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SESSIÓ NÚM. 20

La sessió s’obre a les tres de la tarda i onze minuts. Pre-
sideix David Fernàndez i Ramos. Assisteix la Mesa el lle-
trat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Meritxell Borràs i Solé, M. 
Assumpció Laïlla i Jou i Roger Montañola i Busquets, pel 
G. P. de Convergència i Unió; Sergi Sabrià i Benito, pel G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; David Pérez Ibáñez 
i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Santi Ro-
dríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; 
Marc Vidal i Pou, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres i José 
María Espejo-Saavedra Conesa, pel G. P. de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió l’assessor fiscal Joan Anton 
Sánchez Carreté i la representant de Focio, Laura Cutillas 
Santillan.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Joan Anton Sánchez Carreté, as-
sessor fiscal, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca (tram. 357-01349/10). Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca. Compareixença.

2. Compareixença de Laura Cutillas Santillan, de Focio, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (tram. 
357-00853/10). Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política. 
Compareixença.

3. Compareixença d’Ignacio Cosidó Gutiérrez, director 
general de la Policia Nacional, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política (tram. 357-00868/10). Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política. Compareixença.

4. Compareixença de Félix Sanz Roldán, director del 
Centre Nacional d’Intel·ligència, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política (tram. 357-00869/10). Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política. Compareixença.

5. Compareixença de Manuel Vázquez López, comissari 
en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal 
de la Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política (tram. 357-00870/10). Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política. Compareixença.

El president

Bona tarda, obrim la sessió de la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política.

Manifestació
de condol

I, de comú acord amb tots els portaveus dels grups par-
lamentaris, farem un minut de silenci, atès el dol, el do-
lor i la desolació no només dels fets coneguts aquest 
matí amb la mort d’un professor interí, sinó també amb 
la mort ahir de set-centes persones a la recerca d’una 
vida digna.

Des de la nostra solidaritat i el nostre condol a tot l’en-
torn i a les famílies afectades, els prego que tots junts 
fem aquest minut de silenci.

Gràcies.

(La sala serva un minut de silenci.)

Gràcies. Gràcies a tots i a totes.

Compareixença
de Joan Anton Sánchez Carreté, 
assessor fiscal (tram. 357-01349/10)

Doncs, passarem a l’ordre del dia. Som conscients que 
estem també en dos dies de dol oficial i substancia-
rem, en primera instància, la primera compareixen-
ça prevista, que és la del senyor Joan Anton Sánchez 
Carreté, que tots deuen saber que torna a comparèixer 
a requeriment també d’aquesta comissió.

El senyor Sánchez Carreté ha manifestat que no ne-
cessita cap torn previ d’intervenció, per tant, passa-
ríem al torn dels grups parlamentaris. I, en primera 
instància, seria el torn d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, en veu de l’il·lustre diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, president. Bé, celebrem tornar a te-
nir aquí el senyor Joan Anton Sánchez Carreté, amb 
l’enunciat corregit i, per tant, entenem, doncs, que 
amb voluntat de donar resposta a les preguntes plan-
tejades.

Bé, nosaltres li farem les preguntes que ja li vam fer el 
darrer dia i que en aquell cas no va tenir a bé contes-
tar; preguntes que fan referència als àmbits de treball 
d’aquesta comissió, que és, doncs, frau fiscal, evasió 
fiscal i pràctiques de corrupció política, sempre amb 
l’ànim de legislar, corregir aquelles coses que s’ha-
gin fet malament, ajudar-nos amb les conclusions que 
haurem d’aprovar al final d’aquesta comissió.

I, per tant, com ho fèiem el darrer dia, la primera qües-
tió sobre la qual li voldria preguntar és el que es va co-
nèixer com el «cas Casinos». I dèiem no tenim interès 
especial a reobrir el cas Casinos, que és molt antic, sinó 
a parlar del que per a nosaltres és el primer cas de finan-
çament il·legal o de finançament no reglat d’un partit po-
lític que es va cloure amb una sentència, que vostè deu 
recordar perfectament, hi ha una sentència que reconei-
xia que hi havia hagut aquest finançament no regulat pe-
rò que, en tot cas, no estava tipificat al Codi penal.

Per tant, és cert que vostè va participar en el cobra-
ment de diners que després es van desviar a Conver-
gència Democràtica?
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Joan Anton Sánchez Carreté (assessor fiscal)

Miri, d’aquest tema hi ha una interlocutòria judicial 
i hi va haver unes actuacions judicials que van durar 
set anys. Jo mai vaig estar cridat ni com a testimoni en 
aquest procediment. Per tant, és clar, això deu ser tam-
bé algun retall de premsa que vostè ha vist «por ahí», 
eh?, perquè ja li he dit que jo no vaig estar citat mai.

Tampoc li puc ser més explícit en els temes perquè jo 
he sigut assessor d’aquesta empresa durant vint i es-
caig anys o trenta anys, i per tant, tindria el secret pro-
fessional per parlar més sobre aquesta qüestió.

Però pot sorprendre que se’m pregunti a mi pel cas 
Casinos i no s’hagi citat en aquesta comissió l’empre-
sa Casinos; a mi no em sorprèn, però pot sorprendre 
molta gent...

Sergi Sabrià i Benito

Bé, gràcies, en tot cas, tenim una llarga llista de com-
pareixents, tenim el compromís de continuar també el 
proper mandat i tenim la possibilitat també de conti-
nuar-los ampliant.

Bé, vostè, en aquesta empresa –i ho confirmava ara 
mateix– els assessorava, en aquest cas també era de 
les primeres vegades que, com a mínim, tenim cons-
tància de la presència de paradisos fiscals. Vostè ja 
ens ha dit, doncs, que en aquest cas no ens contestarà, 
però ens hauria agradat molt saber també si va par-
ticipar en el cobrament de comissions provinents de 
Casinos de Catalunya dirigides a mitjans i partits polí-
tics. Perquè això que vostè diu que nosaltres hem vist 
en diaris, creiem que queda perfectament acreditat en 
aquell cas, i, per tant, ens agradaria tenir la resposta 
perquè hi ha diners que van a Grup Godó, diners que 
van a Convergència i Unió i es agradaria saber, vostè, 
quin coneixement té d’aquest tema. 

Joan Anton Sánchez Carreté

Perdoni, vostè ha dit que ha quedat acreditada la meva 
participació en aquest tema?

Sergi Sabrià i Benito

No, que queden acreditats aquests moviments de di-
ners, no, en tot cas, la seva participació en el tema.

Joan Anton Sánchez Carreté

Ho torno a repetir, preguntin-ho a l’empresa, si volen.

Sergi Sabrià i Benito

Ens pot aclarir si vostè va fer un viatge, en aquest cas 
també, en el cas Casinos, amb qui va formular l’acu-
sació sobre el cas Casinos al Canadà perquè retirés els 
càrrecs?

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, això consta en un llibre d’un bon periodista, que 
és el Martínez, periodista a qui jo no vaig informar de 

res, però que és una persona molt seriosa com a perio-
dista, eh?, i vull ressaltar-ho, i consta en un llibre. No 
li puc dir res més que això: consta en un llibre de Fè-
lix Martínez, un gran periodista.

Sergi Sabrià i Benito

En fi, efectivament, això consta en un llibre. Vostè era 
assessor, i entenc que no ens respondrà aquesta pre-
gunta?

Joan Anton Sánchez Carreté

A veure, ja li he dit que és un bon periodista, un gran 
periodista i que jo tinc deure de reserva.

Sergi Sabrià i Benito

Quina vinculació tenia el senyor Prenafeta amb aquest 
tema? I quina vinculació té vostè o ha tingut vostè 
amb el senyor Prenafeta? L’ha assessorat?

(Pausa llarga.)

Va cobrar vostè 31 milions per al seu assessorament 
en aquest cas Casinos?

(Pausa llarga.)

Canvio de tema, amb referència als fets vinculats amb 
la compra de dues centrals hidroelèctriques per part 
de la societat Pujals... (Veus de fons.) D’acord, d’acord.

Joan Anton Sánchez Carreté

Faig la matisació que no he contestat per secret profes-
sional.

