra bruta de l’Estat contra l’independentisme català s’ha mediatitzat i acapara titulars als mitjans de comunicació. Malauradament aquests darrers dies seguim veient com aquest modus operandi és encara vergonyosament vigent. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya té l’obligació de fer preguntes i
demanar respostes a tots aquells que hi poden estar relacionats, i poder així vehicular la legítima queixa i denúncia públiques, en defensa dels més elementals i bàsics
principis democràtics, contra les pràctiques de guerra bruta, i en defensa, també,
dels que l’han patit, que la pateixen, o simplement d’aquella gran majoria a la que li
semblen intolerables aquestes pràctiques en un Estat de Dret.
Aquesta guerra bruta de l’Estat, articulada des de les zones grises de l’aparell
policial i a través dels seus tribunals més polititzats, fa molts anys que existeix. L’Esquerra Independentista, molts moviments socials i populars, en resum, tots aquells
que construeixen contrahegemonia, ho saben prou bé, perquè molts d’ells han patit
invencions, detencions, infiltracions i, fins i tot, tortures i assassinats. L’Estat espanyol persegueix sistemàticament tots aquells moviments que qüestionen de manera
clara l’status quo. Per això, per la CUP-CC, la Comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya (CIOC) no s’hauria d’haver restringit ni al moment actual, ni als
polítics actuals, ni al Principat.
Més enllà del nom mediàtic que s’ha generalitzat, operacions Catalunya n’hi
ha hagut moltes, en tenim en curs encara i, segurament, moltes més vindran, doncs
moure’s pels laberints del clavegueram és la manera d’entendre la democràcia que
té el poder a l’Estat espanyol.
No tenim la voluntat de ser exhaustius, però si de recordar alguns fets i exemples
remarcables de la nostra història recent per tal de contextualitzar millor l’operació
Catalunya de la CIOC: Recordem alguns episodis de la persecució al moviment
independentista, les mentides planificades contra la discrepància política i social i
la pràctica de la tortura –tabú d’Estat–, la connexió habitual amb l’ultradreta en el
marc dels Països Catalans, la persecució criminalitzadora dels moviments socials i
alguns casos d’altres pobles de l’Estat espanyol que han patit els mètodes propis de
la guerra bruta de l’Estat espanyol.
a. Independència
El 14 de març de 1982, les forces polítiques autonomistes havien convocat una
manifestació contra la LOAPA, llei de recentralització política, hereva directa del
cop d’estat del 23F i que evidenciava que per a les forces polítiques espanyoles s’havia anat massa lluny en l’autonomisme. L’independentisme va sortir en bloc diferen3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
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ciat dins la manifestació darrere la pancarta amb el lema «Independència» més gran
que s’havia fet fins aleshores. Darrera, els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes
Catalans, els partits IPC i PSAN i molta gent que s’hi va afegir.
Després d’una campanya de premsa del diari ultradretà El Alcázar, foren detinguts –en primera instància, sense cap ordre judicial– i empresonats els dirigents
d’IPC que estaven a la primera fila de la manifestació, acusats de promoure la rebel·
lió. En Carles Castellanos i en Ramon Pelegrí van ser portats a la presó Model i
l’Eva Serra, la Teresa Lecha, la Blanca Serra i la Maite Carrasco van ser empresonades a la presó de la Trinitat. S’hi van estar un mes mentre al carrer es desenvolupava una intensa campanya de suport amb el lema «jo també hi era». L’independentisme havia gosat sortir a l’escenari polític, mostrar-se obertament enmig del clima
de repressió. La pancarta no la van trobar mai, però la presó i les vexacions no se les
van estalviar. El governador civil d’aleshores es deia –es diu– Fernàndez Diaz. A la
CIOC té una rabiüda actualitat i una responsabilitat directa en l’operació Catalunya.
Malgrat la causa va ser arxivada, Fernández Diaz va incoar una multa administrativa de 100.000 pessetes per a cadascun dels empresonats. Pel simple fet de dur una
pancarta amb el lema «Independència».
b. Mentides i tortures
L’any 1992 es va dur a terme l’operació Garzón. La celebració dels Jocs Olímpics
a Barcelona va ser el pretext per actuar en contra del moviment independentista. Les
forces i cossos de seguretat de l’Estat van iniciar una campanya de repressió política i policial que comportà la detenció arbitrària, sense proves i amb tortures, d’una
cinquantena de persones vinculades a l’esquerra independentista, per una suposada
vinculació amb l’organització Terra Lliure. Més de la meitat dels detinguts, ràtzia i
escombra, ni tan sols van ser processats ni acusats de res. L’Audiència Nacional va
mirar a una altra banda davant els blaus, els hematomes i els evidents senyals físics
i psíquics de maltractament policial. No es va obrir cap investigació per part de la
justícia de l’Estat, va haver de ser el Tribunal Europeu dels Drets Humans, al 2004,
qui va dictaminar la culpabilitat de l’Estat espanyol en no haver investigat casos de
tortures amb indicis sobrats.
c. Guerra bruta, connexió amb l’extrema dreta i bombes. Països Catalans
La mirada històrica ens porta a parlar de la connexió de l’Estat espanyol amb
l’extrema dreta. A finals dels 70 és imprescindible recordar els fets de la «Batalla
de València» a la transició. El sector més reaccionari de la dreta valenciana va voler
eradicar el predomini de l’esquerra mitjançant les coaccions i l’anticatalanisme com
a estratègia de xoc. Grups organitzats de terrorisme de dretes, de terrorisme d’Estat,
van posar i reivindicar diferents atemptats amb bombes contra el catalanisme: a l’estadi del Llevant, a l’aplec del País valencià a la plaça de bous, a casa de Joan Fuster,
etc. El blaverisme que ha governat el País Valencià tants anys amb la complicitat
dels feixistes de Fuerza Nueva és un altre exemple de la connexió entre feixisme –el
cas de Yolanda González i el fet que l’autor material del crim, Emilio Hellin, treballi avui pel Ministeri de l’Interior és, a banda de vergonyant, significatiu. L’operació
Pànzer –i les connexions ultres amb l’exèrcit espanyol– i la minimització, banalització i, fins i tot, justificació oficial de la violència impune d’extrema dreta als Països
Catalans. Caldria recordar també els fets de Montejurra en 1976 –connexió directa
amb l’Estat–, el cas Scala –infiltració policial per desballestar la CNT– o el grup
terrorista Milícia Catalana als anys 80 a Barcelona.
d. Persecució dels moviments socials
Si recordem només el període de Julia Garcia-Valdecasas, delegada del govern a
Catalunya 1996-2003 durant el mandat de José Maria Aznar al Govern de l’Estat,
a banda de la seva duresa repressiva contra el moviment okupa i antiglobalització
(amb exemples com el desallotjament del cinema princesa en 1996), cal remarcar
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també la seva obstinació a vincular l’Esquerra Independentista catalana amb ETA.
Exemple d’aquesta política fou el «cas dels tres de Gràcia», tres joves als que s’imputava l’organització d’un grup armat imaginari construït a partir d’informes de la
policia nacional espanyola. L’acusació es va arxivar però les mentides ja eren públiques i es van judicialitzar. Una resolució judicial ferma, en un altre cas similar durant l’era Valdecasas, on es van produir més 2.000 detencions i es van descobrir fins
a cinc infiltrats policials en el si dels moviments socials, recordava que «els informes semblen redactats per la desapareguda Brigada Politico-Social del franquisme».
Evidència dels mitjans emprats per García-Valdecasas i per la redacció d’informes
falsos per part dels cossos policials de l’Estat, una barreja de mètodes alegals, oficina de premsa i clares extralimitacions. El desallotjament del cinema Princesa, punt
d’arrencada d’aquella estratègia repressiva, va acabar reprovat durament als jutjats.
El 2003 una llarga sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona titllava l’ordre
de desallotjament com il·legal, antijurídica i il·legítima, i ho qualificava tot plegat de
«funcionament anormal dels serveis públics».
e. Altres casos arreu
Cal no oblidar què va suposar el GAL al País Basc: la mort de 27 persones,
amb, entre altres, la desaparició i assassinat de Lasa i Zabala, la mort sota tortura
de Mikel Zabalza per agents especials de la Guàrdia Civil, o l’assassinat de Santi
Brouard. Tampoc caldria oblidar l’Operació Lejía contra el dirigent independentista canari Antonio Cubillo, amb l’intent d’assassinat per agents dels serveis secrets
espanyols. Al darrera hi havia el ministeri de Martin Villa, avui reclamat per la
justícia argentina, via la jutgessa Servini, per crims contra la humanitat durant el
franquisme. Per acabar, els diaris Egin i Egunkaria foren tancats per ordres d’impuls polític: del primer, el Tribunal Suprem en va decretar la il·licitud del tancament;
del segon, tots els acusats resultaran completament exonerats. Va ser també una
operació d’Estat la que va permetre la il·legalització de l’esquerra abertzale –«Nos
hemos pasado pero ha colado», va arribar a dir el fiscal general Conde Pumpido –.
En aquell context, fins i tot Financial Times va denunciar que existia una mena de
GAL judicial.
2. Contextualització: la creació de la CIOC
La creació de la Comissió d’Investigació sobre l’operació Catalunya (CIOC) es
va aprovar en sessió del Ple del Parlament de Catalunya el dia 8 de març del 2017
amb el suport dels grups parlamentaris de JxSI, el PSC, CSQP i la CUP, l’abstenció
de C’s i el vot en contra del PP.
L’aparició de les gravacions de les converses entre l’ex-ministre Fernàndez Diaz
i el cap de l’Oficina Antifrau del Parlament de Catalunya, Daniel de Alfonso, va ser
un dels primers elements que van provocar la seva creació.
Mesos després de l’escàndol i la destitució fulminant de De Alfonso per part del
Parlament de Catalunya, el diari Público, treu a la llum una investigació basada en
testimonis, documents i àudios exclusius, que posa en evidencia com la ex-líder del
PP de Catalunya, Alicia Sanchez Camacho, va organitzar la gravació del dinar al
restaurant La Camarga amb Victòria Álvarez, l’ex-parella de Jordi Pujol Ferrusola,
l’any 2010, en la qual es va parlar per primera vegada sobre els diners de la família
de l’expresident, i després va transmetre aquesta informació al seu partit a través
de Jorge Moragas. Dos anys després, la brigada política d’Interior la va usar per
als seus primers informes contra els partits sobiranistes catalans. El final judicial
pactat del cas Camarga demostra el coneixement i ocultació de la trama per part de
Sánchez Camacho.
Però, a més a més, la documentació obtinguda per Público –una nota informativa
de la Comissaria General de Policia Judicial– demostra també que Interior va obtenir aquesta informació molt abans que Victòria Álvarez expliqués la seva versió al
comissari Villarejo –qui actuava com a agent encobert, sota la falsa identitat del pe-
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riodista d’El Mundo Javier Hidalgo– i després anés a declarar sobre això a la Unitat
de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF). És en aquest moment, amb Sanchez
Camacho, quan arrenca l’operació Catalunya, tal i com es coneix actualment. Durant dos anys, atès el suport del PP català al govern de CiU en el període 2010-2012,
aquella informació es va hibernar.
En paral·lel, al Congrés dels Diputats, es va crear pels mateixos motius un altra
comissió d’investigació sota el nom de Comisión de Investigación sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Fernández
Díaz. Ambdues comissions han funcionat simultàniament, tot i el boicot que ha patit
aquesta darrera comissió per part d’alguns partits polítics, que han vetat les compareixences d’alguns dels principals testimonis directament relacionats i implicats
activament en l’anomenada operació Catalunya.
A la CIOC, són nombrosos els testimonis cridats a comparèixer que no s’hi han
presentat. Alguns d’ells, membres del govern de l’Estat, policies, fiscals i altres alts
càrrecs, –com per exemple Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría– s’han
escudat en un informe del Consejo de Estado on no només es considerava que els
ministres i càrrecs de l’Administració General de l’Estat no estan obligats a comparèixer en una comissió d’investigació del Parlament de Catalunya, sinó que també
afirma que ni tan sols tenen el deure d’atendre a les seves sol·licituds d’informació.
En els seus escrits a la CIOC, fins i tot alguns d’ells han mostrat un clar menyspreu
al Parlament de Catalunya i han relatat com seguien ordres dels seus superiors, tant
en l’àmbit judicial com en el polític, a l’hora de no atendre els requeriments de la
comissió d’investigació.
Però els membres del govern espanyol i altres càrrecs de l’Administració General
de l’Estat no han estat els únics que no s’han presentat a les compareixences, Jorge
Fernández Díaz, exministre d’Interior; José Maria Romero de Tejada, fiscal superior de Catalunya; Manuel Vázquez López, excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal; Enrique García Castaño, ex-comissari general d’Informació de la
Policia Nacional i excap de la Unitat Central de Suport Operatiu; José Luis Olivera
Serrano, excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal i director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat; Manuel Montobbio de
Balanzón ambaixador d’Espanya a Andorra o Jorge Moragas Sánchez, secretari del
Consell de Seguretat Nacional i director del Gabinet de la Presidència del Govern de
l’Estat, també s’hi han negat, incomplint l’article 502 del codi penal, que els obliga
a fer-ho i impedint així les tasques d’una comissió d’investigació creada des del Parlament de Catalunya. Aquest fet ha comportat que des de la mesa de la CIOC s’hagi
sol·licitat a la Mesa del Parlament que es doni compte a Fiscalia i que s’estudiïn les
possibles accions legals per part del Parlament de Catalunya.
Per últim, destacar que el PSC va anunciar el dia 10 de maig que deixaria d’assistir a la CIOC per motius que res tenien a veure amb la pròpia comissió d’investigació i que els grups parlamentaris del PP i C’s també van decidir abandonar-la
abans de la seva finalització. Si ho lliguem al seu paper a la comissió d’investigació
paral·lela al Congrés, on aquests mateixos tres partits van decidir liquidar la comissió d’investigació el dia 5 de juliol, fins i tot abans que poguessin comparèixer els
comissaris Martín-Blas i Villarejo –que segons bona part dels indicis tenien un paper fonamental en l’execució de l’operació Catalunya–, sembla clar que aquests tres
partits formen part d’un pacte d’Estat que intenta posar tots els impediments possibles a que es pugui per a no esclarir l’abast i les responsabilitat polítiques i judicials
dels implicats a l’operació Catalunya. Aquí però, a diferència del desenvolupament
de la comissió del Congrés, estan en minoria i no han pogut bloquejar la Comissió.
3. La brigada política policial com estructura d’estat paral·lel
Per al nostre grup parlamentari, la CIOC, encara que molts dels compareixents
no s’han presentat i l’accés a la informació ha estat difícil i no prou exhaustiu, ha
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aconseguit determinar clarament l’ús polític i partidista de la policia sota el mandat com a ministre d’interior de Jorge Fernández Diaz, amb la creació d’una unitat
fora de l’estructura orgànica del Cos Nacional de Policia i formada per almenys una
desena de comissaris i inspectors en cap que, entorn a l’exdirector adjunt operatiu
(DAO), Eugenio Pino, ocupaven llocs de treball fora de catàleg i realitzaven investigacions prospectives contra els polítics catalans, quan no generaven muntatges totalment falsos.
Entre els noms d’aquests comissaris i detectius en cap hi són: Eugenio Pino, José
Manuel Villarejo, José Luis Olivera, Enrique Garcia-Castaño, Marcelino Martin
Blas, José Angel Fuentes Gago, Antonio Gimenez Raso, Bonifacio Díaz i Andrés