Sergi Sabrià i Benito

Queda clar.

El president

Als transcriptors, que no contesta emparant-se en el 
secret professional.

Sergi Sabrià i Benito

Ara canviem de tema, fem referència als fets vinculats 
amb la compra de dues centrals hidroelèctriques per part 
de la societat Pujals. El relat és més o menys aquest: vos-
tè participa en la intermediació en la compra per 2.100 
milions un matí i, el mateix dia, es ven per 2.800 mili-
ons; per tant, una plusvàlua de 679 milions, per la qual 
no va declarar.

Ens podria explicar com es va produir aquest cas i 
com es pot evitar que es repeteixin casos com aquest 
en tant que la seva feina és d’assessor fiscal?

Joan Anton Sánchez Carreté

Com que aquest és un tema meu particular, per dir-ho 
de certa manera, doncs, li ho explicaré. 
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Bé, en primer lloc, ens referim a fets de l’any 91. Hi ha 
una primera sentència de l’Audiència de Barcelona del 
2003, després hi ha una sentència del Tribunal Suprem 
del 2006 que confirma la dispositiva, però canvia to-
talment l’argumentació, després hi ha un indult poste-
riorment. Haig de dir que amb aquest indult hi havia 
l’informe favorable del tribunal que sentencia, és amb 
informe favorable del tribunal que sentencia. I, poste-
riorment, el tribunal m’aixeca la condemna, per tant, 
aquesta condemna està totalment aixecada, i malgrat 
això jo he recorregut aquestes sentències davant del 
Tribunal d’Estrasburg de Drets Humans.

I en aquests moments, els tribunals aquests... –si els 
d’aquí són lents, els d’Estrasburg encara són més 
lents–, jo, en aquests moments, estic pendent de sen-
tència del Tribunal d’Estrasburg de Drets Humans so-
bre aquests casos, malgrat tenir aixecada la condem-
na, malgrat l’indult, jo he recorregut.

I tal com li deia, la meva demanda al Tribunal de Lu-
xemburg, dic: «El objeto de la presente demanda es la 
declaración de nulidad de la sentencia dictada por la 
sección octava de la Audiencia de Barcelona en fecha 
14 de mayo de 2003 por la aplicación de una norma-
tiva que vulnera el derecho de no discriminación re-
cogido en el Convenio europeo de derechos humanos.

»Igualmente, la nulidad de la sentencia de la sala se-
gunda del Tribunal Supremo, de fecha 20 de enero de 
2006, por entender que vulnera los derechos de este 
demandante a una tutela efectiva y a la no discrimina-
ción con respecto a los demás ciudadanos de la Unión 
Europea al vulnerar la libertad de establecimiento.»

Aquesta és la situació. Però malgrat el seu interès per 
aquest tema, degut al seu interès per aquest tema, pot-
ser és una de les sentències que més han sigut tracta-
des per la doctrina en els últims anys a l’Estat espa-
nyol; la doctrina de forma reiterada ha tractat aquest 
tema d’aquesta sentència.

He portat quatre d’aquests articles, que ja que em pre-
gunten els en faré un petit resum, amb la seva benevo-
lència. El primer dels articles és del conegut catedràtic 
de dret financer i tributari de la Universitat de Sevi-
lla, Fernando Pérez Royo, que vostè deu conèixer bé 
perquè ha sigut d’Izquierda Unida durant molts anys. 
Aquest senyor es pregunta –n’he portat una còpia, set 
còpies de tots aquests articles, per si els volen després, 
algú té interès a llegir-los i a mirar-los més detallada-
ment–: «¿Cabe condenar por delito fiscal en los casos 
de incorrecta aplicación de las normas sobre imputa-
ción temporal? Comentario a una decisión sorpren-
dente. Sentencia de 20 de enero de 2006.» Així co-
mença el seu article Fernando Pérez Royo.

I comença dient: «Este es un artículo que a uno no le 
gustaría tener que escribir. Existe acuerdo en que para 
hablar de una conducta de defraudación es necesario 
que en ella se aprecie ocultación de hechos relevan-
tes para la determinación de la deuda tributaria. Este 
consenso se basa sobre sólidas argumentaciones en las 
que tienen cabida casi todos los instrumentos o me-
dios de interpretación: el gramatical, el sistemático, el 
de la lógica derivada del principio de intervención mí-
nima y el de la voluntad del legislador. 

»Nos referimos rápidamente a estas dos últimas con-
sideraciones: el argumento lógico y el de la voluntad 
del legislador, porque pensamos que son los de mayor 
peso.»

Aleshores, fa una referència a l’exposició de motius 
de la reforma del Codi penal de l’any 85: «Esto es, 
además, lo que ha declarado de manera expresa el pro-
pio legislador al explicar el contenido de la acción tí-
pica de la exposición de motivos de la Ley orgánica 
2/1965, que fue la que introdujo la definición del tipo 
de delito fiscal que con ligeras modificaciones que no 
afectan a nuestra cuestión ha quedado recogido en el 
Código penal de 1995, y que, en cualquier caso, era la 
ley vigente en el momento de los hechos a que se re-
fiere la sentencia que vamos a comentar. Citamos la 
mencionada exposición de motivos: se quiere, en efec-
to, que dicha conducta no sea tanto la falta de pago de 
los impuestos como la actitud defraudadora mediante 
actos u omisiones tendentes a eludir la cuantificación 
de los elementos que configuran la deuda tributaria y, 
por tanto, su pago.

»Si la cuantificación de la deuda-liquidación es facti-
ble a partir de los datos suministrados por el obligado 
tributario sin necesidad de investigación ulterior, no 
cabe hablar de defraudación.

»Los hechos» –el que vostè deia– «son relativamente 
simples y los tomamos del relato de hechos probados 
reproducidos en la propia sentencia. Erkimia, propie-
taria de dos centrales eléctricas, vende a Kujal, en 27 
del 12 del 91, los inmuebles y restantes activos, mate-
riales de dos centrales hidroeléctricas, que el compra-
dor vuelve a vender el mismo día a un tercero, Mini-
centrales, por un precio que supera el de la compra en 
unos 670 millones. En el mismo día, Erkimia acuerda 
con Minicentrales dos la cesión de los derechos como 
concesionario de la explotación de las centrales. La 
operación de venta entre Kujal y Minicentrales queda 
sujeta a una condición, que las partes llaman resolu-
toria, y en la que el evento determinante de la reso-
lución queda constituido por la no autorización, antes 
del 1 de abril de 1992, con dos prórrogas de cuarenta 
y cinco días cada una, del cambio de titularidad de la 
condición.

»Por fin, el 1 de julio de 1992, tuvo lugar una escritura 
en que las partes conocedoras de manera oficiosa de 
la resolución favorable de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero de admitir el cambio de titularidad de 
las concesiones acordaron dar el cumplimiento de sus 
prestaciones recíprocas del pago del precio, de la ma-
nera y en los plazos que allí se especificaban por una 
parte, y de la entrega definitiva de la cosa por la otra. 
Una vez salvado el escollo de la autorización adminis-
trativa y en la confianza de que el negocio de diciem-
bre de 1991 bastaría para aparentar el devengo del im-
puesto en ejercicio, en fecha 24 de julio de 1992, esto 
es veinticuatro días después de las recíprocas entregas 
de cosa y precio, el acusado presentó la declaración de 
impuesto de sociedades de Kujal» –«el acusado» sóc 
jo– «relativa al año 91, en la que declaró, de conformi-
dad con el plan diseñado, el beneficio de la operación 
como obtenido en el año 91, difiriéndolo a los socios 
con arreglo a la normativa de la transparencia fiscal 
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cuando en realidad dicha ganancia patrimonial debe-
ría haberse imputado en el ejercicio 92.