Gómez.
Només un d’ells ha comparegut a la CIOC, Martin Blas, però el seu testimoni
ha estat cabdal. A banda de ratificar les declaracions realitzades en seu judicial on
reconeixia que algunes de les funcions que feien els comissaris no formaven part
del seu catàleg de tasques, va confirmar que existien informes provinents de la policia nacional als que se’ls hi havia posat «sal y pimenta» abans de fer-los públics
en mitjans de comunicació sense anar signats. És a dir, el contingut es corresponia
amb el treball intern de la policia, però les filtracions a mitjans de comunicació estaven deliberadament modificades per tal de culpabilitzar a polítics catalans d’algun
delicte. De la desena de comissaris i policies cridats a comparèixer cap més ha assistit a la CIOC.
Tot i això, el documental d’investigació Las cloacas de interior ha donat altres
testimonis de l’entramat policial que confirmen l’existència d’aquesta policia patriòtica espanyola. En aquest sentit, la tasca de periodistes d’investigació com Carlos
Enrique Bayo, Patricia Lopez, Ernesto Ekaizer o Pedro Àgueda, ha aportat molta
informació contrastada en aquest mateix sentit. Tots ells han fet, en el marc de la
CIOC, una radiografia clara dels membres, el funcionament i les pràctiques dels integrants de la brigada política, formada per una estructura paral·lela, amb pràctiques
al marge de la llei, que no informava de les seves investigacions i que s’atribuïa tasques d’investigació d’amenaces al territori nacional espanyol, quan això últim és una
atribució que no correspon a la policia sinó al CNI.
La compareixença de Pino i Fuentes Gago al Congrés també ens ha donat informació directa sobre l’existència de la brigada policial política. Les contradiccions en
les declaracions dels comissaris així ho fan entendre.
Si bé aquesta brigada ha funcionat principalment sota el mandat de l’ex-ministre
Fernàndez Diaz, la seva creació és anterior. Amb la creença que la corrupció pot ser
una palanca per destruir el moviment independentista a Catalunya, alguns dels comissaris directament implicats ja preparaven les respostes polítiques del Ministeri
de l’Interior en època del President Rodríguez Zapatero. Sense anar més lluny, un
dels principals responsables, el comissari Villarejo, ja hi treballava.
La brigada política policial no funciona com una unitat centralitzada. Si bé depèn directament del Director General de la Policia, Ignacio Cosidó, a les ordres
del Ministeri de l’interior, i del Director Adjunt Operatiu (DAO) Eugenio Pino, hi
ha comissaris i inspectors que hi col·laboren directa o indirectament tant a la unitat d’assumptes interns com a la unitat de coordinació d’intel·ligència. El catàleg de
funcions de la policia mostra com no es corresponen els càrrecs amb les tasques
dels comissaris, prova de tasques paral·leles al marge de l’estructura orgànica del
cos policial.
Els comissaris i agents implicats, tots ells citats a comparèixer en aquest Parlament, feien investigacions prospectives al marge dels protocols internacionals. No
estaven ni sota tutela judicial ni informaven a la Fiscalia degudament, fets constitutius de delicte segons el Codi penal.
Un dels màxims responsables de la branca policial és Eugenio Pino, el DAO. És
ell qui donava ordres als altres comissaris implicats, com bé explica Martin Blas
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a la seva compareixença. Les seves pràctiques responen a motivacions polítiques,
ordenades des del Govern de l’Estat. No es van seguir els protocols normals dels
cossos policials quan algun agent o detectiu van denunciar els procediments que es
seguien. Pino mai va sancionar als seus subalterns i va canviar de lloc de treball a
aquells que s’atrevien a denunciar els mètodes emprats per aquells que formaven
part de la brigada política. És el cas del comissari Jaime Barrado.
El cas que treu a la llum aquesta trama policial és el del «Pequeño Nicolás», investigació que també demostra les desavinences creixents entre els comissaris. És
en el marc del procés judicial d’aquest cas on Martin Blas és el primer en denunciar
l’operació Catalunya i on surten a la llum molts dels detalls, informacions i documents que hem pogut analitzar.
Al llistat de pràctiques al marge de la llei dels comissaris i agents implicats caldria sumar el viatge a Barcelona de José Luis Olivera i Martin Blas per tal de pressionar a fiscals, de forma totalment irregular, per tal d’intentar que aquests ordenessin amb urgència registres a la seu de CiU en el marc del cas 3%. Ambdós fiscals
fan una protesta formal sobre aquests fets, del tot irregulars per dos comissaris que
tenen tasques assignades a assumptes interns i no a anticorrupció, i eleven una queixa formal al Consell Fiscal.
Tampoc és pràctica habitual la utilització d’identitats falses, com les utilitzades
pel comissari Villarejo per tal de construir l’informe Pujol, que mostren com un comissari de la màxima confiança d’Interior va actuar sense autorització judicial, fentse passar per Javier Hidalgo, periodista del diari El Mundo.
En aqueix mateix sentit, també afegim les tasques de l’inspector en cap José Angel Fuentes Gago, que va participar en l’operació Catalunya servint d’enllaç entre
De Alfonso i Fernández Diaz i estava al darrere de l’escàndol del fals compte de
Trias, com s’ha demostrat pels viatges realitzats a Suïssa amb fons reservats amb
l’objectiu de pagar a un confident i intentar donar veracitat a un compte fals.
Finalment, a la branca andorrana del cas, destaquem els viatges irregulars a Andorra per tal de tenir informacions sobre els comptes de polítics catalans en aquest
país i la revelació del secret bancari per part de directius de la Banca Privada d’Andorra, en un intent de salvar-la.
4. Els responsables polítics: un pacte d’estat
La brigada policial que actuava de forma paral·lela no era autònoma, sinó que
responia a les ordres polítiques que provenien del Ministeri de l’interior.
Les gravacions de les converses entre Fernàndez Diaz i De Alfonso mostren com
ambdós col·laboraven per tal de preparar i difondre informacions falses sobre alguns
polítics catalans, basades en documents elaborats amb aquest objectiu, amb recursos
públics i utilitzant a mitjans de comunicació que ho publicaven sense contrastar la
informació. Aquestes pràctiques són il·legals segons els articles 456 i 457 del codi
penal (acusació i denúncia falses i simulació de delictes).
Al mateix temps, el contingut de les gravacions evidencia el grau de putrefacció,
cinisme i odi del sistema polític de l’Estat espanyol. No podem emmarcar en un Estat de dret les pràctiques persecutòries i difamadores utilitzant per a tals finalitats
polítiques els cossos de seguretat de l’Estat i el poder judicial.
Les gravacions mostren també el coneixement que tenien des de la Presidència
del Govern de l’Estat de les ordres sortints des del Ministeri de l’Interior, tant pel
que fa a la fabricació de proves falses com de les escoltes i seguiments que es practicaven en el marc de l’operació aquí estudiada. El moment adient per fer publiques
determinades informacions falses es triava en funció de diferents escomeses electorals i negociacions polítiques.
La utilització amb finalitats partidistes dels cossos policials va ser corroborada
en seu judicial per una sèrie de notes informatives d’un dels seus màxims responsables, el comissari Villarejo, abans adscrit a la Direcció Adjunta Operativa de la
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Direcció General de Policia, que demostren l’existència, des de 2012, d’un grup de
càrrecs i agents policials que tenien com a missió seguir a polítics catalans, investigar-los i elaborar informacions i proves incriminatòries inicials per tal que la Fiscalia General de l’Estat pogués obrir les pertinents causes. Igualment, també permeten concloure les filtracions interessades d’informacions sense signar a determinats
mitjans de comunicació per tal de crear un estat d’opinió determinat, contrari a
l’independentisme, i que poguessin ser utilitzades i canalitzades judicialment amb
posterioritat. És el comissari Villarejo qui, a través d’aquestes notes informatives,
reclama a l’Estat que se’l pagui pels serveis fets, alguns mitjançant empreses on ell
és accionista, demostrant no només l’ús de fons reservats públics per finançar les
investigacions, sinó l’enriquiment de les seves empreses en una clara situació d’incompatibilitat professional i conflicte d’interessos.
Jorge Moragas, cap de gabinet del president del govern espanyol des de 2011,
és el responsable polític de la branca de l’operació Catalunya coneguda arrel de les
gravacions d’un dinar entre Alicia Sanchez Camacho i Victòria Álvarez, que ell va
posar en contacte, al restaurant La Camarga i relacionades amb el cas Pujol. Les
gravacions del famós dinar, les declaracions dels detectius de l’agència Método 3 i
els missatges que es van enviar Moragas, Sánchez Camacho i Álvarez, demostren
com el Govern de l’Estat no només tenia coneixement de certes informacions de la
família Pujol, sinó que no les va posar en coneixement de la Fiscalia fins dos anys
després, en una actuació completament irregular, realitzada amb l’objectiu d’utilitzar-les en el moment més adient per tal d’atacar al moviment independentista català
i respectant el pacte de govern que tenia amb CiU durant aquest dos anys d’hibernació de les informacions.
Pel que fa a aquesta branca, no només el PP n’és responsable. El dinar va ser planificat amb l’ajuda i la connivència del PSC, evidenciant que per defensar la unitat
de l’Estat espanyol i frenar el moviment independentista hi ha una col·laboració total
entre aquests dos partits polítics. Així ho demostren uns correus electrònics entre
l’Agència Método 3 i la seu catalana del PSOE on es parlava de la planificació del
dinar.
Sense anar més lluny, el comissari Villarejo ha fet tasques al marge de la llei
sota el mandat de 13 ministres de l’interior diferents, tant del PP com del PSOE, si
bé és a partir de 2011, amb l’arribada del PP al Govern de l’Estat, quan s’organitza
formalment la brigada policial paral·lela.
5. Els mitjans de comunicació: crear estat d’opinió
La guerra bruta necessita els mitjans de comunicació per tal de ser difosa i que
les informacions falses tinguin un gran impacte en el moment més adequat: eleccions o negociacions polítiques importants del procés independentista.
La brigada política ha utilitzat els mitjans de comunicació, a través de periodistes afins, per tal de publicar informacions falses sense contrastar i crear un gran
impacte mediàtic. Els casos més coneguts són el del fals compte a Suïssa de Xavier
Trias, poc abans de les eleccions municipals, els comptes d’Artur Mas poc abans de
la consulta del 9N o l’informa PISA sobre Pablo Iglesias.
Publicar informacions sense contrastar, tot i que la exclusiva vingui de fonts policials, és una mala praxis periodística que passa per sobre del codi deontològic de
la professió i contribueix a desprestigiar-la. És però una pràctica habitual per determinats periodistes que sempre han col·laborat amb les clavegueres de l’Estat.
El principal diari que ha contribuït a la guerra bruta de l’Estat és El Mundo, amb
periodistes com Eduardo Inda (ara director de Ok Diario) i Esteban Urreiztieta. Són
ells que van signar la sèrie de notícies falses provinents de la brigada política que
van girar al voltant de Xavier Trias i el seu fals compte a Suïssa.
Hi ha vincles provats entre els responsables polítics i els mitjans de comunicació,
i formen part de la informació dels processos judicials oberts. Les continues tru-
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cades intercanviades entre membres de la cúpula policial i els periodistes que van
publicar les informacions falses sense contrastar-les, poc abans de les filtracions a
premsa, en són una mostra més.
Tot i això, altres diaris s’han afegit a les mentides publicades inicialment i han
contribuït a propagar-les per tal de crear un estat d’opinió en contra del moviment
independentista, en destaquem, pel seu nul rigor periodístic, la seva catalanofòbia
i la seva ideologia ultradretana els següents: ABC, La Razón, Ok Diario, Libertad
Digital i Mediterraneo Digital. Els diaris abans considerats progressistes, si bé es
mantenien relativament al marge durant els escàndols de Trias i Mas, en els darrers
mesos han canviat la seva línia editorial i s’han afegit sense fissures a una estratègia
política d’oposició sense escrúpols contra el procés independentista (El Periódico o
El País). Hem pogut comprovar-ho de manera descarnada fruit dels atemptats del
passat 17 d’agost a Barcelona, amb l’intent de polvoritzar l’independentisme arran
dels tràgics atemptats, fent-ne un ús polític roí i mediocre.
No cal oblidar tampoc els espais televisius de debat, on els representants de l’independentisme tenen escassa o nul·la presència a les cadenes d’àmbit estatal i privades. Els mateixos que publiquen informacions falses contra l’independentisme participen en debats de gran audiència i les reprodueixen. L’estat d’opinió que es crea,
que es vol crear, és catalanòfob i antidemocràtic i s’expandeix com una taca d’oli per
les sales d’estar de tot l’Estat espanyol.
La visió intencionadament esbiaixada de la societat catalana i els discursos que
es fan des d’aquesta premsa respon no només als diners públics i favors que reben
des de l’Estat alguns periodistes i directors de diaris per portar una determinada línia editorial i publicar informacions no contrastades, sinó també a la defensa fèrria
del règim del 78.
L’esquema operatiu per tal de crear estat d’opinió ha seguit el mateix patró en
nombroses ocasions: hi ha filtracions de la brigada política a un periodista, aquest
no dubta en publicar la informació falsa al seu mitjà sense contrastar la informació,
es difonen les falsedats i es crea estat d’opinió generalitzat contra el moviment independentista. Posteriorment alguna associació o sindicat ultranacionalista espanyol
(com Manos Limpias), obre la via judicial a partir dels retalls de diari per tal de, o
bé donar més credibilitat a la notícia publicada, o bé per blanquejar informacions
certes però obtingudes de forma il·legal per la brigada política. És així com la claveguera de l’Estat tanca el cercle. I no cal recordar on paren els responsables de Manos
Limpias: engarjolats.
Per sort, el clavegueram d’interior no arriba a tota la premsa, periodistes com els
que hem escoltat a la CIOC no només denuncien les pràctiques de guerra bruta, sinó
que també contribueixen a posar-hi llum i desemmascarar els seus responsables.
6. El front judicial: fora de l’estat de dret
La guerra bruta de l’Estat contra el moviment independentista català també té
la connivència d’alguns membres del poder judicial. S’han fet paleses irregularitats
processals en diversos processos judicials. Destaquem el trencament de la cadena
de custòdia de les proves, la no comprovació de les fonts, la no transcripció i la no
admissió com a prova en un procés judicial de les gravacions entre Fernàndez Diaz
i De Alfonso, l’arxivament de querelles contra membres del Govern de l’Estat i les
forces policials amb delictes tipificats al Codi Penal o la parcialitat d’alguns fiscals
en aquests mateixos processos.
En aquest front judicial, amb l’objectiu de coordinar la guerra bruta, hi estan implicats la Fiscalia General de l’Estat, el Ministre de justícia, el Director General de
la Policia o l’ex-cap de l’Oficina Antifrau del Parlament de Catalunya.
Sense anar més lluny, les gravacions de les converses entre Fernàndez Diaz i De
Alfonso són il·legals. Constitueixen un delicte tant pel que fa a la gravació com a
la difusió, tot i això, la Fiscalia no ha obert cap diligència. De Alfonso, com a cap
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d’Antifrau, no pot divulgar el contingut de les investigacions que està duent a terme
l’Oficina (Art. 18 i 19 de la llei de creació de l’Oficina Antifrau de Catalunya). En
fer-ho trenca la confidencialitat.