»Análisis jurídico tributario. La conclusión», diu el 
catedràtic senyor Pérez Royo, «que se deriva es que 
la imputación temporal realizada por Kujal fue la co-
rrecta. El hecho de que el diseño de la operación ha-
ya estado orientado por la búsqueda de un ahorro fis-
cal con la creación de condiciones que provoquen el 
devengo en 1991, no afecta para nada a esta conclu-
sión. Como, por otra parte, corroboró expresamente la 
propia Administración Tributaria en el procedimiento 
inspector. Pero, es que incluso en el caso de que no hu-
biera sido así, y en último análisis la condición debe-
ría de calificarse como suspensiva, la cuestión queda-
ría dentro del ámbito de las discrepancias de carácter 
jurídico sobre la norma aplicable. De ninguna manera 
merecedora de la inclusión en el ámbito de la oculta-
ción de hechos que, como hemos dicho, es necesario 
para entender producida la acción típica de la defrau-
dación tributaria.

»La conducta en vía administrativa, la conducta no se-
ría sancionable, ni siquiera como infracción leve. Esto 
parece claro de modo especial en el sistema sanciona-
dor vigente en la época. Tanto si la solución es la que 
apuntamos, la de calificar la condición como resoluto-
ria, como si considera que la solución es la contraria, 
en este segundo caso procedería regularizar la situa-
ción rectificando la autoliquidación. Estaríamos ante 
un caso típico de expediente de rectificación. Desde 
luego, el ejercicio de la actuación penal queda descar-
tado. Pero, como sabemos, la acción penal fue ejer-
citada. No a instancias de la hacienda pública que de 
modo expreso consideró conforme a derecho la actua-
ción del sujeto pasivo, sino por propia iniciativa del 
ministerio fiscal, y como consecuencia se pronunció 
fallo condenatorio que fue confirmado en casación. 
Y ya es hora que nos ocupemos de la documentación 
en que se fundamenta la condena.»

(Pausa.)

No, no, no... continuo. O sigui... Aquest és el primer. 
(Veus de fons.) Aquest és el primer, són quatre articles 
que penso resumir.

El president

Hauria de fer l’esforç de resumir, perquè...

Joan Anton Sánchez Carreté

Va, ja ho faig...

El president

...tenim la documentació, també.

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, però també consta en acta.

El president

Si vols fer un sentit general...

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, resumiré, eh? Li sembla bé? No ho sé, si tinc dret 
a parlar, doncs prefereixo explicar-ho. 

El president

Sí, però la pregunta no anava per aquí. Entenc que és 
la seva defensa, però la pregunta és molt concreta, no?

Joan Anton Sánchez Carreté

Sí, sí, la pregunta és tot això que explicava...

El president

Entenc que si són quatre articles...

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, ja els resumiré...

Sergi Sabrià i Benito

La pregunta, que era, la primera part, que era com es 
va produir aquest cas queda perfectament contestada 
amb el resum que ens ha fet...

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, doncs, pregunti i continuaré.

Sergi Sabrià i Benito

...i hi havia una segona part de la pregunta. Nosaltres 
entenem que aquí el que es fa és, doncs, un desplaça-
ment en el temps que el que produeix és un tipus d’elu-
sió fiscal que permetia després una autoliquidació. I la 
segona pregunta era com resoldre que es produeixin 
casos d’aquest tipus. Jo crec que la primera ens l’ha 
contestat; la segona, no ho sé. Vull dir, en tot cas...

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, si...

Sergi Sabrià i Benito

...segur que no forma part de l’article de què ens fa la 
descripció. Si ens vol opinar sobre això, perfecte. Si 
el que vol és llegir-nos els articles, ja ens els llegirem 
nosaltres, que els tenim disponibles i ho podrem fer 
amb tota la tranquil·litat del món, i extreure’n les con-
clusions pertinents.

(Veus de fons.)

Joan Anton Sánchez Carreté

Què, perdó? Si vull...?

El president

Que si vols explicar el sentit general, breument, o..., 
potser no llegir literalment una lectura...
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Joan Anton Sánchez Carreté

No, home no, si és que els articles aquests, jo he fet...

Sergi Sabrià i Benito

La situació s’ha entès perfectament. Per tant, si volen...

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, no; vostè l’ha entès, i jo potser no l’he entesa, o 
l’entenc d’una altra manera, i jo tinc llibertat d’enten-
dre com jo cregui que haig d’entendre les coses, no?

Sergi Sabrià i Benito

Perfecte. Estic segur que vostè té una opinió clara so-
bre aquests articles perquè se’ls deu haver llegit mol-
tes vegades. Ara crec que no ens entenem massa bé. 
Jo dic: com que nosaltres els tenim aquí, com que tots 
estem disposats a fer-hi una lectura en profunditat, po-
dem prosseguir, i agraïm, exacte, la documentació.

El president

Seria una de síntesi i abstracció.

Sergi Sabrià i Benito

Per tant, no sé si... Continuem? Plantejo...

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, jo continuaré també amb els articles. O sigui, no 
es preocupi. Vostè continuarà amb les preguntes, i 
jo li continuaré..., li continuaré..., li continuaré... Ca-
da u..., eh? Vostè... Jo, miri, l’altre dia vaig estar aquí 
quaranta-cinc, cinquanta minuts, vaig escoltar de tot, i 
vostès van parlar tot el que van voler i jo vaig estar ca-
lladet. Doncs avui que tinc dret a la paraula, jo parlaré 
del que cregui que haig de parlar, eh? I si no..., i si no...

El president

Perdoni, senyor Carreté. No, senyor Carreté. Per una 
qüestió de forma. Això no ho decideix vostè, vostè es-
tà en una comissió d’investigació on els diputats fan 
preguntes i vostè està obligat a respondre les pregun-
tes. Si no vol contestar, l’emparen uns drets...

Joan Anton Sánchez Carreté

No, perdoni...

El president

No, perdoni vostè, i deixi’m acabar, si us plau. I, per 
tant, li prego que també està en l’obligació de respon-
dre a allò que li diuen els diputats, que està aquí... això 
no és una tertúlia ni és un debat polític. És una comis-
sió d’investigació que ha de respondre les preguntes 
dels diputats en la mesura de concreció que li facin els 
diputats. I això és el Reglament d’aquest Parlament i el 
funcionament d’aquesta casa. 

I ara entenc que hi ha dues paraules sol·licitades, i, per 
tant, fem una pausa. Disculpi, senyor Sabrià. Primer la 
senyora Vallet, de la CUP, i després l’il·lustre diputat 
Santi Rodríguez, del PP.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, només un dubte, per metodologia seria, en cas que 
no es respongui les preguntes que es fan, quin termini 
de resposta se li dóna des de la Mesa. És a dir, si lle-
girà sentències, almenys que se li acoti el temps per-
què ja les tenim, diguéssim, aquí. I pregaria que si..., 
com que la presidència encara no ho ha decidit, doncs, 
que puguem decidir bàsicament per a, com hem dit, 
no malgastar temps.

El president

Gràcies, senyora Vallet. Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Em permetrà que expres-
si una certa perplexitat. El senyor Sánchez Carreté va 
venir sota l’argument que s’emparava en el secret pro-
fessional i no va contestar, i la comissió va decidir tor-
nar-lo a citar perquè s’expliqués sota un altre argument. 
I ara que tenim el senyor Sánchez Carreté aquí disposat 
a explicar-se, li volem limitar el temps de paraula i el 
fil argumental que ell vulgui defensar? Jo no tinc res a 
defensar del senyor Sánchez Carreté, però em dóna la 
impressió que es comet una situació que, des del punt 
de vista del compareixent, sigui el que sigui, és absolu-
tament injusta. És a dir, si un dia ve i creu que no ha de 
parlar, se’l critica perquè no ha de parlar, i si el tornem 
a fer venir perquè parli, llavors intentem limitar-li l’ús 
de la paraula. (Remor de veus.) Sincerament, em sem-
bla que no és, des del nostre punt de vista, la situació 
no és justa.

El president

Prenc nota dels dos i contradictoris posicionaments. 
Saben que mai s’ha limitat el temps dels comparei-
xents, mai l’hem reglat, i no és aquest el dilema amb el 
senyor..., no és aquest el debat que ara ha de resoldre 
aquesta Mesa. Sempre hi ha hagut el màxim..., però 
sobretot, quan es responen, senyor Rodríguez, entenc 
que les preguntes que fan els diputats, i en la mesura... 
I aquí jo entenc que... –i li ho acabo de traslladar– té 
tot el dret a exposar i a sintetitzar quin és l’argument 
dels procediments judicials en els quals està immers, 
però fer ara una lectura extensa, quan s’han facilitat 
tots els articles de referència, crec que devalua, since-
rament, el que ha de ser una comissió d’investigació, 
on hi ha una lògica pregunta-resposta. I jo hi insistei-
xo: li he demanat al senyor Carreté que faci una síntesi 
–perquè segur que ho sap sintetitzar perfectament– de 
quin és l’argumentari jurídic en base a les sentències a 
què fa referència. I això és obvi que la citació concreta 
és un argument d’autoritat, en qualsevol intervenció, 
però no hi ha límit, mai n’hem posat en aquesta co-
missió. Però també és veritat que si a les respostes dels 
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grups s’ha de respondre amb una llarguíssima lectura, 
eh?, crec que tampoc... (Veus de fons.)

(Meritxell Borràs i Solé demana per parlar.)

El president

Quan vulgui. El senyor Carreté, també, òbviament, té 
dret a la paraula, que l’ha demanat.

Meritxell Borràs i Solé

No, una senzilla aportació, eh? Entenc que en aques-
ta comissió, com en totes les d’investigació, els com-
pareixents tenen el dret a no contestar, cosa que nos-
altres lamentem, sigui qui sigui, perquè ens dificulta 
la feina que ens correspon fer. També, lògicament, 
doncs, agraïm quan hi han les respostes, que han 
d’anar en la línia de les preguntes formulades. Ara, tot 
plegat jo crec que cauríem en un absurd, en el sentit de 
voler, o coartar, doncs, les expressions que facin, però 
també, en cert sentit, demanar, doncs, que les formes, 
almenys en la comissió, com en tot, són importants, 
i, per tant, home, entenem que ha de poder respondre 
allò que cregui convenient, però tampoc des d’un en-
carament, o d’un..., al que és el sentit de les preguntes. 

Res més.

El president

Gràcies, senyora Borràs. Abans de donar-li la paraula 
al senyor Sánchez Carreté...

Joan Anton Sánchez Carreté

No...

El president

Si no s’ha entès, arbitro: no hi ha temps límit en la res-
posta, però al mateix temps prego al compareixent, 
també, que delimitem l’àmbit de resposta a les pregun-
tes que fan els diputats, i amb el benentès que hi ha 
una llarguíssima jurisprudència, que entenc que és la 
que aporta el compareixent, i que ha estat objecte dels 
grups, fem l’esforç de síntesi del que conté aquesta ju-
risprudència. 

Gràcies.

Senyor Sánchez Carreté, vol parlar?

Joan Anton Sánchez Carreté

Sí, en primer lloc voldria precisar que jo no estic... 
Aquí es diu que jo llegeixo sentències, jo no he llegit 
cap sentència. (Veus de fons.) Jo llegeixo doctrina dels 
catedràtics més significatius de dret tributari a l’Estat 
espanyol, a Espanya, que diuen coses importants so-
bre un cas de delicte fiscal en el qual jo he estat invo-
lucrat, però que té una gran importància per al treball 
d’una comissió. Pot tenir-la, en la meva opinió. Vull 
dir, ja ho sé, que vostès no d’això..., però en la me-
va opinió pot tenir una gran importància, perquè par-

la inclús de reformar el tema del delicte fiscal, de tot 
aquest tractament i tal.

Home, jo crec que dos de les tres persones de qui he 
portat aquí articles són de la gent més important que 
hi ha a l’Estat espanyol sobre aquests temes. Per tant, 
a mi em sembla, com a mínim, que pugui fer-hi una 
pinzellada, eh?, perquè no ens dediquem després a 
llegir un retall de diari, dels temes, si en tenim opor-
tunitat... Jo faig una pinzellada, que li dono allò que 
jo penso que és destacable, eh?, i després vostès, com 
que això ho incorporaran a l’acta, no?, suposo, aquests 
quatre documents quedaran incorporats a l’acta, doncs 
home, jo crec, en la meva modesta opinió, que això 
afavoreix els estudis d’aquesta comissió.

Aleshores, jo faré una pinzellada de cada cosa, si 
m’ho permet. Aniré ràpid i després...

El president

Deixi’m fer un comentari previ, per aclarir i escatir i 
solucionar, eh? Té una part de raó. El problema és que 
vostè no compareix com a expert, compareix com a 
testimoni. Primera reflexió. Que són dues categories 
diferents. Perquè aquí han vingut fiscalistes i vindran 
més fiscalistes. I l’altra, malgrat que sigui erràtic, pot-
ser és una qüestió d’operativa, potser això podria ha-
ver sigut la seva intervenció inicial. 

Respecte si vol aportar reflexions i documents, que té 
tot el dret del món, que l’assisteixen o que ho deixa cór-
rer per al final. Li deixo al seu criteri, si considera que 
és en el moment procedimental d’una resposta concreta 
al senyor Sabrià, jo entenc, entenc que no, i li dema-
no que tot l’argumentari jurídic que vol emprar en una 
pregunta que no fa referència a doctrina de catedràtics 
amb relació al frau o a l’evasió fiscal, sinó respecte a 
una causa que l’afectava a vostè i per això compareix, 
doncs, que tinguem un nivell de concreció i de resposta 
molt més acurat, sense menystenir altres valoracions.

Joan Anton Sánchez Carreté

Senyor Fernàndez...

El president

No voldria fer un debat.

Joan Anton Sánchez Carreté

No, no, és clar, és que vostè em diu que jo he vingut 
en qualitat d’alguna cosa que jo no ho sé, aquí no ho 
posa en qualitat de què vinc jo. L’altra vegada em van 
dir «com assessor del president Pujol, o l’expresident 
Pujol, o de res de Pujol i Soley», eh?, que posava l’es-
crit. I avui no sé en qualitat de què vinc, i vostè diu 
que vinc en qualitat de no sé què... Escolti’m, aclarei-
xi’m en qualitat de què vinc, si us plau, no ho sé... Jo 
no vull entrar en polèmica en aquest tema, solament 
li dic..., jo solament he demanat si puc fer unes pinze-
llades i després entrem... Escolti, si hi ha d’haver gent 
que va fent així allí al fons em distreuen, no sé qui és 
aquest senyor, però si va fent així tota l’estona dient 
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que no al que jo vaig dient, em distreu. No sé, vull dir, 
a mi em distreu...

El president 

Sergi, continua, si us plau.

Joan Anton Sánchez Carreté

O sigui, no em deixa fer les pinzellades...

El president

Ara quan faci la pregunta, quan sigui oportú, en el 
moment de la pregunta, i al final també si vol pot fer 
totes les pinzellades que calguin.

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, és igual, si ja sabem...

El president

No, no. Si vol suspenem la sessió i aclarim conceptual-
ment què és una comissió d’investigació, què és venir 
com a testimoni, i li ho torno a explicar. Sí? (Pausa.) 
Doncs, si us plau, els demano cinc minuts per explicar 
al senyor Carreté com funciona aquesta comissió.

Se suspèn la sessió cinc minuts. (Veus de fons.) No, la 
suspenc jo per voluntat pròpia per explicar-li un altre 
cop. El convoco a la sala, si us plau, urgentment.

La sessió se suspèn a dos quarts de quatre de la tarda 
i tretze minuts i es reprèn a tres quarts de quatre i cinc 
minuts.

El president

Gràcies a tots per la pausa. Reprenem on ho havíem 
deixat, en les preguntes del diputat Sergi Sabrià, d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i en el debat susci-
tat amb l’acord consensuat de respondre les preguntes 
dels diputats i utilitzar tot allò que consideri oportú 
per respondre les preguntes respecte a la doctrina jurí-
dica que voldria traslladar a aquesta comissió el com-
pareixent.

Sergi Sabrià i Benito

Com feia la darrera, li torno a fer una pregunta molt 
concreta. En el moment en què es va produir la ven-
da, la societat venedora era presidida –Erkimia– pel 
senyor Josep Piqué. Ens agradaria saber quin paper va 
fer en tot aquest afer i quina relació personal hi tenia 
vostè, i en la intermediació sembla ser que hi va in-
tervenir el senyor Prenafeta. I voldríem saber a veure 
també vostè quina relació hi tenia.