Les converses només van ser transcrites parcialment, tot i que no havien estat
manipulades, no tenien talls i interessaven judicialment en la seva totalitat degut a
la gravetat dels fets delictius que allà s’exposaven. Considerem que no hi havia cap
raó jurídica per actuar d’aital manera per part de la Fiscalia, a no ser que fos d’interès suprimir proves.
Considerem que no és legal que comissaris de la brigada política visitin a fiscals
de Barcelona per tal de pressionar-los per dur a terme escorcolls a les seus de CiU i
aconseguir així crear un impacte mediàtic i un estat d’opinió desfavorable pel moviment independentista en moments decisoris clau. I que no hi hagi cap denúncia per
això tot i la queixa formal que els magistrats van elevar al Consell Fiscal.
Considerem que no és legal que membres de la unitat d’assumptes interns del cos
nacional de policia investiguin prospectivament a polítics catalans pel sol fet d’haver
dit públicament que eren independentistes. Aquesta és una tasca fora del seu catàleg
de funcions i un delicte contra la intimitat al Codi penal (Art. 197.1).
Considerem que no és legal que la policia faci informes i no els signi, però si els
filtri als mitjans de comunicació afins sense signar. És falsedat documental, difamació i delicte contra l’honor d’aquells que són falsament acusats.
Considerem que no és legal pagar amb diners públics els viatges a Suïssa o a
Andorra de dos comissaris de la brigada política per tal de falsificar proves. És malversació de fons públics.
Estem en un Estat on, segons la llei d’enjudiciament criminal, suposadament no
hi caben les investigacions generals ni prospectives, tal i com s’han dut a terme des
de la unitat d’assumptes interns de la policia, però s’han fet sense conseqüències penals. Així ens ho van explicar a la CIOC alguns lletrats experts.
Estem en un Estat on suposadament els cossos policials han d’informar a la Fiscalia si tenen coneixement de fets delictius, i aquesta ha d’actuar en conseqüència.
Cap de les dues coses s’ha donat, al contrari, la policia ha guardat la informació fins
que ha estat útil treure-la a la llum i utilitzar-la políticament. Com a exemple el cas
Camarga. Així, una policia que no posa immediatament en coneixement de Fiscalia
els possibles delictes, que actua sense un títol habilitant per investigar, està fora de
l’Estat de dret.
Totes aquestes irregularitats judicials ens porten a afirmar que no hi ha separació
de poders a l’Estat espanyol i que el Consell General del Poder Judicial sembla un
òrgan polític del que depèn el poder judicial. De fet els dos poders estan clarament
barrejats.
Els indicis els podem trobar també, per exemple, a Schola Iuris, una societat que
ofereix consultoria i estudis amb un ampli catàleg de professors entre els testimonis
citats a comparèixer en el marc de la CIOC (fiscals, magistrats i polítics). El propietari d’aquest entitat és Ángel Benseny, que és al seu torn soci a l’empresa Cenyt
Argo de dues de les persones de confiança del comissari José Manuel Villarejo
–l’advocat Rafael Redondo i el policia en segona activitat, Antonio Giménez Raso–,
tots ells relacionats amb l’operació Catalunya i el dubtós informe de la UDEF sobre
la família Pujol.
Rafael Redondo és qui acompanya a declarar a Victòria Álvarez i Javier de la
Rosa davant l’UDEF, dirigida per José Luis Olivera, a Madrid. Avui Olivera dirigeix
el CITCO. Antonio Giménez Raso, conegut com «El Bigotes» dins el sector dels detectius privats, va ser processat i dues vegades absolt per la seva relació amb l’operació Port de Barcelona, on
 es va investigar la relació entre narcotraficants i membres
de la Policia i la Guàrdia Civil.
A banda, Schola Iuris és una societat al servei de multimilionaris de l’Estat espanyol, l’oligarquia nacional assetjada per casos de corrupció i blanqueig de capitals.
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Els empresaris Adrián de La Joya i López-Madrid han estat implicats en l’operació
Lezo, posant de manifest el lligam explícit entre les elits econòmiques, la Casa Reial, la corrupció del PP i les clavegueres de l’Estat.
7. Els còmplices necessaris a Catalunya
Ja hem fet referència amb anterioritat a la necessària col·laboració de l’ex-cap de
l’Oficina Antifrau per tal de facilitar informació confidencial, fabricar proves falses
i trencar la confidencialitat de les investigacions en curs, en l’intent de desactivar el
moviment independentista català utilitzant la corrupció com a arma de guerra bruta.
De Alfonso no ha comparegut i no ha contestat les preguntes que els diferents
grups parlamentaris li van enviar per escrit, però si es va sotmetre a les preguntes
dels grups parlamentaris a la comissió del Congrés. Amb tot allò aparegut i els clars
delictes que se li poden imputar, no només no hi ha cap procés judicial obert contra
ell, la seva conspiració i les seves revelacions de secrets, sinó que torna a exercir en
l’àmbit jurídic.
Paga la pena recordar que l’actuació de Fernández Diaz i De Alfonso els situa
al marge de la legalitat, doncs l’acusació i denúncia falsa, així com la simulació de
delictes, estan recollides als articles 456 i 457 del Codi Penal.
Per altra banda, varis dels compareixents a la CIOC han fet referència als confidents i col·laboradors existents dins del cos de Mossos d’Esquadra. La referència a
sindicalistes del cos de Mossos també apareix en alguns dels documents vinculats a
l’Operació Catalunya, dos d’ells incorporats al sumari d’investigacions judicials: el
cas Pujol i el cas Palau.
En aquest sentit, lamentem que les compareixences sol·licitades per la CUP-CC,
de David José i David Miquel, no s’hagin pogut dur a terme. Pel nostre grup parlamentari era important aclarir si els agents citats estaven relacionat amb el traspàs
d’informacions confidencials a la brigada política des de Mossos.
8. L’ús de fons reservats i recursos públics
Des de l’Estat, s’han utilitzat sense cap tipus de control fons reservats i recursos
públics per fer indagacions extrajudicials. Es van emprar detectius i es va pagar a
testimonis falsos per tal d’alterar la voluntat popular davant diferents processos electorals o negociacions polítiques.
Un dels ex-directius de Método 3 implicats en el cas Camarga, Peribáñez, ha reconegut en seu parlamentaria que va cobrar en metàl·lic i sense factures per les tasques de seguiment i informació que feia per encàrrec de la brigada política.
De fet, és habitual que s’utilitzin fons reservats per a pagar confidents i infiltrats
en determinades organitzacions, l’esquerra independentista ho sap prou bé arrel dels
intents d’infiltració als moviments socials propers. Allò que ja no és tant habitual és
el seu ús per investigacions prospectives i extrajudicials, tal i com sembla que s’han
dut a terme en el marc de l’operació Catalunya.
És el propi Villarejo, en un seguit de notes informatives internes, aparegudes arrel de la branca andorrana de l’Operació Catalunya, qui evidencia que s’han utilitzat
fons reservats per dur a terme algunes de les investigacions al marge de la llei realitzades. Els treballs realitzats pel comissari a Catalunya de manera il·legal fan que
li reclami a l’Estat els diners que li deu, en part pels serveis prestats amb les seves
empreses privades.
A banda, el viatge a Suïssa de Fuentes Gago i totes les despeses relacionades
amb el cas del fals compte bancari de Trias també es paguen amb fons públics. Podem incloure en aquesta malversació de fons públics la utilització de l’horari laboral
de funcionaris per fer tasques que no eren les que tenien assignades.
Finalment, es pot concloure que algunes de les empreses de les que Villarejo n’és
soci, també s’han vist beneficiades econòmicament en diferents moments i branques
de l’operació Catalunya: des dels escombrats de l’Oficina Antifrau innecessàriament
externalitzats, fins a Schola Iuris i Cenyt Argo. Aquest fet que no només ens fa qües-
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tionar l’ètica del comissari, sinó l’abús de poder per tal d’enriquir-se, fins i tot mitjançant el blanqueig de capitals, en una clara incompatibilitat laboral que no va ser
tinguda en compte pels seus superiors.
Ha existit una compra-venda d’informació sobre polítics independentistes i altres
membres de les organitzacions socials al voltant d’aquest moviment, reconeguda
per alguns compareixents a la CIOC i per la documentació facilitada, amb l’objectiu
d’enfonsar la credibilitat d’aquestes persones. Les empreses Metodo 3 i Check & In
hi han participat oferint els seus serveis, i cobrant-los.
Arrel de totes aquestes evidències podem concloure que hi ha hagut un delicte de
malversació de fons públics, també tipificat al codi penal.
9. Les organitzacions de la societat civil col·laboradores
L’estratègia de judicialitzar les informacions falses un cop s’han filtrat sense signar a mitjans afins i publicat per tal de crear un estat d’opinió contrari al moviment
independentista no s’hauria pogut dur a terme sense la col·laboració i la difusió d’algunes organitzacions i sindicats com Manos Limpias o Societat Civil Catalana.
Ambdues organitzacions tenen vincles directes amb els responsables polítics i
policials de l’operació Catalunya i és lògic pensar que formaven part de la mateixa
trama conspiradora. Els seus fundadors i molts dels seus socis mostren públicament
no només un anticatalanisme fefaent, sinó també clars lligams amb l’ultra-dreta.
En el patró de funcionament consistent en: s’inicia un assetjament general o una
investigació prospectiva amb recollida d’informació utilitzant col·laboradors externs
pagats amb fons reservats i pressionant a testimonis; es filtren informacions a mitjans de comunicació afins que publiquen sense contrastar informacions; es pressiona
a fiscalia i s’anima a presentar querelles de sindicats com Manos Limpias i es blanqueja tota la investigació arrel de la denúncia.
En el cas de SCC, fins i tot l’ex-ministre Fernàndez Diaz reconeix que «és uno
de los nuestros» segons vam sentir durant la compareixença de la periodista Patricia
López a la CIOC.
10. Conclusions
Un cop escoltades totes les compareixences i analitzada la informació que se’ns
ha facilitat, considerem que:
1. S’han utilitzat mitjans, efectius i recursos públics dels cossos policials de l’Estat per tal de dur a terme un seguiment i control de polítics catalans i membres de la
societat civil organitzada del moviment independentista, actuant de forma irregular
i al marge de la llei.
2. Existeix una brigada politico-policial espanyola, que ha seguit ordres polítiques del Govern de l’Estat i que ha dut a terme l’anomenada operació Catalunya. Hi
estan implicats comissaris, detectius, agents, funcionaris i alts càrrecs del Ministeri
de l’interior, així com membres d’altres institucions, com l’Oficina Antifrau de Catalunya, o del poder judicial. El seu objectiu era seguir, investigar, espiar i conspirar
contra polítics catalans per tal d’acabar amb el creixent moviment independentista a
través de la fabricació i difusió d’informacions falses relacionades amb la corrupció.
3. Els mètodes i l’estructura paral·lela, fora de control, de la brigada policial política venen d’anteriors mandats, existint similituds clares entre l’operativa dels GAL
i l’operació Catalunya pel que fa a dinàmica, finançament i organigrama. Aquesta
coincidència evidencia, també, l’existència d’una estructura de poder estatal que duu
a terme pràctiques fora de la llei de manera sistemàtica contra els moviments opositors i dissidents. Una estructura avalada per un acord tàcit entre (com a mínim) els
dos partits majoritaris, PP i PSOE.
4. Aquesta brigada es troba fora de l’estructura orgànica del cos nacional de policia i està formada per almenys una desena de comissaris i inspectors en cap que,
al voltant de l’ex-DAO Eugenio Pino, ocupaven llocs de treball fora de catàleg i re-
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alitzaven investigacions prospectives contra adversaris polítics, quan no eren muntatges falsos.
5. El principal responsable polític de l’operació Catalunya és l’ex-ministre Fernàndez Diaz, amb el coneixement i aprovació del President del Govern de l’Estat,
Mariano Rajoy i la connivència d’altres membres del Govern, com la Vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaria o el Cap de Gabinet de presidència, Jorge Moragas.
La gravetat dels fets no només fa necessària la seva reprovació, sinó també la seva
dimissió.
6. L’operativa de la brigada policial política consisteix en imputar casos de corrupció, fundar sospites i aixecar falsos testimonis a través de l’elaboració d’informes
falsos o manipulats, que són filtrats a mitjans afins (que col·laboren amb el conjunt
de l’operació) com ara El Mundo i publicats per periodistes que formen part de la
trama, així com, amplificar aquells casos reals de corrupció per mirar de vincular-los al conjunt del moviment l’independentista. Un dels periodistes més destacats
col·laboradors en aquests muntatges ha estat Eduardo Inda.
7. Considerem provats els lligams entre els responsables polítics i molt determinats mitjans de comunicació arrel de les continuades trucades intercanviades entre
membres de la cúpula policial i els periodistes que van publicar les informacions
falses sense contrastar-les, amb l’objectiu de perjudicar a polítics catalans i crear un
estat d’opinió que influís, bloquegés i frenés en el procés independentista.
8. La publicació de suposats elements probatoris per part de mitjans afins al Govern de l’Estat pretenia justificar la intervenció del poder judicial contra determinats
responsables polítics. Organitzacions civils com el sindicat Manos Limpias ho van
utilitzar per obrir vies judicials basant-se en falsedats per tal de contribuir a crear
un estat d’opinió contrari al procés independentista i blanquejar les investigacions
prospectives il·legals dutes a terme per la brigada policial paral·lela.
9. Considerem provat l’ús partidista del poder judicial, tant per incitar l’actuació
de la Fiscalia General de l’Estat davant suposats elements probatoris o indicis de delicte, com per tancar la via judicial refusant proves o no analitzant-les correctament,
com les gravacions entre Fernàndez Diaz i De Alfonso.
10. Considerem provat que, un cop escoltades les gravacions publicades, les reunions entre Fernàndez Diaz i De Alfonso, tenien l’objectiu de conspirar per tal d’influir en la conjuntura política catalana.
11. Considerem provat l’ús de fons reservats de l’Estat per obtenir proves, fer investigacions extrajudicials, pagar viatges i dietes dels detectius i policies que feien
tasques de seguiment en el marc de l’operació Catalunya, amb la finalitat d’alterar
la voluntat popular davant diferents processos electorals o negociacions polítiques.
12. Considerem provada la vulneració dels principis fonamentals d’un Estat de
dret per la greu actuació duta a terme pels poders públics de l’Estat i els membres
dels seus cossos de seguretat.
13. Els objectius que es va marcar la CIOC no han pogut ser complerts per incompareixença de molts dels testimonis cridats a seu parlamentària, principalment
degut al boicot i menyspreu al Parlament de Catalunya que han expressat alguns
testimonis i al pacte de silenci existent entre els membres del Govern espanyol, el
poder judicial i els cossos policials implicats a l’anomenada operació Catalunya.
14. Demanem la ratificació de les conclusions pel Ple del Parlament per tal
d’obrir la via judicial més adient contra els responsables i col·laboradors de l’anomenada operació Catalunya, tenint en compte els delictes de: malversació de fons
públics, frau processal, fals testimoni, delicte contra l’honor, revelació de secrets,
falsedat documental, prevaricació, encobriment, omissió del deure de seguir delictes
i abús d’autoritat. És l’hora del reconeixement del succeït, de la reparació dels danys
causats i de les garanties de no repetició.
Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC
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DICTAMEN

A la Mesa del Parlament

La Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya, en la sessió tinguda el
29 d’agost de 2017, d’acord amb l’article 66.6 del Reglament del Parlament, acorda
d’emetre el següent:
Dictamen
Índex
I. Antecedents
II. Composició i treballs de la Comissió
III. Pla de treball aprovat per la Comissió
IV. Conclusions i recomanacions

I. Antecedents
1. Antecedents parlamentaris

1. El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el 8 de març de 2017,
va aprovar la Resolució 529/XI del Parlament de Catalunya, amb el contingut següent.
«El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Investigació sobre l’Operació
Catalunya (CIOC).»
2. La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de març de 2017, d’acord
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament, va acordar que la composició de la comissió fos de dos diputats per grup
parlamentari, llevat de qui n’ocupés la presidència, que tindria un membre més.
En aquest sentit, la Mesa va acordar que la Comissió adoptés les decisions pel
sistema de vot ponderat i que el president seria assistit per un lletrat o lletrada que
realitzaria les funcions de secretaria de la comissió als efectes d’aixecar l’acta de
les sessions i d’expedir, amb el vistiplau del president, les certificacions que corresponguin.
3. La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril de 2017, d’acord amb
la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 49.2 del Reglament, va acordar que la
presidència de la Comissió correspongués al Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
4. Els diversos grups, de conformitat amb el que estableix l’article 66 del Reglament del Parlament, van designar els diputats que havien de formar part de la comissió d’investigació i la diputada que n’exerciria la presidència, i ho van posar en
coneixement de la Mesa del Parlament.
5. El 21 d’abril de 2017 es va constituir la Comissió, que va ratificar per unanimitat per al càrrec de presidenta la diputada Alba Vergés i Bosch, proposada pel
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. En la mateixa sessió constitutiva es va acordar
que la Comissió tingués un òrgan rector unipersonal, integrat exclusivament per la
presidenta, amb l’atribució d’ordenar-ne els treballs, i que el lletrat que hagués d’assistir-lo fes les funcions de secretari als efectes d’aixecar l’acta de les sessions de
treball i d’expedir-ne, amb el vistiplau del president, les certificacions.
6. Fins al dia 28 d’abril de 2017 tots els grups parlamentaris van presentar al Registre del Parlament les propostes relatives al pla de treball de la Comissió.
7. En la sessió del 4 de maig de 2017, la Comissió va elaborar i aprovar un pla de
treball que posteriorment fou modificat diverses vegades, amb la finalitat de redactar un dictamen que contingués les conclusions de la Comissió, un cop escoltades les
diverses intervencions dels compareixents i analitzada la documentació demanada.
8. El 21 de juliol de 2017 la Comissió va acordar de donar compte a la Mesa del
Parlament de la incompareixença de 10 persones –convocades fins a 2 vegades–
perquè ho traslladés al Ministeri Fiscal. El 25 de juliol la Comissió va acordar de
demanar a la Mesa del Parlament que estudiï emprendre accions penals contra les
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persones que voluntàriament no han comparegut a la Comissió després d’haver estat
convocades en dues ocasions, amb els advertiments legals corresponents, d’acord
amb el que estableix l’article 67 del Reglament, sens perjudici de donar-ne compte
també a la fiscalia.
9. El 28 d’agost de 2017 la Comissió va acordar de donar compte a la Mesa del
Parlament de la incompareixença d’11 persones en la sessió d’aquell dia i de totes
les altres persones que no havien comparegut en altres sessions de la Comissió, perquè estudiï emprendre accions penals contra les persones que voluntàriament no han
comparegut davant la Comissió després d’haver estat convocades per dues ocasions,
amb els advertiments legals corresponents, d’acord amb el que estableix l’article 67
del Reglament, sens perjudici de donar-ne compte també a la fiscalia.
10. Els grups parlamentaris van presentar les propostes de conclusions respectives al Registre del Parlament fins al dia 28 d’agost, de conformitat amb el que estableix l’article 66.6 del Reglament del Parlament.
2. Antecedents normatius

L’article 59.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que el Parlament
pot crear comissions d’investigació:
«6. El Parlament pot crear comissions d’investigació sobre qualsevol assumpte
de rellevància pública que sigui d’interès de la Generalitat. Les persones requerides
per les comissions d’investigació han de comparèixer-hi obligatòriament, d’acord
amb el procediment i les garanties establerts pel Reglament del Parlament. S’han de
regular per llei les sancions per l’incompliment d’aquesta obligació.»
L’article 66 del Reglament del Parlament estableix la possibilitat de crear comissions d’investigació en els termes següents:
«1. El Ple del Parlament, a proposta de dos grups parlamentaris, de la cinquena
part dels membres del Parlament, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, o del Govern, pot acordar la creació d’una comissió d’investigació
sobre qualsevol assumpte d’interès públic que sigui competència de la Generalitat.
»2. La composició i el nombre de membres de les comissions d’investigació s’ha
de concretar mitjançant un acord de la Junta de Portaveus. La comissió també pot
incorporar especialistes, amb veu i sense vot, amb tasques d’assessorament tècnic,
en un nombre no superior al de diputats membres de la comissió.
»3. El Parlament ha de crear una comissió d’investigació si és demanada per una
tercera part dels diputats o per tres grups parlamentaris; els proposants només poden presentar una proposta vinculant l’any.
»4. Les comissions d’investigació, abans d’iniciar llurs actuacions, han d’elaborar i aprovar un pla de treball.
»5. Les comissions d’investigació poden requerir, per mitjà del president o presidenta del Parlament, qualsevol persona perquè hi presti declaració.
»6. Les conclusions de les comissions d’investigació s’han de reflectir en un dictamen que ha d’ésser debatut pel Ple del Parlament.
»7. Les conclusions aprovades pel Ple del Parlament han d’ésser comunicades
al Govern, sens perjudici que la Mesa del Parlament també pugui comunicar-les al
ministeri fiscal.»
Les compareixences de persones davant la Comissió són regulades per l’article
67 del Reglament, que estableix el següent:
«1. Les compareixences davant les comissions d’investigació es regeixen per les
normes següents:
»a) La compareixença únicament es pot requerir amb relació a qüestions que són
competència de la Generalitat.
»b) El president o presidenta del Parlament signa el requeriment, en el qual hi
ha de constar de manera fefaent l’acord de requeriment adoptat per la comissió, les
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dades d’identificació personal i el domicili de la persona requerida, el lloc, el dia i
l’hora en què es té la compareixença i la qüestió sobre la qual ha d’informar.
»c) La notificació del requeriment s’ha de fer quinze dies abans de la data en què
ha de comparèixer, llevat que la comissió n’acordi la urgència, en el qual cas el termini és de cinc dies. En el cas que la compareixença no tingui lloc, la citació s’ha
de reiterar per a comparèixer al cap de tres dies, o al cap d’un dia, si se’n va acordar
la urgència.
»d) La persona requerida ha d’ésser advertida, en la notificació, dels seus drets,
de les seves obligacions i de les seves responsabilitats eventuals.
»e) La persona requerida pot comparèixer acompanyada de qui designi per assistir-la.
»f) La compareixença es té d’acord amb el procediment que prèviament estableix
la mesa de la comissió, del qual s’ha d’informar qui compareix abans de començar
la seva intervenció.
»2. La mesa de la comissió, durant els treballs d’aquesta, ha de vetllar per la salvaguarda del respecte a la intimitat, l’honor de les persones, el secret professional,
la clàusula de consciència i els altres drets constitucionals.
»3. Si la persona convocada desatén, voluntàriament, el requeriment de comparèixer davant una comissió d’investigació, la Mesa del Parlament n’ha de donar
compte al ministeri fiscal, als efectes de substanciar la responsabilitat penal que hi
pugui correspondre. En la notificació inicial, se l’ha d’advertir d’aquesta possible
responsabilitat penal.
»4. Les compareixences, si així ho acorda explícitament la comissió d’investigació, també es poden substanciar pel procediment que estableix l’article 57.»
Així mateix, pel que fa a la possibilitat de requerir qualsevol persona perquè
presti declaració davant la Comissió, s’ha tingut en compte el que estableixen els
apartats 1 i 3 de l’article 502 de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del
Codi penal, que estableixen el següent:
«1. Els qui, havent estat requerits de forma legal i sota advertència, deixin de
comparèixer davant una comissió d’investigació de les Corts Generals o d’una assemblea legislativa d’una comunitat autònoma, han de ser castigats com a reus del
delicte de desobediència. Si el reu és una autoritat o un funcionari públic, se li ha
d’imposar a més la pena de suspensió d’ocupació o càrrec públic per un termini de
sis mesos a dos anys.
»[...]
»3. El qui, convocat davant d’una comissió parlamentària d’investigació, falti a
la veritat en el seu testimoni ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a
un any o una multa de 12 a 24 mesos.»
II. Composició i treballs de la comissió
1. Composició de la Comissió
1.1. Membres

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Lluís Guinó i Subirós
Roger Torrent i Ramió
Alba Vergés i Bosch, presidenta de la Comissió
Grup Parlamentari de Ciutadans
José María Espejo-Saavedra Conesa, fins al 25 d’abril de 2017, en què fou substituït pel diputat Matías Alonso Ruiz
Joan García González, fins al 25 d’abril de 2017, en què fou substituït pel diputat
Martín Eusebio Barra López
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Grup Parlamentari Socialista
Assumpta Escarp Gibert
Jordi Terrades i Santacreu
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi
Marc Vidal i Pou
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González
Sergio Santamaría Santigosa
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Boya e Busquet
Sergi Saladié Gil

Han assistit els treballs de la Comissió el lletrat Francesc Pau i Vall, que ha actuat com a secretari, l’assessor lingüístic Enric Tudó Rialp i la gestora parlamentària
Elena Mora Martínez.
2. Sessions de la Comissió