Joan Anton Sánchez Carreté

Hi ha dos sentències, en aquestes dues sentències hi 
ha dos relats de fets provats, em remeto a les sentènci-
es. A les sentències no surt el senyor Prenafeta.

Sergi Sabrià i Benito

Quan diu que no surt el senyor Prenafeta em diu que el 
senyor Prenafeta no va participar, no va mitjançar en 
aquesta operació?

Joan Anton Sánchez Carreté

Puc contestar cada vegada el mateix, els fets estan en 
les sentències, els fets provats, el que no està a la sen-
tència no és d’aquest món.

Sergi Sabrià i Benito

Li faig una darrera pregunta perquè puguin intervenir 
també la resta de grups. Hi ha un altre cas en què vos-
tè va ser acusat de cobrar 50 milions de pessetes en el 
seu despatx per obtenir beneficis fiscals, és el cas de 
l’inspector d’Hisenda Álvaro Pernas, i, en aquest cas 
es recull que vostè va dir-li al senyor Rosillo, del Grup 
Krepo, que si li donava 50 milions podrien arribar a 
un acord raonable en matèria fiscal. Vostè feia aquest 
tipus o fa aquest tipus d’assessoria?

Joan Anton Sánchez Carreté

Sobre aquest fet també hi ha moltes sentències i em 
remeto als fets de les sentències, eh? I solament li vull 
dir una cosa, que aquesta sentència a mi m’ha con-
demnat a una multa de quatre mil euros, i suposo que 
la meva intervenció amb aquesta multa, doncs, amb 
aquests fets és molt col·lateral.

El president

Gràcies, senyor Sabrià. Gràcies, senyor Sánchez Car-
reté. És el torn ara del Grup Parlamentari Socialista, 
en veu de l’il·lustre diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Nosaltres voldríem canviar el to i 
el tenor de les preguntes que vam formular ara fa unes 
setmanes al senyor Sánchez Carreté, per un altre ti-
pus de preguntes. Ara ell ens deia «el que no està a 
les sentències no és d’aquest món.» I nosaltres li fa-
rem algunes preguntes perquè voldríem entendre el 
món, eh?, o tenir una visió comprensiva d’algunes co-
ses, i segur que vostè la té, aquesta visió comprensi-
va, perquè vostè va ser un líder a la clandestinitat, a la 
transició política, fins i tot va formar part d’una llista 
amb Esquerra Republicana de Catalunya als inicis, a 
la primera legislatura d’aquest Parlament, no va sor-
tir. I, per tant, analitzat, i si agaféssim alguna d’aques-
tes sèries que fan per la televisió que comencen a po-
sar adhesius i fotos, allò..., aquestes sèries policíaques 
i de detectius, vostè, diguem-ne, que al final tot aquí 
apareix un cercle. Hi han determinats polítics, deter-
minats financers, determinats empresaris, que coinci-
deixen en negocis, en mitjans de comunicació, en con-
sells d’administració, a Catalunya, a l’estranger. 

Parlàvem abans del cas Casinos, no?, jo no li parlaré 
del cas Casinos, però alguns dels actors que van apa-
rèixer en aquells moments els tornem a veure amb lli-
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cències a l’Argentina, per exemple. O veiem que algu-
nes de les empreses que han aparegut en algun altre 
cas, que també s’han analitzat aquí, doncs, carai!, 
també apareix, i cap a comprar alguna d’aquests em-
preses deslocalitzades, també apareix en això de l’Ar-
gentina.

Per tant, vostè que amb alguns té una visió com a as-
sessor fiscal del que ha passat, vostè té alguna con-
clusió respecte aquest món per entendre aquest món 
i aquestes coincidències –o no coincidències–, vostè 
des de la seva terrassa?

Joan Anton Sánchez Carreté

A veure, és una pregunta molt complexa, eh?

Jordi Terrades i Santacreu

A mi em serveix a vegades per poder situar els actors 
que han aparegut, eh?

Joan Anton Sánchez Carreté 

Sí, sí, és molt complexa però no em veig capaç de con-
testar aquí amb la seriositat o amb la profunditat mí-
nima d’aquest tema. Vostè em parla de coses massa 
complexes per ara jo poder-ho expressar, eh?

Jordi Terrades i Santacreu

Bé, és que el que ens ha aparegut al damunt de la tau-
la, fruit de la confessió del president Pujol..., que jo 
no li’n parlaré, d’aquest tema, però, clar, és, en fi, de 
cop i volta, al damunt de la taula, ha aparegut aques-
ta complexitat. Vostè ha tingut relació amb algunes 
d’aquestes persones des del començament, eh? I per 
tant la nostra pregunta anava en aquest sentit, no?, si 
vostè pot, allò, il·luminar la comissió respecte a alguns 
d’aquests temes. (Pausa.)

Bé, doncs, li faré una altra pregunta. Perquè, clar, ens 
ha llegit aquí unes sentències, eh? Lògicament vos-
tè ens ha vingut a explicar aquí alguns argumentaris 
jurídics. És cert que les persones que signen aquests 
articles són autoritats reconegudes en dret financer 
i tributari; no serà aquest humil diputat que ho posi 
en dubte. Ara, també és veritat que alguns d’aquests 
articles escrits a les revistes, que són diaris de refe-
rència..., però també els articles que s’escriuen aquí, 
doncs..., els catedràtics que els escriuen ho solen fer 
també amb algunes remuneracions concretes; són ar-
ticles de part. No els vull treure autoritat, però en tot 
cas també en vull deixar constància.

I per tant, des d’aquest punt de vista d’assessor fiscal, 
jo sí que li vull fer una pregunta com a expert, eh?, 
a veure si aquesta vegada tinc més sort i ens la pot 
contestar, que a més ens pot ajudar, no?, a les conclu-
sions finals. A Catalunya –estem en el Parlament de 
Catalunya– vostè com situaria els percentatges del que 
pot ser elusió fiscal, el que pot ser..., o quins poden 
ser també els canals d’evasió fiscal de determinades 
persones residents a Catalunya, i com això es pot arti-
cular. No li demano noms concrets, sinó..., per poder 

conèixer els canals. Les repatriacions de capitals des 
de l’estranger com es produeixen? Per inspeccions de 
l’Agència Tributària, bé per amnisties fiscals? Hi ha 
blanqueig d’aquests diners que vénen de paradisos fis-
cals, a través de negocis immobiliaris? Quins percen-
tatges es poden produir a nivell d’aquests capitals que 
es mouen? I què proposaria vostè per modificar la le-
gislació per tal d’evitar concretament aquestes qüesti-
ons, que segur que vostè, per la seva professió, en deu 
tenir un coneixement claríssim.

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, aquesta és tan complexa com l’altra, però... (Veus 
de fons.) Aquesta és tan complexa com l’altra, però in-
tentaré almenys exposar algunes opinions meves so-
bre aquests temes.

Quan jo llegia els articles d’aquests catedràtics, eh?, 
i entre ells, que no l’he conegut mai de res, el Pérez 
Royo –el Fernando Pérez Royo–, hi havia un tema que 
subyace –en català no sé com es diu això–, que son 
la base en tot això, i aquest és un tema que sí que ens 
hauria de preocupar. Hi ha un abús de la utilització 
de l’expedient de delicte fiscal a Espanya –un abús de 
l’expedient de delicte fiscal a Espanya. I vostès em di-
ran: «Per què passa això?» Perquè jo li volia dir que el 
tema aquest de les centrals hidroelèctriques, el que vé-
nen a dir tots els catedràtics és que com a molt seria un 
tema discutible si la imputació s’havia de fer al 91 o al 
92, que era un tema jurídic, de discussió jurídica.