La Comissió s’ha reunit en un total de 20 sessions i ha substanciat 19 compareixences.
Sessió 1. El 21 d’abril de 2017 es va tenir la sessió constitutiva de la Comissió.
Sessió 2. El 4 de maig de 2017 es va elaborar i aprovar el Pla de treball de la
Comissió.
Sessió 3. El 23 de maig de 2017 es va aprovar el calendari de compareixences i
les qüestions sobre les quals havia d’informar cada compareixent i es van tenir les
compareixences següents:
– Patricia López, periodista del diari Público
– Carlos Enrique Bayo, periodista del diari Público
Sessió 4. El 25 de maig de 2017 es van tenir les compareixences següents:
– Carlos Quílez, periodista del diari Crónica Global
– David Fernàndez, periodista i exdiputat al Parlament de Catalunya
Sessió 5. El 30 de maig de 2017 es van tenir les compareixences següents:
– Elpidio Silva, advocat
– Sergi Blázquez Quevedo, president del col·lectiu Drets
– Agustí Carles i Garau, jurista, fundador del col·lectiu Drets
– Ernesto Ekaizer, periodista
Sessió 6. El 6 de juny de 2017 es van tenir les compareixences següents:
– José M. Fuster Fabra, advocat
– Josep Costa, politòleg i professor associat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra
Sessió 7. El 13 de juny de 2017 es van tenir les compareixences següents:
– Pedro Águeda, periodista
– Joan Queralt Jiménez, advocat i catedràtic de dret penal de la Universitat de
Barcelona
Sessió 8. Per al 20 de juny de 2017 es va convocar Higini Cierco, Ramon Cierco i Joan Pau Miquel. Atès que van comunicar la seva no-assistència a la sessió, la
presidenta va proposar convocar-los de nou a partir del mes de setembre.
Jaume Bartomeu Cassany, també convocat per a aquella sessió, no va fer cap
comunicació sobre l’assistència o la inassistència a la sessió. Atesa la seva incompareixença, la presidenta va proposar convocar-lo de nou a partir del mes de setembre.
Eduardo Inda Arriaga, director del diari Ok Diario, convocat en aquella sessió
en qualitat d’expert, tampoc no va comparèixer.
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En aquella sessió es van tenir les compareixences següents:
– Xavier Trias i Vidal de Llobatera, regidor a l’Ajuntament de Barcelona, cap del
Grup Municipal Demòcrata i exalcalde de Barcelona
– Francisco Marco Fernández, director de l’agència de detectius Método 3
Sessió de data 22 de juny de 2017. Desconvocada per l’anunci d’incompareixença
dels compareixents convocats per a aquella data.
Per a aquella sessió s’havia convocat Jorge Fernández Díaz, exministre de l’Interior, que havia anunciat que no compareixeria; José María Romero de Tejada Gómez, fiscal superior de Catalunya, que havia anunciat que, d’acord amb les instruccions de la Fiscalia de l’Estat, no compareixeria, i Daniel de Alfonso Laso, magistrat
i exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que havia anunciat que, d’acord amb
les indicacions del Consell General del Poder Judicial, no compareixeria.
Sessió 9. El 26 de juny de 2017 es va aprovar una primera ampliació del Pla de
treball i es van tenir les compareixences següents:
– Victoria Álvarez Martín, que va comparèixer acompanyada de Sebastián de
Juan Fontanet i Germán Plaza Rubert, lletrats
– Francisco Javier de la Rosa Martí, empresari.
En aquesta sessió també s’havia convocat Alicia Sánchez-Camacho Pérez, expresidenta del Partit Popular de Catalunya i secretària primera del Congrés dels Diputats, que va acreditar problemes de salut per no comparèixer.
Sessió 10. Per al 27 de juny de 2017 es va convocar: Jorge Moragas Sánchez,
secretari del Consell de Seguretat Nacional i director del Gabinet de la Presidència
del Govern de l’Estat; Manuel Montobbio de Balanzó, ambaixador d’Espanya a Andorra; José Luis Olivera Serrano, excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i
Fiscal i director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat;
Manuel Vázquez López, excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, i
Enrique García Castaño, ex-comissari general d’Informació de la Policia Nacional
i excap de la Unitat Central de Suport Operatiu, que van comunicar que no compareixerien.
Per a aquesta sessió també es va convocar per segona vegada Jorge Fernández
Díaz, que va tornar a comunicar que no assistiria a la compareixença, i José Manuel
Romero de Tejada, que tampoc no va atendre la citació.
Sessió 11. Per al 30 de juny de 2017 es va convocar, per segona vegada, Manuel
Vázquez López, excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal; Enrique
García Castaño, ex-comissari general d’Informació de la Policia Nacional i excap de
la Unitat Central de Suport Operatiu; Jorge Moragas Sánchez, secretari del Consell
de Seguretat Nacional i director del Gabinet de la Presidència del Govern de l’Estat,
i Manuel Montobbio de Balanzó, ambaixador d’Espanya a Andorra, que van comunicar que no assistirien a la Comissió.
Sessió 12. El 6 de juliol de 2017 es va tenir la compareixença següent:
– Julián Peribáñez Rius, exmembre de l’agència de detectius Método 3
També es va convocar Antonio Tamarit, exmembre de l’agència de detectius Método 3, que es va excusar d’assistir al·legant problemes de salut.
Per a aquesta sessió també havien estat citats Juan Ignacio Zoido Álvarez, ministre de l’Interior, que no va comparèixer, i Mariano Rajoy Brey, president del Govern
de l’Estat, i Soraya Sáenz de Santamaría Antón, vicepresidenta del Govern de l’Estat i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, que havien
comunicat que no compareixerien.
Sessió 13. L’11 de juliol de 2017 es va tenir la compareixença següent:
– Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d’Afers Interns de la Policia Nacional, que va comparèixer acompanyat d’Antonio Alberca, advocat
Per a aquesta sessió també havien estat citats Ignacio Cosidó, ex-director general
de la Policia Nacional, i José Ángel Fuentes Gago, ex-inspector en cap de la Policia
Nacional, que havien comunicat la no-assistència a la sessió.
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Per a aquesta sessió també havien estat citats, per segona vegada, Mariano Rajoy
Brey, president del Govern de l’Estat; Soraya Sáenz de Santamaría Antón, vicepresidenta del Govern de l’Estat i ministra de la Presidència i per a les Administracions
Territorials; Juan Ignacio Zoido Álvarez, ministre de l’Interior, i José Luis Olivera
Serrano, excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal i director del Centre
d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, que havien comunicat que
refusaven d’atendre també aquesta segona citació.
Sessió 14. Per al 18 de juliol de 2017 es va convocar Bonifacio Díaz Sevillano, ex-agregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra i agregat d’Interior a
l’Ambaixada d’Espanya a Mèxic; Rosa Castellón Sánchez, exsecretària del Consell
d’Administració de la Banca Privada d’Andorra; Celestino Barroso Sánchez, agregat
d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra; Eduardo Inda Arriaga, director del
diari OK Diario; Rafael Redondo Rodríguez, soci empresarial de l’excomissari José
Manuel Villarejo; José Manuel Sánchez Fornet, exsergent de la Policia Nacional, i
Beatriz Méndez de Vigo Montojo, ex-secretària general del Centre Nacional d’Intel·
ligència (CNI), els quals no van comparèixer.
També s’havia citat, per segona vegada, Ignacio Cosidó, ex-director general de
la Policia Nacional, perquè comparegués el dia 14 de juliol, el qual va anunciar que
no compareixeria.
Sessió 15. Per al 20 de juliol de 2017 es va convocar Santiago Aparicio, cap de
la Comissaria General de la Policia Judicial; Germán López Iglesias, director general de la Policia Nacional; José Manuel Villarejo Pérez, excomissari adscrit a la
Comissió Operativa de la Policia Nacional, i Eugenio Pino, ex-director operatiu de
la Policia Nacional, els quals no van comparèixer.
En aquesta sessió també es van convocar, per segona vegada, Antonio Tamarit,
exmembre de l’agència de detectius Método 3, que va al·legar problemes de salut per
no comparèixer, i José Ángel Fuentes Gago, ex-inspector en cap de la Policia Nacional, que tampoc no va atendre aquesta segona citació.
Sessió 16. Per al 21 de juliol de 2017 es va convocar, per segona vegada, José
Manuel Sánchez Fornet, exsergent de la Policia Nacional; Rafael Redondo Rodríguez, advocat i soci empresarial de l’excomissari José Manuel Villarejo, i Eduardo
Inda Arriaga, director del diari OK Diario, els quals no van comparèixer.
Sessió 17. El 24 de juliol de 2017 es van tenir les compareixences següents:
– José Zaragoza i Alonso, ex-secretari d’organització del Partit dels Socialistes
de Catalunya
– Alicia Sánchez-Camacho Pérez, secretària primera del Congrés dels Diputats
Per a aquesta sessió també havien estat citats Esteban Urreiztieta, periodista del
diari El Mundo, i Elisenda Villena, extreballadora de l’agència de detectius Método
3, que no es van presentar.
Sessió 18. Per al 25 de juliol de 2017 es va convocar Francisco Martínez, ex-secretari d’estat d’Interior; Jaime Barrado González, comissari de la Policia Nacional;
Pedro Esteban, excomissari de la Brigada d’Informació de la Policia Nacional a
Catalunya; Antonio Giménez Raso, agent en excedència de la Policia Nacional, els
quals no van comparèixer.
Per a aquesta sessió també havien estat citats, per segona vegada, José María
Romero de Tejada Gómez, fiscal superior de Catalunya; Bonifacio Díaz Sevillano, ex-agregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra; Celestino Barroso
Sánchez, agregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Beatriz Méndez de
Vigo Montojo, ex-secretària general del CNI, els quals no van comparèixer.
Sessió 19. Per al 28 d’agost de 2017 es va convocar per segona vegada José Manuel Villarejo Pérez, excomissari adscrit a la Comissió Operativa de la Policia Nacional; Eugenio Pino, ex-director operatiu de la Policia Nacional; Francisco Martínez,
ex-secretari d’estat d’Interior; Germán López Iglesias, director general de la Policia
Nacional; Antonio Giménez Raso, agent en excedència de la Policia Nacional; Jaime
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Barrado González, comissari de la Policia Nacional; Antonio Tamarit, exmembre
de l’agència de detectius Método 3; Esteban Urreiztieta, periodista del diari El Mundo; Elisenda Villena, extreballadora de l’agència de detectius Método 3; Santiago
Aparicio, cap de la Comissaria General de la Policia Judicial, i Pedro Esteban, excomissari de la Brigada d’Informació de la Policia Nacional a Catalunya, els quals
no van comparèixer.
També s’acorda cloure la fase de compareixences fixada per la Comissió i procedir a la redacció de les conclusions, i per això queda sense efecte la convocatòria
de David José Mañas, secretari general del Sindicat de Policies de Catalunya, i de
David Miquel, portaveu del Sindicat de Policies de Catalunya, que estava prevista
per al dia 5 de setembre de 2017.
Sessió 20. El 29 d’agost es va aprovar el Dictamen de la Comissió.
III. Pla de treball aprovat per la comissió