Però per què van els temes a via delicte i no van a la 
via administrativa? Perquè hi ha un problema de re-
captació. I s’utilitza el delicte fiscal a Espanya com un 
instrument per recaptar més. I vostès em diran: «I ai-
xò, per què?» Doncs, mirin, per una raó molt senzilla. 
Si a una empresa o un particular li aixequen una ac-
ta de 3 milions d’euros, per exemple, acabar amb una 
sentència ferma d’aquests 3 milions d’euros, encara 
que ara els terminis s’han escurçat, venia a tardar més 
de deu anys a resoldre’s. I al cap de deu anys, doncs, 
si hi havia una sentència estimatòria de la liquidació 
feta per l’Administració es pagava, perquè mentrestant 
s’havia suspès amb un aval. 

En canvi, si això es porta per la via de l’expedient de 
delicte fiscal, en una de les últimes reformes que s’han 
fet de l’article 305 del Codi penal, apartat sisè, dóna 
l’oportunitat a aquesta persona que, si en el termini de 
dos mesos paga el deute tributari i accepta la culpa, 
se li rebaixi d’un a dos graus la pena. I aleshores hi 
ha molta gent que no es vol esperar a un procediment 
penal, que també pot durar deu anys, eh?, i tancar el 
tema i tal.

Aleshores, aquí a l’Estat espanyol, eh?, s’utilitza l’ex-
pedient de delicte fiscal com una arma recaptatòria. 
I això és perquè el problema no està en el Codi pe-
nal; el problema està que si jo me’n vaig avui al con-
tenciós administratiu, però primer vaig a l’econòmic 
administratiu, als tribunals de l’Administració, poden 
arribar a tardar quasi quatre anys a resoldre una re-
clamació. Començo: TEAR, Tribunal Econòmic Ad-
ministratiu Regional, quatre anys; TEAC, Econòmic i 
Administratiu Central, quasi quatre anys més –vuit–; 
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Audiència Nacional, dos anys més o tres..., dos –deu–; 
si tinc possibilitat de recurs de cassació al Tribunal 
Suprem, que depèn que el quantum de la quota passi 
de 600.000, doncs, dos anys més –anem a dotze anys. 
Aquest és el problema. Els recursos, no... És totalment 
injust per a tothom, per a l’Estat i per als obligats tri-
butaris, que tardin dotze anys a l’Estat espanyol.

Vostè el que em planteja..., home, jo crec que hi ha un 
problema i que el tindrem –el tenim i el tindrem-, que 
és la deslocalització de persones i empreses. Bé, com 
sabem, aquí teníem el tipus de renda marginal més 
alt de l’Estat espanyol, teníem un impost de patrimo-
ni, l’impost de successions i donacions està com està. 
Què ha passat? Molta gent ha traslladat el seu domi-
cili fiscal a Madrid, empreses i particulars. Per tant, 
clar, si aquí a Catalunya posem unes normes fiscals 
que són clarament discriminatòries amb les que exis-
teixin a Madrid, la gent es fuga. I, home, no són tants 
els que fugen, són uns centenars. Però, és clar, resulta 
que els que fugen són uns centenars, són els de rendes 
més elevades i els patrimoni més elevats. No es fuga 
la persona, eh?, que està a l’atur i coses per l’estil, per-
què per treball potser en trobarà més aquí que a Ma-
drid; fugen els grans patrimonis. Aquest és un proble-
ma que tenim.

Un altre problema que tenim és l’ocultació de patri-
monis fora de l’Estat espanyol. Bé, com vostès saben, 
el 2017 en relació amb l’any 2016, hi ha un acord de 
comunicació de totes les transaccions; hi ha un acord 
que han fet països per comunicar al país de residèn-
cia de les persones totes les transaccions de capital mo-
biliari, de compra i venda de títols i tal, i rendiments 
que es facin, i de patrimoni. Això es farà l’any 2017 
en relació amb 2016. En aquests moments ja hi han 
apuntats en aquest sistema d’intercanvi automàtic d’in-
formació cent deu països del món, i això pot anar crei-
xent d’aquí al 2017. O sigui, vol dir que d’aquí al 2017 
poques oportunitats hi haurà d’escapar-se del control 
fiscal, eh? Perquè realment, és clar, no sé si hi haurà 
alguna illa por ahí perduda, al Carib, que no signarà 
aquests acords, però aquests acords els signaran pràc-
ticament..., si hi han cent noranta, no ho sé, i escaig 
països que són a l’ONU i en aquests moments aquest 
conveni d’intercanvi automàtic d’informació ja l’han 
signat cent deu, o sigui, jo crec que canviarà. El que 
passa és que el que es pot donar en aquestes circums-
tàncies és el mateix que passa a l’Estat espanyol: si a 
Madrid hi ha una fiscalitat més favorable, la gent que 
pot traslladar el domicili de Barcelona a Madrid, i si 
Espanya té una fiscalitat molt pitjor que la que hi hagi a 
Anglaterra, la gent pot traslladar el seu domicili fiscal 
d’Espanya a Anglaterra. Aquests seran els problemes, 
no tant no tenir informació, sinó la competència i tal.

I una altra cosa és sobre el tema de la domiciliació 
d’empreses. L’altre dia Esquerra Republicana em va 
preguntar sobre un article que havia escrit a La Van-
guardia fa tres o quatre mesos, que jo deia que les grans 
multinacionals, les grans tecnològiques no pagaven im-
postos, però era més per deixadesa de les administraci-
ons, i en concret de l’Administració estatal espanyola, 
de no fer pagar les grans..., Google i companyia, no fer 
pagar impostos. Perquè hi ha una cosa que es diu tenir 

un domicili real, eh?, un establiment permanent a l’Es-
tat espanyol. Google: jo puc tenir el domicili a Irlanda 
i pagar zero o quasi zero a Irlanda, «però vostè està 
fent el negoci a l’Estat espanyol i per tant, per aquest 
negoci que fa a l’Estat espanyol, jo el puc inspeccionar 
i fer-li-ho com a un establiment». I l’establiment ha de 
tributar, l’establiment permanent. Perquè Google no fa 
negoci a l’Estat espanyol en base a una cosa que ve de 
Mart, fa negoci perquè té mitjans a l’Estat espanyol, 
ja siguin subcontractats o el que sigui, que són els que 
contracten la publicitat, etcètera. I per tant aquesta és 
una via que s’obre perquè les grans multinacionals pu-
guin pagar impostos.

No sé si he contestat més o menys al que vostè volia, 
però...

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, però se n’ha descuidat una...

Joan Anton Sánchez Carreté

Digui’m.

Jordi Terrades i Santacreu

...potser per la complexitat, no?, de la resposta. Se-
gurament alguns d’aquests, no tots, eh?, però alguns 
d’aquests centenars que poden anar movent capitals 
amunt i avall poden tenir la temptació –poden, eh?– de 
tenir diners que procedeixin d’algun negoci inconfes-
sable. Jo li preguntava si vostè té la percepció –ho dic 
per modificar la legislació també, clar– de quins són 
els canals utilitzats o quins poden ser els canals utilit-
zats per algunes d’aquestes persones o empreses que 
poden moure capitals amunt i avall, i que alguns po-
den ser inconfessables, per blanquejar el diner, i què 
hauríem de fer per modificar la legislació –si és que ai-
xò es produeix o són suposicions d’aquest diputat, no-
més.

Joan Anton Sánchez Carreté

A veure, jo diria que en aquests moments a Europa és 
pràcticament impossible moure diners, eh?, i que no se 
sàpiga bé quin és l’origen. Avui en dia obrir, eh?, un 
compte a qualsevol d’aquests paradisos europeus, vull 
dir, és molt més difícil que obrir-lo al banc d’aquí del 
costat. La informació que demanen i el control que fan 
és molt exhaustiu. O sigui, jo crec que les normatives 
antiblanqueig s’han estès molt. Jo diria que a la ban-
ca... Una altra cosa, fora d’Europa ja m’és molt més 
difícil de conèixer; no parlo xinès ni coses per l’estil, 
eh? Però..., països per aquella zona. Però jo diria que a 
Europa avui això que planteja és pràcticament impos-
sible –avui.

Bé, hi ha algun cas que hem vist, però, vull dir, ja ha 
vist que els tallen el coll ràpid.