La Comissió, en la sessió tinguda el 4 de maig de 2017 va aprovar el Pla de treball, que fou modificat en les sessions tingudes els dies 26 de juny i 11 de juliol.
A) compareixences aprovades per la comissió
Experts:
1. Patricia López, periodista del diari Público
2. Carlos Enrique Bayo, periodista del diari Público
3. Pedro Águeda, periodista
4. José M. Fuster Fabra, advocat
5. Ernesto Ekaizer, periodista
6. Representants del col·lectiu Drets: Sergi Blázquez Quevedo, president, i Agustí
Carles i Garau, jurista, fundador del col·lectiu Drets.
7. Elpidio Silva, advocat i jutge
8. Joan Queralt Jiménez, advocat i catedràtic de Dret Penal de la UB
9. Josep Costa, politòleg i professor associat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF
10. David Fernàndez, periodista i exdiputat al Parlament de Catalunya
11. Carlos Quílez, periodista del diari Crónica Global
12. Francisco Marhuenda, director del diari La Razón
13. Pedro García Cuartango, director del diari El Mundo
14. Francisco Mercado, periodista
Compareixents que han de donar testimoni:
1. Eduardo Inda Arriaga, periodista, director del diari OK Diario
2. Jorge Fernández Díaz, exministre d’Interior
3. Daniel de Alfonso Laso, magistrat i exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya
4. Jorge Moragas Sánchez, secretari del Consell de Seguretat Nacional i director
del Gabinet de la Presidència del Govern de l’Estat
5. Ignacio Cosidó Gutiérrez, exdirector general de la Policia Nacional
6. José Manuel Villarejo Pérez, excomissari de policia adscrit a la Comissió
Operativa de la Policia Nacional
7. Eugenio Pino, ex-director operatiu de la Policia Nacional
8. Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d’Assumptes Interns de la Policia
Nacional
9. Bonifacio Díaz Sevillano, ex-agregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a
Andorra, agregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Mèxic
10. Celestino Barroso Sánchez, agregat d’Interior de l’Ambaixada d’Espanya a
Andorra
11. José Luis Olivera Serrano, excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica
i Financera (UDEF) i director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el
Crim Organitzat
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12. Julián Peribáñez, exmembre de l’agència de detectius Método 3
13. Antonio Tamarit, exmembre de l’agència de detectius Método 3
14. Francisco Marco, exdirectiu de l’agència de detectius Método 3
15. Manuel Vázquez López, excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i
Fiscal
16. Enrique García Castaño, ex-comissari responsable de la Unidad Central de
Suport Operatiu (UCAO)
17. José Ángel Fuentes Gago, ex-inspector en cap de la Policia Nacional
18. Victoria Álvarez Martín
19. Alicia Sánchez-Camacho Pérez, expresidenta del Partit Popular de Catalunya
i secretària primera del Congrés dels Diputats
20. Higini Cierco Noguer, expresident de la Banca Privada d’Andorra
21. Ramon Cierco Noguer, expresident de la Banca Privada d’Andorra
22. Joan Pau Miquel Prats, ex-conseller delegat de la Banca Privada d’Andorra
23. Rosa Castellón Sánchez, exsecretària del Consell d’Administració de la Banca Privada d’Andorra
24. Jaume Bartomeu Cassany, exadvocat d’Higini i Ramon Cierco Noguer
25. Xavier Trias i Vidal de Llobatera, regidor a l’Ajuntament de Barcelona, cap
del Grup Municipal Demòcrata i exalcalde de Barcelona
26. Francisco Javier de la Rosa Martí, empresari
27. José María Romero de Tejada, fiscal superior de Catalunya
28. Rafael Redondo Rodríguez, advocat, soci empresarial de l’excomissari José
Manuel Villarejo
29. Antonio Giménez Raso, agent en excedència de la Policia Nacional
30. Beatriz Méndez de Vigo Montojo, secretària general del Centre Nacional
d’Intel·ligència
31. Santiago Aparicio, cap de la Comissaria General de la Policia Judicial
32. José Manuel Sánchez Fornet, exsergent de la Policia Nacional
33. Mariano Rajoy, president del Govern de l’Estat
34. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Govern de l’Estat i ministra
de la Presidència per a les Administracions Territorials
35. Juan Ignacio Zoido Álvarez, ministre de l’Interior del Govern de l’Estat
36. Manuel Montobbio de Balanzó, ambaixador d’Espanya a Andorra
37. Germán López Iglesias, director general de la Policia Nacional
38. Francisco Martínez, ex-secretari d’estat d’Interior
39. Jaime Barrado González, comissari de la Policia Nacional
40. Pedro Esteban, excomissari de la Brigada d’Informació de la Policia Nacional a Catalunya
41. Esteban Urreiztieta, periodista del diari El Mundo
42. José Zaragoza i Alonso, ex-secretari d’organització del Partit dels Socialistes
de Catalunya
43. Elisenda Villena, extreballadora de l’agència de detectius Método 3
44. David José Mañas, secretari general del Sindicat de Policies de Catalunya
45. David Miquel, portaveu del Sindicat de Policies de Catalunya
B) Documentació demanada per la comissió
1. Comunicat enviat per David González Macías a l’agència EFE el juliol de 2016.
2. Transcripció de l’enregistrament de les converses del ministre de l’Interior,
Jorge Fernández Díaz, amb el director de l’Oficina Antifrau a Catalunya, Daniel de
Alfonso, al despatx del ministre.
3. Transcripció de les conclusions dels informes del Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) dels darrers cinc anys que tinguin relació amb persones residents a Catalunya que es dediquen a l’activitat política local, autonòmica
o estatal.
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4. Transcripció de les conclusions dels informes de la Unitat de Delinqüència
Econòmica i Financera (UDEF) dels darrers cinc anys que tinguin relació amb persones residents a Catalunya que es dediquen a l’activitat política local, autonòmica
o estatal.
5. Enregistraments en poder del diari Público relatives a comandaments policials.
6. Transcripció (sol·licitada al Ministeri de l’Interior del Govern de l’Estat) de
l’enregistrament de les converses del ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz,
amb el director de l’Oficina Antifrau a Catalunya, Daniel de Alfonso, al despatx del
ministre.
7. Còpia (sol·licitada al Ministeri de l’Interior del Govern de l’Estat) de l’informe
del servei executiu del Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPBLAC)
que el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, va lliurar al
ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre els presumptes comptes bancaris
de l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias i Vidal de Llobatera a l’estranger, segons
informen els mitjans de comunicació:
http://www.publico.es/politica/dando-via-juridica-averiguar-movimientos.html
8. Còpia (sol·licitada al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern de
l’Estat) dels informes elaborats pel denominat «Grup Montserrat», o elaborats a petició dels membres del grup, sobre l’encaix entre Catalunya i Espanya:
«Montserrat», la cèl·lula secreta de Margallo per seduir Catalunya: http://www.
elnacional.cat/ca/politica/margallo-seduir-catalunya-montserrat_104856_102.html
9. Còpia (sol·licitada al Govern de l’Estat) de l’informe sobre els recursos públics
i fons reservats invertits en causes relacionades amb l’operació de destrucció del
procés d’autodeterminació de Catalunya:
Interior pagó con fondos reservados a detectives que fingieron ser agentes de la
UDEF en la «Operación Cataluña»: http://www.publico.es/politica/interior-pago-detectives-hicieron-pasar.html
Los detectives pagados por Interior creían que el socio de Villarejo se quedó parte de los fondos reservados: http://www.publico.es/politica/detectives-pagados-interior-sospechan-socio.html
Interior usó a dos detectives como tapadera de Sánchez-Camacho en el caso La
Camarga: http://www.publico.es/politica/interior-detectives-tapadera-sanchez-camacho.html
10. Còpia (sol·licitada al Ministeri de l’Interior del Govern de l’Estat) dels informes elaborats per ordre directa o indirecta del Ministeri sobre polítics catalans.
De Alfonso propuso al ministro un plan para derribar a Mas y hacerse con el
control de la dirección de CDC: http://www.publico.es/politica/alfonso-propuso-al-ministro-plan.html
Fernández Díaz conspiró con el jefe de la Oficina Antifraude catalana para
fabricar escándalos contra ERC y CDC: http://www.publico.es/politica/fernandez-diaz-conspiro-jefe-oficina.html
Fernández Díaz y De Alfonso trataron la falsa acusación de blanqueo a Trias 11 días antes de publicarla El Mundo: http://www.publico.es/politica/fernandez-diaz-y-alfonso-trataron.html
Villarejo reconoce ante el juez que Interior conspiró contra políticos catalanes
como reveló Público: http://www.publico.es/politica/villarejo-reconoce-juez-interior-conspiro.html
Alicia Sánchez-Camacho puso en marcha la «Operación Cataluña» con ayuda de
Moragas: http://www.publico.es/politica/brigada-politica-policial-alicia-sanchez.html
Sánchez-Camacho pactó documentos para ocultar su implicación en «La Camarga»: http://www.publico.es/politica/operacion-cataluna-sanchez-camacho-pacto.html
Sánchez-Camacho dio a Interior el material del primer informe contra la familia
Pujol: http://www.publico.es/politica/sanchez-camacho-dio-interior-material.html
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11. Còpia (sol·licitada al Ministeri de l’Interior del Govern de l’Estat) de l’informe o l’esborrany d’informe sobre les investigacions internes impulsades pel Ministeri de l’Interior per esclarir l’autoria, atribuïda a la UDEF, de les informacions publicades en primera pàgina del diari El Mundo del 16 de novembre de 2012, nou dies
abans de la celebració d’eleccions a Catalunya, que involucrava el president Artur
Mas i l’expresident Jordi Pujol.
12. Còpia (sol·licitada al Ministeri d’Afers Exteriors del Govern de l’Estat) dels
informes i documents que ha elaborat i enviat a consolats i ambaixades amb relació
a les conseqüències d’una eventual independència de Catalunya.
13. Relació eventual (sol·licitada al Govern de l’Estat) de les dades quantitatives,
desglossades per cossos i anys, sobre l’evolució del efectius de la Policia Nacional,
la Guàrdia Civil i el CNI destinats a Catalunya en el període 2012-2017.
14. Còpia (sol·licitada al Ministeri de l’Interior del Govern de l’Estat) de l’informe policial que confirma l’existència de l’«Operació Catalunya», una part del qual
es fa pública l’11 de juliol de 2016 en un mitjà de comunicació i que detalla les competències del comissari José Villarejo amb relació al procés independentista.
Un informe policial confirma que hubo una «operación Cataluña»: http://www.
elperiodico.com/es/noticias/politica/informe-policial-dice-que-una-competencia-villarejo-era-proces-5256721
15. Trànsits i escombrades telefòniques dutes a terme al despatx del Ministre de
l’Interior entre l’1 de gener de 2012 i el 30 d’octubre de 2016.
16. Ordres ministerials sobre estructura, organització i funcions dels òrgans centrals i territorials de la Direcció General de la Policia Nacional dictades entre l’1 de
gener de 2012 i el 30 març de 2017.
17. Instruccions, ordres de servei i similars de la Direcció Adjunta Operativa
(DAO), de la Comissaria General de Policia Judicial i de la Comissaria General
d’Informació dictades entre l’1 de gener de 2012 i el 30 març de 2017.
18. Catàleg de llocs de treball de la Direcció General de la Policia Nacional, amb
les modificacions introduïdes des del 2012, amb especificació de les modificacions
i de la justificació de cadascuna.
19. Agregacions, comissions de servei i atribucions temporals de servei en la
Direcció Adjunta Operativa (DAO) entre l’1 de gener de 2012 i el 31 d’octubre de
2016, amb especificació del nombre i nom de funcionaris, categories professionals,
plantilla de procedència i funcions encomanades, del temps de permanència en la
DAO i dels costos generats amb motiu de dietes, transport, viatges o qualsevol altre
tipus d’indemnització.
20. Expedients de les medalles pensionades (Creu Roja i Medalla de Plata) concedides entre l’1 de gener de 2012 i el 31 d’octubre de 2016.
21. Expedient complet de la selecció per als nomenaments d’agregats a consellers de l’Interior entre l’1 de gener de 2012 i el 31 d’octubre de 2016, incloent-hi les
actes de la Comissió de Destinacions a l’Exterior i les propostes remeses des de la
Direcció General de la Policia Nacional a la Subdirecció General de Cooperació Internacional, per a cobrir cadascuna de les places
22. Diligències que s’hagin obert i resolucions adoptades per filtracions a la
premsa d’informes policials.
23. Relació detallada d’informes i investigacions dutes a terme per la Unitat de
Planificació Estratègica i Coordinació coneguda com a Unitat d’Intel·ligència, adscrita a la Direcció Adjunta Operativa des de la creació, el 2012, fins al 31 d’octubre
de 2016.
24. Relació detallada dels informes elaborats per la Brigada d’Anàlisi i Revisió
de Casos (BARC), coneguda com a Brigada de Punt Final.
25. Informe remès a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de l’expedient
E1860/2015, per denúncia sobre filtració de dades de la Policia Nacional al diari La
Razón.
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26. Informe remès pel cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián
Trapote Gutiérrez, sobre trenta-tres magistrats, del 3 d’octubre de 2014.
27. Enregistrament i transcripció completa de la totalitat de les converses entre
Jorge Fernández Díaz, exministre de l’Interior, Daniel de Alfonso, exdirector de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, i altres persones, entre els dies 4 i 16 d’octubre de
2014, al despatx del ministre i, si s’escau, a l’exterior del despatx.
28. Actuacions consistents en diligències d’investigació, procediments previs o,
si s’escau, incoació de procediment, respecte a qualsevol aspecte relatiu a les gravacions que van tenir lloc els dies 4 i 16 d’octubre de 2014, al despatx del ministre de
l’Interior, Jorge Fernández Díaz, o a l’exterior del despatx.
29. Informe tècnic sobre com i des d’on es van poder dur a terme els enregistraments que es van fer els dies 4 i 16 d’octubre de 2014, al despatx i a l’exterior del
despatx del ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz.
IV. Conclusions i recomanacions
1. Els treballs de la comissió

1.1. La responsabilitat dels membres de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya, constituïda al Parlament de Catalunya, és d’intentar aclarir l’existència i l’abast dels fets constitutius de l’anomenada «Operació Catalunya», i determinar com han succeït, per demanar-ne responsabilitats polítiques i concloure si
també hi pot haver responsabilitats penals, que caldria investigar pertinentment en
l’àmbit judicial.
1.2. Els objectius que es va marcar la Comissió no han pogut ésser complerts per
la incompareixença de molts dels testimonis citats, principalment a causa del boicot
i el menyspreu al Parlament de Catalunya que han expressat alguns testimonis i a
causa del pacte de silenci existent entre els membres del Govern espanyol, el poder
judicial i els cossos policials implicats en l’Operació Catalunya.
La Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya ha patit un intent deliberat de boicot per part dels diversos compareixents que han decidit no atendre els requeriments de compareixença formulats pel Parlament, aprovats per la majoria dels
representants del poble de Catalunya, i han obstaculitzat així els objectius per als
quals fou creada aquesta comissió.
La Comissió ha patit un intent deliberat de boicot polític també per part dels
grups parlamentaris de Ciutadans, del Partit Popular de Catalunya i Socialista.
La no-implicació d’aquests grups parlamentaris per assistir a la Comissió, en
compliment de l’acord adoptat pel Parlament, concretat en el Pla de treball de la Comissió, posa en relleu la manca de voluntat per a investigar uns fets que atempten
directament contra l’essència de la democràcia.
1.3. Cal constatar la manca de voluntat del Govern del Partit Popular de col·laborar en l’aclariment d’uns fets molt greus en un estat democràtic i de dret, tenint en
compte que en la vessant política de l’Operació Catalunya hi apareixen els màxims
representants del govern actual, el president i la vicepresidenta, i també, com un
dels actors principals, l’exministre Jorge Fernández Díaz, actualment membre del
Congrés dels Diputats.
Cal constatar també la voluntat d’obstruccionisme a la tasca del Parlament de
Catalunya, que es manifesta en el simple fet de demanar, per part del Govern espanyol, un dictamen al Consell d’Estat per a resoldre la pertinència d’atendre els
requeriments de compareixença formulats per un parlament autonòmic, i voler-hi
encabir no només els càrrecs polítics i de l’Administració en actiu, sinó també els
que van tenir una alta responsabilitat en el passat i qualsevol membre dels cossos i
forces de seguretat de l’Estat en actiu o en qualsevol altra situació administrativa.

3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació

41

BOPC 498
1 de setembre de 2017

Aquest bloqueig es manifesta també amb relació a la documentació demanada
pel Parlament de Catalunya a diferents organismes de l’Estat, bàsicament dependents del Ministeri de l’Interior.
1.4. És un deure denunciar i fer investigar si les persones que han estat cridades
per acord de comissió a comparèixer com a testimonis, i que han estat citades amb
reiteració i amb l’advertiment corresponent, incorren en el delicte de desobediència
que tipifica l’article 502.1 del Codi penal.
2. La naturalesa de l’operació

2.1. L’Operació Catalunya és una conspiració per a intentar frenar la dissidència
política a Catalunya, i particularment el moviment independentista, conspiració que
s’ha dut a terme, almenys, durant els anys en què Jorge Fernández Díaz (2011-2017)
ha estat ministre de l’Interior espanyol.
Es concreta en un seguit d’actuacions de caràcter polític, policial i d’intel·ligència
que han buscat reduir el suport social de l’independentisme en tant que opció política mitjançant la desacreditació.
La naturalesa d’aquesta operativa, per tant, és «reputacional». El que es pretenia
era associar en l’imaginari col·lectiu de la societat catalana i espanyola un moviment
polític legítim, democràtic i pacífic, com l’independentista, amb pràctiques fraudulentes. Per això, i de manera específica, el que es buscava era associar els líders polítics i cívics independentistes amb la corrupció.
2.2. La lògica sinistra que hi ha al darrere és, per tant, simple. Si la població de
Catalunya pensa que els qui lideren el moviment independentista estan lligats a casos delictius, tot el que defensen –projecte i idees– queda invalidat. D’aquesta manera, s’atempta contra les bases ètiques i morals del moviment i, en conseqüència,
molts ciutadans que poden assumir aquest plantejament com a seu l’abandonen.
Com que, per als ideòlegs d’aquesta operació, el moviment independentista és piramidal –de dalt a baix–, la voluntat de criminalitzar-lo passava per les imputacions,
sospites i calúmnies a determinades cares visibles del moviment. La idea que inspira
totes les accions és que «tallant» els caps es desballesta la resta.
Per fer-ho es creaven informes policials que es construïen basant-se en la barreja
d’informacions falses amb dades obtingudes de manera fraudulenta i amb elucubracions de procedència ambigua o anònima, amb la idea final de fabricar un relat que
donés aparença de cas autèntic i contrastat per a poder traslladar-lo posteriorment a
la premsa o poder judicialitzar-lo.
2.3. Seguint aquesta metodologia d’actuació, s’ha perseguit polítics, com Artur
Mas, Oriol Junqueras o Xavier Trias, entre d’altres, però també lideratges de la societat civil, com Carme Forcadell, aleshores presidenta de l’Assemblea Nacional
Catalana. I no es pot descartar en cap cas que la llista de persones investigades i
espiades sigui molt superior. Segurament, s’hi poden incloure totes les persones que
hagin tingut un paper destacat en aquest procés.
Amb tot, es pot assegurar que es tracta d’una causa general contra l’independentisme en la qual no s’han perseguit pràctiques sinó persones, no s’ha manat investigar fets sinó noms.
L’Operació Catalunya, com a exercici de guerra bruta dut a terme en ple segle
xxi, té un caràcter essencialment difamatori. Òbviament no es planteja la violència
física, però sí l’atac al prestigi social de determinades persones. En conseqüència,
per tant, es duu a terme sobretot en espais mediàtics.
2.4. Es pot concloure, en definitiva, que s’han inventat o intentat inventar proves i
crear casos inexistents. Però també es pot asseverar que determinades informacions
relacionades amb casos concrets han estat silenciades i amagades al llarg dels anys,
mentre hi havia a Catalunya un determinat context polític (marc autonomista i independentisme minoritari), i que només s’han fet públiques i perseguit quan aquest
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context ha canviat (creixement del suport al dret de decidir i a la independència).
Això també és Operació Catalunya.
Tampoc no es pot descartar que determinades informacions personals hagin servit per a exercir algun tipus de xantatge polític a determinades persones, com s’ha
denunciat en algun cas.
2.5. L’interès real, doncs, no és en cap cas posar fi a la corrupció política existent,
i als determinats casos que es puguin haver donat a Catalunya, sinó que és estrictament partidista. El que es perseguia era afavorir determinats interessos polítics contra la independència de Catalunya.
2.6. Les gravacions fetes al despatx del ministre Jorge Fernández Díaz deixen
absolutament clar que la reunió entre el ministre i el director de l’Oficina Antifrau
de Catalunya, Daniel de Alfonso, estava marcada per la convocatòria de la consulta
del 9 de novembre de 2014. El dictamen fet per la Fiscalia de Madrid sobre les gravacions deixa clar que «de lo que hablan el ministro y De Alfonso no deja de ser un
intercambio de ideas y estrategias políticas, una recopilación de posibles casos de
corrupción que pueden afectar políticamente a determinados sectores de ideología
independentista».
Es considera provat, un cop escoltades les gravacions publicades, que les reunions entre Fernández Díaz i De Alfonso tenien l’objectiu de conspirar per tal d’influir en la conjuntura política catalana.
Les gravacions deixen absolutament clar que hi havia la intenció d’influir en l’opinió pública des del Ministeri de l’Interior mitjançant titulars i notícies infundades.
Es constata que aquestes maniobres per a publicar informació falsa tenien com a
objectiu desacreditar polítics i partits independentistes, i és en aquest context en què
cal situar l’acusació falsa sobre els comptes corrents de Xavier Trias i les investigacions prospectives sobre Oriol Junqueras.
Es constata que aquestes maniobres per a publicar informació falsa tenien també
com a objectiu desacreditar Podem, i és en aquest context en què cal situar l’anomenat «Informe PISA» i el document fals de pagament de l’Euro Pacific Bank a Pablo
Iglesias.
2.7. En definitiva, els instruments que té l’Estat al seu abast s’han posat al servei
d’una conxorxa. Per això es pot dir que la Comissió s’ha trobat davant d’un exercici
clar de guerra bruta. És a dir, pràctiques il·legals i il·legítimes dutes a termes per determinades estructures fonamentals de l’Estat amb objectius incompatibles amb els
pilars bàsics de la democràcia i l’estat de dret.
No es pot parlar, doncs, d’una maquinació d’un govern o d’un partit, sinó d’una
operació d’estat.
Per a dur a terme aquesta operació, s’han utilitzat el que popularment es coneix
com a «clavegueres de l’Estat», que no seria sinó l’ús fraudulent del poder (polític,
coercitiu i comunicatiu), l’ús de subterfugis legals i de recursos propis de l’Estat amb
fins espuris incompatibles amb els drets més elementals.
2.8. S’ha pogut determinar de manera clara l’ús partidista de la policia sota el
mandat, com a ministre de l’Interior, de Jorge Fernández Díaz. Aquest ús partidista
es va materialitzar en la creació d’unitats fora de l’estructura orgànica del Cos Nacional de Policia.
Aquesta Comissió s’ha trobat davant de pràctiques més pròpies d’una dictadura,
que se sostenen, des d’un punt de vista filosòfic, sobre la idea que la raó d’estat ho
justifica tot (en aquest cas, la unitat de l’Estat), passant per sobre de la voluntat popular, d’una banda, i dels principis democràtics, de l’altra.
S’han utilitzat mitjans, efectius i recursos públics dels cossos policials de l’Estat
per tal de dur a terme un seguiment i control de polítics catalans i membres de la
societat civil organitzada del moviment independentista, en una actuació irregular
al marge de la llei.
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2.9. El seguiment il·legal de persones relacionades amb l’independentisme s’ha
anat confirmant a mesura que han anat avançant els treballs de la Comissió d’Investigació. Tanmateix, queda un element pendent de resoldre, pel que fa als atacs
que determinades estructures de l’Estat hagin pogut fer cap a Catalunya: queda per
investigar què volien dir el ministre de l’Interior i el director de l’Oficina Antifrau
quan deien que «les hemos destrozado el sistema sanitario». En aquest cas, ja no es
tracta només de drets individuals, sinó també col·lectius. No es refereixen a idees
polítiques, sinó a condicions materials dels ciutadans d’aquest país. Finalment cal
determinar, doncs, si l’Operació Catalunya també ha atacat l’estat del benestar dels
catalans, únicament i exclusivament per finalitats partidistes.
2.10. La majoria de compareixents destaquen que aquesta operació s’ha posat en
pràctica durant els darrers anys, coincidint amb el procés sobiranista a Catalunya,
i també coincideixen a destacar que el moment inicial se situa en la gravació de la
conversa que Alicia Sánchez Camacho i Victoria Álvarez van tenir el 7 de juliol de
2010 en un conegut restaurant de Barcelona.
3. El mètode

3.1. L’Operació Catalunya té un mètode d’actuació que s’ha repetit en més d’un
dels casos analitzats. Sempre amb pautes similars que es poden traçar perfectament
i que, en conseqüència, han esdevingut sistemàtiques.
No es tracta, en conseqüència, d’una actuació aïllada i descontrolada de diversos
policies, periodistes i membres de la fiscalia que s’escapen de les pautes i els controls que marca la llei, sinó que es tracta d’una conducta planificada, estratègica i
orquestrada políticament en coherència amb uns objectius partidistes.
Darrere, per tant, hi ha una organització concreta. Amb una jerarquia pròpia
(més enllà de la jerarquia policial formal), amb papers individualitzats determinats
i amb objectius generals. Per simplificar-ho, s’ha parlat des d’alguns àmbits d’una
«policia patriòtica». I, fins i tot, alguns dels compareixents han parlat obertament
d’«organització criminal» o de «política criminal».
3.2. Es constata l’existència d’una brigada politicopolicial espanyola, que ha seguit ordres polítiques del Govern de l’Estat i que ha dut a terme l’anomenada «Operació Catalunya». Hi estan implicats comissaris, detectius, agents, funcionaris i alts
càrrecs del Ministeri de l’Interior, i també membres d’altres institucions, com l’Oficina Antifrau de Catalunya, o del poder judicial. L’objectiu és seguir, investigar, espiar i conspirar contra polítics catalans per tal d’acabar amb el creixent moviment
independentista per mitjà de la fabricació i difusió d’informacions falses relacionades amb la corrupció.
3.3. Es pot dir, però, que aquesta estructura policial, per bé que en part amb organització i persones diferents, no és un factor nou. Existeix des de fa temps. De fet,
probablement constitueix una constant present en tota la democràcia espanyola, de
tal manera que molts dels seus elements provenen, fins i tot, del règim anterior, del
franquisme, i s’han mantingut en l’actual règim. Hi ha hagut altres operacions del
mateix estil contra la dissidència política per fer front a l’independentisme en altres
moments d’aquest període històric.
Cal dir que, en gran mesura, l’Operació Catalunya ha estat possible perquè el
Cos Nacional de Policia no ha estat mai depurat d’elements d’origen, mentalitat i
actuacions franquistes, els quals no només no han estat apartats de càrrecs de comandament, sinó que se’ls hi ha mantingut. És aquest substrat el que ha permès –cal
insistir-hi: no només en aquesta operació concreta, sinó al llarg de la democràcia–
fets com els que s’han posat de manifest en aquesta comissió.
Els mètodes i l’estructura paral·lela, fora de control, de la brigada policial política provenen de mandats anteriors, amb similituds clares entre l’operativa dels GAL
i l’Operació Catalunya pel que fa a dinàmica, finançament i organigrama. Aquesta
coincidència evidencia, també, l’existència d’una estructura de poder estatal que duu
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a terme pràctiques fora de la llei de manera sistemàtica contra els moviments opositors i dissidents. Una estructura avalada per un acord tàcit entre (com a mínim) els
dos partits majoritaris, PP i PSOE.
3.4. Aquesta brigada es troba fora de l’estructura orgànica del Cos Nacional de
Policia i està formada per almenys una desena de comissaris i inspectors en cap que,
al voltant de l’excap de la Direcció Adjunta Operativa Eugenio Pino, ocupaven llocs
de treball fora de catàleg i duien a terme investigacions prospectives contra adversaris polítics, o bé construïen muntatges falsos.
L’operativa de la brigada policial política consisteix a imputar casos de corrupció, fundar sospites i aixecar falsos testimonis per mitjà de l’elaboració d’informes
falsos o manipulats, que són filtrats a mitjans afins (que col·laboren amb el conjunt
de l’operació) com ara El Mundo i publicats per periodistes que formen part de la
trama, i també amplificar els casos reals de corrupció per mirar de vincular-los al
conjunt del moviment l’independentista. Un dels periodistes més destacats col·laboradors en aquests muntatges ha estat Eduardo Inda.
3.5. Pel que fa expressament als casos concrets d’aquesta maquinació, cal dir
que, en tots, el recorregut s’ha iniciat sempre amb investigacions policials prospectives. És a dir, aleatòries i amb caràcter persecutori. I aquesta és una pràctica expressament prohibida per la Llei d’enjudiciament criminal, en concret per l’article 295:
«En cap cas els funcionaris de policia judicial no poden deixar transcórrer més de
vint-i-quatre hores sense donar a conèixer a l’autoritat judicial o al Ministeri Fiscal
les diligències que hagin practicat, excepte en els casos de força major i en el que
preveu l’apartat 2 de l’article 284.»
Així doncs, aquesta estructura duia a terme investigacions prospectives, fora del
marc legal, contra adversaris polítics.
3.6. Dit en altres termes, la llei i la més elemental defensa dels drets fonamentals
dels ciutadans, especialment la presumpció d’innocència, impedeixen expressament
que la policia, en el marc de la seva actuació indagadora, pugui actuar al marge del
coneixement de l’autoritat judicial. I en aquest cas s’ha fet permanentment.
Les investigacions, doncs, no s’originaven a partir de cap denúncia prèvia, de
cap ordre provinent de fiscalia, i en cap cas no eren efectuades sota control judicial.
S’apuntava a la persona que es volia empaitar i partir d’aquí es buscava. I encara
més: independentment de l’origen, un cop iniciades aquestes indagacions, no eren
traslladades a la jurisdicció judicial.
3.7. Les unitats policials dedicades a perseguir l’independentisme elaboraven informes policials falsos. Manipulaven i confabulaven per tal de generar un relat creïble i inculpatori. En paraules planeres de l’excap d’assumptes interns Martín Blas:
«Alguien le ponía sal y pimienta». Aquests informes no eren traslladats a la fiscalia
ni a cap jutge, sinó que es filtraven oportunament a determinats mitjans de comunicació. A partir d’aquí, esdevenien notícia i generaven la sospita buscada.
Exemple d’això poden ésser els informes que s’han atribuït a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), però en realitat aquesta unitat n’ha negat l’autoria. Eren documents publicats amb el seu segell, però sense signar, sense número
de registre. En definitiva, sense complir els protocols necessaris. I, això no obstant,
són informes que han servit per a il·lustrar informacions periodístiques que han servit per a generar ombres de dubte sobre polítics catalans. I que han donat peu, i això
encara és més greu, a processos judicials.
Un cas paradigmàtic i significatiu és, precisament, l’informe atribuït a la UDEF
en què s’associava el president Artur Mas amb comptes en bancs situats en paradisos fiscals i que va publicar el diari El Mundo, el 19 de novembre de 2012, coincidint amb la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya que s’havien de
celebrar el 25 d’aquell mes.
3.8. Es consideren provats els lligams entre els responsables polítics i uns molt
determinats mitjans de comunicació arran de les contínues trucades intercanviades
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entre membres de la cúpula policial i els periodistes que van publicar les informacions falses sense contrastar-les, amb l’objectiu de perjudicar polítics catalans i crear
un estat d’opinió que influís, bloquegés i frenés el procés independentista.
La publicació de suposats elements probatoris per part de mitjans afins al Govern de l’Estat pretenia justificar la intervenció del poder judicial contra determinats
responsables polítics. Organitzacions civils com el sindicat Manos Limpias ho van
utilitzar per a obrir vies judicials basant-se en falsedats per tal de contribuir a crear
un estat d’opinió contrari al procés independentista i blanquejar les investigacions
prospectives il·legals dutes a terme per la brigada policial paral·lela.
3.9. Per això, el Parlament conclou que determinats mitjans de comunicació han
estat part essencial de la trama, ja que hi han ajudat amb la publicació –sense cap
mena de contrast– de les informacions que els han fet arribar des de la policia, i han
contribuït així a la generació d’un estat d’opinió concret. Això pot dur al reconeixement que entre les cúpules del Cos Nacional de Policia i, sobretot, del Ministeri de
l’Interior hi havia una estreta relació amb directors de mitjans de comunicació que
han publicat al dictat del que convenia políticament als responsables d’aquesta trama. En termes del ministre: «periodistes gacetilleros».
Es constata, en aquest sentit, que els periodistes Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta, Manuel Cerdán i Antonio Rubio eren part nuclear del mecanisme en què es
basava I’Operació Catalunya.
3.10. Caldria fer també una investigació judicial sobre aquestes praxis dutes a
terme per aquests mitjans. No en va, si els responsables de publicar determinades
informacions ho feien sabent que procedien d’informes falsos o investigacions irregulars, estaven col·laborant conscientment en una manipulació informativa tendent
a influir políticament. I això pot ésser també considerat perseguible penalment. I en
qualsevol cas, i més enllà que aquests praxis puguin constituir un presumpte delicte
o no, són absolutament reprovables des d’un punt de vista periodístic i democràtic.
Val a dir que és especialment clarificador, amb relació al paper que hi han tingut,
que determinats responsables de mitjans de comunicació no hagin comparegut en
aquesta comissió per tal de poder respondre a les preguntes dels grups parlamentaris. En concret, la Comissió va reclamar la compareixença de periodistes com Pedro
García Cuartango (director del diari El Mundo), Francisco Marhuenda (director del
diari La Razón) i Eduardo Inda (Ok Diario), però cap d’aquests no ha comparegut.
3.11. Cal dir que a l’hora de plantejar cadascuna de les accions que acabaven amb
l’aparició dels informes i notícies en els mitjans, es jugava amb el calendari polític, especialment tenint en compte les conteses electorals a Catalunya (eleccions al
Parlament, eleccions municipals, consulta del 9 de novembre, etc.), amb la finalitat
d’acabar afectant l’estat d’ànim de l’opinió pública. Això és, influint en la opinió dels
electors i, per tant, en els resultats de les eleccions. Es tracta, per tant, d’un intent de
voler influir il·legítimament en uns resultats electorals, cosa que, evidentment, constitueix una amenaça per a la mateixa democràcia. És per això que, més enllà de tots
els altres presumptes il·lícits penals, es tractaria també d’un hipotètic delicte electoral que caldria investigar judicialment.
En la majoria dels casos, un cop publicades les informacions, s’obria la via judicial, a vegades per la denúncia d’alguna associació cívica (en aquest sentit, cal
destacar el paper del col·lectiu de funcionaris públics Manos Limpias) o a vegades
per iniciativa de la mateixa fiscalia. La judicialització suposava un «blanqueig» de
la investigació, ja que li donava més versemblança i al mateix temps allunyava de
la policia el focus. En aquest sentit, resulta particularment clara l’afirmació feta pel
mateix ministre en les converses amb el director de l’Oficina Antifrau (gravades els
dies 2 i 14 d’octubre de 2014) quan assegura: «Lo ideal es que eso esté en el juzgado,
y, si sale, nadie sospechará que sale de la policía».
3.12. Es considera provat l’ús partidista del poder judicial, tant per a incitar l’actuació de la Fiscalia General de l’Estat davant suposats elements probatoris o indicis
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de delicte com per a tancar la via judicial refusant proves o no analitzant-les correctament, com les gravacions entre Fernández Díaz i De Alfonso.
3.13. Evidentment, l’Operació Catalunya ha costat diners. Per a dur a terme totes
i cadascuna d’aquestes intervencions s’han utilitzat recursos públics. No només pel
que fa al cost ordinari de l’estructura policial creada expressament, sinó fins i tot
fons reservats de l’Estat. Així ho ha reconegut el compareixent comissari Marcelino Martín Blas. Aquests fons reservats s’han usat, entre altres finalitats, per a pagar
confidents i per a comprar proves. És el cas, per exemple, de les dades sobre un hipotètic compte bancari a Suïssa de l’aleshores alcalde de Barcelona, Xavier Trias,
que van ésser obtingudes a canvi d’una suma considerable de diners.
No s’ha pogut determinar el que tota aquesta operació ha suposat per a l’erari
públic, i aquest és un altre element que caldria analitzar amb profunditat, atès que
podria constituir una clara malversació.
3.14. Es constata que s’han utilitzat fons reservats per a pagar investigacions
prospectives situades clarament en el marc dels delictes tipificats pel Codi penal i,
per tant, fora de I’estat de dret.
Es considera provat l’ús d’aquests fons reservats de l’Estat per a obtenir proves, fer
investigacions extrajudicials i pagar viatges i dietes dels detectius i policies que feien
tasques de seguiment en el marc de l’Operació Catalunya, amb la finalitat d’alterar
la voluntat popular davant diferents processos electorals o negociacions polítiques.
Es considera provada, en aquest sentit, la vulneració dels principis fonamentals
d’un estat de dret per la greu actuació duta a terme pels poders públics de l’Estat i
els membres dels seus cossos de seguretat.
4. Els presumptes responsables