Jordi Terrades i Santacreu

Crec que ens mourem amb vaguetats i, per tant, no 
sortirem d’aquesta complexitat.
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Joan Anton Sánchez Carreté

No en sé més.

El president

Gràcies, senyor Terrades. És el torn ara del Grup Par-
lamentari Popular, en veu de l’il·lustre diputat Santi 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Gràcies, senyor Sánchez Carreté. 
Jo en la intervenció anterior he defensat que vostè tin-
gui l’oportunitat d’explicar tot allò que tingui per con-
venient, perquè, a més a més, em sembla que és ra-
onable, especialment quan parlàvem –parlem– en un 
cas d’una sentència, doncs, que l’afecta a vostè. I, en 
aquest sentit, entre la literatura jurídica que pot haver 
generat aquella sentència i la sentència hi ha una rea-
litat, que és la sentència –hi ha una realitat, que és la 
sentència. A partir d’aquí podrem fer debats jurídics 
sobre els conceptes que intervenen en la sentència, pe-
rò, si m’ho permet, jo crec que al final vostè en treu 
una conclusió que li hem sentit dir ara, que és el te-
ma de l’abús de l’expedient de delicte fiscal com a ei-
na o com a arma recaptatòria per part de l’Estat. Però 
jo crec que vostè ignora, si m’ho permet, deliberada-
ment, una de les parts que està en joc, que és el paper 
de l’assessor fiscal.

El fet que una tributació per una operació com la d’Er-
kimia es declarés amb data 27 de desembre del 91 o es 
declarés amb data juny del 92 no era una decisió ca-
priciosa, hi anava de diferència de tributació –si no ho 
recordo malament– més d’1 milió d’euros; 1.120.000 
euros, segons la sentència que es va dictar. Per tant, la 
decisió de declarar-ho en una data o en una altra –hi 
havia un canvi legislatiu important que entrava en vi-
gència l’1 de gener del 92– no era capriciosa. I aquí, 
evidentment, juga un paper important el paper de l’as-
sessor fiscal. I l’assessor fiscal òbviament al seu client 
li aconsellarà: «Escolta’m, si no hi ha risc de delicte 
fiscal, escolta’m, declara-ho al 91 i, si et diuen alguna 
cosa, ja ho arreglarem i ho passarem al 92. No hi ha 
risc de delicte fiscal si nosaltres acceptem aquesta si-
tuació. I si cola, cola. I si no cola, tindrem algun perju-
dici, però menor.» Però, no, en aquest cas el perjudici 
va ser important, perquè ha arribat a una sentència.

M’equivoco en la lectura que li faig de tot aquest cas, 
senyor Sánchez Carreté?

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, la diferència no era tant, era diferent tributació, 
en un tributava la societat i, en l’altre tributava el so-
ci quan es repartien els dividends. O sigui, hi havia un 
petit ajornament, o sigui, la diferència de tributació 
no era tant com vostè diu, però era un avantatge fiscal 
evident. Si això, el fet, era al 91 respecte al 92, hi havia 
un avantatge fiscal evident. Però parlem dels avantat-
ges fiscals, que intentar aprofitar si hi ha un canvi le-
gislatiu, intentar aprofitar la legislació vigent en aquest 
exercici, perquè l’exercici següent et ve pitjor, doncs 

això és una opció que entenem que és lícita, que és lí-
cita..., que és lícita, que es pot fer.

Santi Rodríguez i Serra

Però, en tot cas, la..., i no jo no voldria referir-me a 
aquest cas concret, sinó que voldria extreure’n l’expe-
riència, la licitud pot estar en dubte. Jo crec que esta-
va..., en aquest cas, estava fora..., més o menys sembla 
que estava fora de tot dubte que la declaració havia 
d’haver tingut lloc en el 92 i no en el 91, pel que he 
pogut llegir amb relació a aquest cas. Per tant, jo ja 
entenc que l’assessor intentarà aconsellar el seu client 
allò que li sigui menys perjudicial, però si a més a més 
pot excloure el risc del frau fiscal o del delicte fiscal, 
doncs, òbviament, l’assessor encara té més eines per 
poder aconsellar el seu client. I, per tant, és aquesta la 
situació a què em refereixo: si el fet que hi pugui ha-
ver el delicte fiscal és segurament l’eina també perquè 
l’assessor fiscal tingui més elements de judici a l’hora 
d’assessorar els seus clients i no intenti aprofitar una 
possible llacuna de la legislació per si es poden estal-
viar uns calerons d’impostos, doncs, estalviar-los.

Joan Anton Sánchez Carreté

Miri, sobre aquest tema que vostè parla, és un dels ar-
ticles que els he portat en el dia d’avui. Perdó? (Veus 
de fons.) Sí, que es diu «La doctrina...», escrit pel ca-
tedràtic Ramon Falcón y Tella, una autoritat a l’Es-
tat espanyol sobre temes fiscals, que diu «La doctrina 
de la sustancia económica y su codificación en Esta-
dos Unidos» i parla exactament d’aquest tema. És a 
dir, als Estats Units diuen..., han fet un codi per dir 
què es pot fer i què no es pot fer i aleshores això dóna 
seguretat jurídica; un altre tema que vostè planteja en 
el fons també és quina seguretat jurídica. I aleshores 
diu: aquest tipus d’operacions, encara que un s’aprofiti 
d’un buit legal, no seran sancionables i aquest tipus sí, 
o sigui, distingir més la diferència al que és una opció 
legítima i el que és una opció fraudulenta. I aleshores 
aquest article..., i evidentment jo no ho podria fer ni 
millor, ni igual que el doctor Falcón y Tella per expo-
sar això, però el tenen aquí i el poden veure.

Santi Rodríguez i Serra

Però, en qualsevol cas, sí que sempre queda el dubte 
aquest i que si d’alguna manera extraguéssim la pos-
sibilitat que aquestes pràctiques..., hi pogués haver 
delicte fiscal, òbviament això facilitaria molt més les 
activitats, diguem-ne, no d’evasió, sinó d’elusió fiscal. 
I, per tant, òbviament això tindria una repercussió im-
portant sobre les finances públiques, perquè davant 
l’absència de risc de delicte, sempre s’optaria per la 
solució ni que sigui dubtosa, des del punt de vista le-
gal, més fàcil per al contribuent.

Amb relació a la seqüència de tota aquesta sentència, 
que vostè ha dit: «I en el 2009 vam tenir l’indult to-
tal.» A mi em consta que l’indult que van tenir el 2009 
no va ser total, va ser un indult parcial, en primer lloc. 
I, en segon lloc, els indults, i també aquest, tenen un 
fet..., no peculiar, sinó lògic, és condicionar l’efectivi-
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tat d’aquest indult que en un període de dos anys, em 
sembla que era en aquest cas –dos anys, cert?–, no es 
cometi un nou delicte. Vet aquí que abans que es com-
plissin els dos anys que vostè tingués aquest indult 
parcial, es troba immers en un altre cas de frau fiscal, 
que és el cas Hisenda, que és el que d’alguna manera 
fa trontollar l’efectivitat real de l’indult de què vostè 
va ser objecte l’any 2009. Fins a quin punt? Perquè, 
si no ho tinc mal entès, vostès no van demanar empa-
ra al Tribunal Constitucional, després de la sentència 
del Suprem, cosa que podien haver fet, i, en no fer-ho, 
després recorren al Tribunal de Drets Humans. Fins a 
quin punt aquest recurs al Tribunal de Drets Humans 
demanant la nul·litat d’aquella sentència és precisa-
ment per evitar el risc que amb l’altra sentència el que 
realment acabi corrent en perill és l’indult parcial de 
què va ser objecte.

Joan Anton Sánchez Carreté

Senyor Rodríguez, li explicaré amb tot el detall això, 
perquè està bastant confús de procediments. Per anar 
a Estrasburg necessites, primer, passar pel Tribunal 
Constitucional, cal esgotar la via de l’Estat. O sigui, 
després de la sentència, miri, vam fer incident de nul-
litat, vam fer error judicial, que no me’l van admetre 
per fora de termini, i després ens en vam anar a Es-
trasburg des del dia 2 d’octubre de 2009 i encara es-
tem pendents de sentència. Jo espero tenir una mica 
de sort a Estrasburg, perquè ja no és..., vull dir...