4.1. Una de les qüestions que la Comissió ha procurat escatir per tal de determinar les responsabilitats pertinents és qui hi havia al darrere, des d’un punt de vista
ideològic, de l’operació. En aquest sentit, també són extremament indicatives les
converses entre el ministre de l’Interior i el director de l’Oficina Antifrau (que ningú
no ha pogut desmentir). D’aquestes converses es desprèn que, com a mínim, la presidència del Govern de l’Estat n’era coneixedora. En concret, el ministre reconeix que
«el presidente lo sabe». D’aquí es pot inferir, doncs (i així ho han apuntat també diferents compareixents), que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy Brey,
era sabedor d’aquesta conspiració en tant que tenia coneixement dels fets investigats.
Amb tot, més enllà del coneixement i fins i tot la permissivitat i la connivència
amb relació a l’operació, no es pot descartar en cap cas que l’autoria intel·lectual
de tot aquest entramat no se situï exactament en l’entorn més immediat de la presidència del Govern de l’Estat espanyol, atès que la competència directa sobre els
assumptes de seguretat i intel·ligència correspon a la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.
Per altra banda, també caldria analitzar i investigar el paper que pot haver tingut
el cap del Gabinet de la Presidència del Govern de l’Estat i secretari del Consell Nacional de Seguretat, Jorge Moragas Sánchez. En aquest sentit, alguns dels compareixents han apuntat la seva vinculació en l’organització de l’operació.
Es constata, sigui com sigui, que Javier Moragas y Alicia Sánchez Camacho tenien coneixement dels fets investigats, i també, d’altra banda, que l’aleshores ministre de l’Interior, Jorge Fernández Diaz, ha estat una peça clau per al desenvolupament dels greus fets investigats.
En tot cas, en la mesura que el principal responsable polític de l’Operació Catalunya és l’exministre Jorge Fernández Díaz, amb el coneixement i l’aprovació del
president del Govern de l’Estat, Mariano Rajoy, i la connivència d’altres membres
del Govern, com la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría o el cap del Gabinet
de la Presidència del Govern de l’Estat, Jorge Moragas, la gravetat dels fets no només fa necessari que sigui reprovat per aquesta comissió, sinó també que dimiteixi.
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4.2. A banda de les ramificacions polítiques, el nucli central de l’Operació Catalunya se situa en l’àmbit policial. Específicament, dins el Cos Nacional de Policia (CNP), l’estructura del qual es modifica quan el Partit Popular accedeix de nou
al poder a l’Estat espanyol, l’any 2011. Bona part dels canvis que imposa aleshores
aquest govern responen a la voluntat de respondre contundentment al procés sobiranista a Catalunya.
Amb la reestructuració del CNP, el Govern espanyol situa Ignacio Cosidó com a
director general de la Policia. És ell qui dirigeix formalment la policia i qui s’empara d’un organisme ja existent en el si del cos, la Direcció Adjunta Operativa (DAO),
li canvia les funcions i li atorga un component d’intel·ligència policial imprescindible per al funcionament de tota aquesta trama. Al capdavant de la DAO s’hi situa
el comissari Eugenio Pino, a qui molts compareixents situen com a peça clau en la
materialització de tota l’estratègia politicopolicial.
És precisament en l’entorn de l’excap de la DAO, Eugenio Pino, que se situen diversos dels comissaris i inspectors en cap que van participar en aquesta estructura.
La DAO, doncs, esdevé el centre neuràlgic de tota l’activitat d’espionatge, intel·ligència i seguiment policial de polítics catalans.
4.3. Integrats en aquest nucli policial (DAO), que no té menys d’un centenar
d’efectius i que ha estat plantejat per tal d’executar aquesta operació, s’hi situen policies (la majoria amb rang de comissari) que no solament són afins políticament i
de la confiança personal del cap de la Direcció Adjunta Operativa, l’esmentat Eugenio Pino, sinó també del mateix ministre de l’Interior. Són, fonamentalment, policies amb molta experiència, amb coneixement intern del cos, amb relacions amb les
estructures de l’Estat i amb recursos. En alguns casos, fins i tot recursos propis que
han posat a disposició de tota la trama.
D’aquesta Direcció Adjunta Operativa (DAO) en depenen dues unitats, que són
les que es van crear concretament per a executar el que es plantejava des de la cúspide de la operació: la Unitat de Planificació Estratègica i Coordinació (UPEC) i la
Brigada d’Anàlisi i Revisió de Casos (BARC), que depèn directament de la Unitat
d’Assumptes Interns de la Policia.
La primera, amb vocació de treballar sobre el terreny, a Catalunya, recopilant
informació que pogués comprometre els polítics catalans. La segona, amb la missió
de revisar els arxius per tal de «rescatar» velles informacions, manipular-les, elaborar-les i portar-les de nou a la llum.
4.4. Des d’un punt de vista organitzatiu, totes les informacions estudiades i bona
part dels compareixents assenyalen com a essencials per al funcionament de tota la
trama els protagonistes següents:
– Marcelino Martín Blas: comissari responsable d’assumptes interns de la Policia Nacional, que assumeix el comandament de la Brigada d’Anàlisi i Revisió de
Casos (BARC).
– José Manuel Villarejo: comissari de policia, fora de l’escala formal del Cos
Nacional de Policia.
– José Luís Olivera: comissari responsable, en aquell moment, del Centre d’Intel·
ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO).
– Daniel de Alfonso Laso: director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
4.5. Un altre element fonamental per a entendre tot el funcionament d’aquesta
maquinària és José Ángel Fuentes Gago, inspector de policia que va ésser cap de
gabinet de la DAO, un càrrec que no existia anteriorment i que es crea per donar-li
cabuda i poder en el marc de l’estructura. Fuentes Gago, home de confiança de Pino,
participa activament en alguns dels episodis més rellevants d’aquesta operació. S’ha
posat de manifest, per exemple, que és ell qui es desplaça a Barcelona amb el comissari Martín Blas per pressionar els fiscals del cas Palau, i també ha quedat demostrat
que també és ell qui es desplaça a Suïssa, en un avió de la policia, per tal d’obtenir
les dades del suposat compte bancari a nom de Xavier Trias. Evidentment, aquests
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fets apuntats haurien d’ésser mereixedors d’una investigació judicial acurada per tal
de depurar responsabilitats.
5. Les conseqüències

5.1. Mai no es podran calibrar del tot les conseqüències reals del que ha suposat
aquesta operació. Essencialment, perquè el que perseguia precisament és la influència en l’opinió de la ciutadania envers càrrecs públics, candidats electorals, partits
polítics i entitats socials. En aquest sentit, doncs, la valoració objectiva és complexa.
Tanmateix, i vist el que políticament parlant ha passat a Catalunya els darrers anys,
cal concloure que l’efecte ha estat, en qualsevol cas, limitat. De manera que cal reconèixer que els inspiradors d’aquesta trama no han assolit el propòsit inicialment
plantejat.
Amb tot, això no resta gens de gravetat als fets exposats i provats. Al contrari,
el que s’ha relatat en la Comissió d’Investigació, ben plausible, assenyala uns fets
d’una magnitud intolerable en un estat democràtic. Es tracta de possibles delictes,
tals com malversació de fons públics, manipulació electoral, falsedat documental o
prevaricació, a més de calúmnies, difamacions, abús de poder i altres.
5.2. Per altra banda, la Comissió considera que, a banda de les possibles conseqüències penals, el que és evident és que els autors polítics d’aquesta conspiració
haurien hagut d’assumir les responsabilitats polítiques consegüents, que passen, al
parer d’aquest Parlament, per la dimissió immediata de qualsevol càrrec públic que
puguin ocupar en aquest moment.
Així mateix, és imprescindible que es revisin tots els nomenaments, ascensos
i condecoracions atorgats a les persones implicades en aquesta operació, tant els
membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat com els periodistes implicats
en l’elaboració i la difusió d’informació falsa.
5.3. Dit això, el Parlament també manifesta que aquesta comissió no s’hauria
d’haver constituït mai. No perquè els fets relatats no siguin durs, molt durs, sinó
perquè no hauria d’haver calgut. No hauria d’ésser una investigació parlamentària la
que definís els detalls i l’abast d’aquesta conspiració criminal. En efecte, en el marc
d’una democràcia, amb separació efectiva de poders i amb institucions amb un funcionament veritablement honest, aquestes indagacions i judicis s’haurien de fer als
tribunals i no pas al Parlament.
Però el fet és que, malgrat la gravetat de tot el que s’ha anat sabent de l’Operació
Catalunya, cap jutge ni cap fiscal no ha iniciat cap procés judicial per a corroborar-ho, i sobretot per a determinar les responsabilitats penals o d’altra índole que en
puguin derivar.
Efectivament, s’ha constat que ni des del Ministeri de l’Interior, ni des de la Fiscalia, ni des de cap instància del Govern de l’Estat, en mans del Partit Popular, no
s’han dut a terme les investigacions que els greus fets investigats requeririen, com
ha estat confirmat per la pràctica totalitat dels compareixents que han declarat davant la Comissió.
5.4. Cal remarcar que la publicació de les converses és del juny del 2016, i la Comissió conclou els seus treballs l’agost de 2017: en tot aquest temps no s’ha judicialitzat cap part d’aquesta trama, ni tampoc no hi ha hagut cap querella, cap denúncia,
cap aportació d’informació contradictòria, cosa que pot resultar significativa pel que
fa a les persones sobre les quals s’han abocat tot tipus de sospites, però també amb
relació al sistema judicial, i especialment, en aquest darrer cas, pel que fa al paper
de la Fiscalia.
Cal esmentar també que la majoria dels funcionaris suposadament implicats en
tota aquesta trama –la major part, policies retirats– han estat condecorats, i alguns
altres traslladats a altres destinacions apartades dels focus periodístics.
És per això que, atès que es tracta d’un dels escàndols més profunds de la democràcia espanyola i el règim del 78, tenint en compte que els fets que s’han anat
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concretant poden constituir delictes clars, i havent constatat que cap d’aquests casos
no està judicialitzat, ni tan sols denunciat, la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya acorda sol·licitar a la Mesa del Parlament que traslladi a la Fiscalia
les presents conclusions, sens prejudici que les persones físiques o jurídiques que
han estat perjudicades es puguin querellar directament, mesura que la Comissió recomana.
6. Actuacions

6.1. La Comissió conclou que s’ha d’obrir la via judicial pertinent contra els responsables i col·laboradors de l’Operació Catalunya, tenint en compte els delictes de
malversació de fons públics, frau processal, fals testimoni, atemptat contra l’honor,
revelació de secrets, falsedat documental, prevaricació, encobriment, omissió del
deure de perseguir delictes i abús d’autoritat. És l’hora del reconeixement dels fets
succeïts, de la reparació dels danys causats i de les garanties de no-repetició.
6.2. És imprescindible que s’investigui judicialment, fins a l’aclariment dels fets:
a) Qui va ésser responsable de les gravacions de les converses entre Jorge Fernández Díaz i Daniel de Alfonso al Ministeri de l’Interior.
b) Qui va ésser responsable dels documents falsos sobre Xavier Trias i Pablo
Iglesias.
c) L’ús de fons reservats per a finançar les operacions investigades per aquesta
comissió.
d) Les responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les persones següents:
– Mariano Rajoy Brey
– Jorge Fernández Díaz
– Soraya Sáenz de Santamaría Antón
– Jorge Moragas Sánchez
– Alicia Sánchez–Camacho Pérez
– Eugenio Pino Sánchez
– José Ángel Fuentes Gago
– José Manuel Villarejo Pérez
– Eduardo Inda Arriaga
– Esteban Urreiztieta Núñez
6.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer servir tots
els mitjans tècnics de què disposa per tal de portar els diversos fets investigats davant les instàncies judicials pertinents, sense descartar cap d’aquestes instàncies.
Palau del Parlament, 29 d’agost de 2017
El lletrat-secretari de la Comissió, Francesc Pau i Vall; la presidenta de la Comissió, Alba Vergés i Bosch
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