Aleshores, diu l’indult. Sí, l’indult, perfecte, l’indult de-
ia, estava condicionat al fet que durant... L’indult és de 
2009. (Veus de fons.) Al setembre? Jo crec que és juli-
ol, 31 de juliol, potser es va publicar al setembre, pe-
rò crec que és 31 de juliol. I molt bé, deia això, dos 
anys, però el tribunal ja ho ha aixecat tot. Per tant, vol 
dir que s’han complert les condicions perquè els fets 
aquests dels quatre mil euros es refereixen a 1993 i 
estan fent..., no cometre un delicte de trànsit per anar 
begut, hagués pogut fer que et tiressin endarrere, però 
hauria de ser des del 31 de juliol de 2009, dos anys, fins 
al 31 de juliol de 2011. No es preocupi, jo anava molt 
amb compte a agafar el cotxe, perquè vaig dir: «Ostres, 
si m’enganxen amb una copa, allò, que et puja al da-
llò...» Doncs aquest és el problema. Però era d’aquí en-
davant. El tribunal aixeca la condemna i l’aixeca per-
què has complert amb tots els requisits, has pagat totes 
les responsabilitats econòmiques, es van pagar totes. 
Aleshores, aquest és el tema, és a dir, s’aixeca la con-
demna, la condemna s’aixeca, l’aixeca el tribunal per-
què has complert amb tot.

I aleshores Estrasburg, estic pendent –espero tenir sort, 
perquè això de la justícia també és una mica de sort 
–també és una mica de sort–, depèn. Doncs espero te-
nir sort i que em donin una alegria i tal, que és una ale-
gria del punt de vista moral, perquè, com vostè com-
prendrà, això ja porta una pila d’anys que està aixecada 
aquesta condemna.

Santi Rodríguez i Serra

Simplement per acabar, és cert que moltes vegades ca-
minar..., és a dir, el funambulisme per una corda i man-

tenir l’equilibri, a vegades, efectivament, és cosa de 
sort no perdre l’equilibri i caure cap a un cantó o cap 
a l’altre. Aleshores ja entenem que aquells que exercei-
xen un paper que sovint és molt semblant al del funam-
bulisme i que es tracta de caminar o fer caminar per un 
lloc mot arriscat, a vegades comporta el fet que puguis 
caure i a vegades, doncs, la xarxa està prou malmesa.

Gràcies.

Joan Anton Sánchez Carreté

Aprofito aquesta seva última intervenció per fer una 
petita pinzellada també a un dels articles que els he 
portat avui. És un article del Javier Martín Fernán-
dez..., «profesor titular de derecho financiero y tribu-
tario de la Universidad Complutense de Madrid...», 
que diu..., en aquest sentit deia: «La sentencia del tri-
bunal, de 20 de enero del 2006, que resuelve un recur-
so, declara no haber lugar al recurso de tal, tal. Había 
condenado por delito contra la hacienda pública a dos 
sujetos, uno de ellos, asesor fiscal. Dedicamos las lí-
neas que siguen a los razonamientos utilizados en el 
fallo por su interés para los profesionales de la ase-
soría fiscal.» O sigui, aquest article està fet en inte-
rès dels professionals de l’assessoria fiscal, que lligava 
amb el que us deia dels quatre articles que ja he fet re-
ferència a tres.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. És el torn ara del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, en veu de l’il·lustre diputat 
Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, president. Bona tarda, excamarada Sánchez 
Carreté. Permeti’m la broma. Escolti’m, en aquesta 
comissió a mi m’agrada entendre les persones i a vos-
tè, amb sinceritat, no l’entenc. No l’entenc perquè tot 
això que ens explica avui ens ho hauria pogut expli-
car l’altre dia perfectament i ens va venir aquí a fer 
un mut i avui ens venia a fer «un júnior». Fer «un jú-
nior», en aquesta comissió, és explicar moltes coses 
que després, a l’hora de la veritat, potser no són útils, 
diguem-ne.

La primera pregunta és per què d’aquesta actitud, per 
poder-lo entendre?

Joan Anton Sánchez Carreté

Jo crec que l’altre dia, ja ho vaig explicar –ja ho vaig 
explicar–, i avui, home, jo creia que els he portat aquí 
quatre articles que, a part que m’afecten a mi positi-
vament, per dir-ho en certa manera, també crec que 
anaven bé per als temes del debat de la comissió. És 
el meu parer, vostès després poden entendre-ho això 
o de qualsevol manera, però, en la meva opinió, doncs 
com això podia servir, els ho he exposat, o sigui, no hi 
ha..., o sigui, no hi ha res darrere, eh?
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Marc Vidal i Pou

Sí, però vostè sap perfectament..., tot i que evident-
ment és important l’expertesa de les persones que 
vénen, tot allò que ens pugui servir per a unes con-
clusions propositives, però vostè sap perfectament, 
perquè té molta més capacitat de la que aparenta, que 
se l’ha cridat aquí perquè vostè ha estat, al llarg de 
tots aquests trenta anys, assessor fiscal d’alguns pre-
sumptes delinqüents de coll blanc, per definir-los d’al-
guna manera, eh?, i, per tant, vostè podria aportar al-
gunes de les qüestions molt concretes i està en la seva 
mà fer-ho o deixar-ho de fer, diguem-ne, no? Jo no sé 
–una altra pregunta– què fa un assessor fiscal per a 
aquestes persones, per a aquesta gent o per a aquestes 
empreses? Exactament quin és l’objectiu final de la se-
va feina amb relació a la fiscalitat?

Joan Anton Sánchez Carreté

A veure, senyor Vidal, jo l’altre dia ja vaig exposar 
molt clarament que el Codi penal a mi m’impedeix re-
velar secrets que la gent m’hagi confiat en funció del 
meu consell. Per tant, no..., vull dir, per mi és un debat 
que està acabat, esgotat, eh?

Marc Vidal i Pou

Sí, però jo li demano la descripció de la seva feina, 
no li demano pas què ha fet en concret per a algú 
en concret. És a dir..., per entendre-ho, senzillament. 
És a dir, quina és la tasca que fa un assessor fiscal, 
sigui vostè o un altre, per a aquestes grans empre-
ses? Per entendre també tot el problema de l’evasió 
fiscal, que vostè n’ha parlat ja una miqueta. I, a més, 
ha parlat del tema de l’abús de l’expedient de delic-
te en casos de fiscalitat i, per tant, vol dir que exis-
teix un excés de frau fiscal a Catalunya; si no, no hi 
hauria aquesta intenció. Per tant, jo el que li dema-
no és que em descrigui la feina seva –en genèric, 
sense parlar en concret de ningú–, per entendre jo 
la relació entre evasió fiscal, elusió, frau fiscal... Era 
aquesta, la pregunta, atès que vostè té intenció de 
parlar-nos d’experteses.

Joan Anton Sánchez Carreté

Torno a repetir que la pregunta seva és d’una comple-
xitat enorme, perquè no podria estar l’hora i tal..., po-
dríem estar fins demà parlant d’això. Del que es tracta 
–del que es tracta– és de veure que el que fas..., com 
ha de tributar qualsevol operació, eh?, sigui el cas la 
contractació de Neymar, siguin els drets d’imatge del 
Messi... I tot això, és clar, tots aquests temes requerei-
xen també un assessor fiscal. I si no hi ha un assessor 
fiscal, o el que hi ha no s’ho mira..., passa el que passa, 
eh? –passa el que passa. Per tant, quan hi ha una ope-
ració s’ha de veure que la gent pregunta: «I escolti’m, i 
això com tributa?» Si jo compro un terreny a Formen-
tera per fer..., no ho sé, una casa a Formentera, quins 
impostos he de pagar? I aleshores tu, doncs, amb el 
que saps i mirant alguna cosa, doncs, fas un informe 
dels impostos que ha de pagar.

Marc Vidal i Pou

Per tant, els 900.000 euros que estan al seu nom a 
l’HSBC de Suïssa són seus, no forma part de la feina, 
per exemple..., que tinguin alguna relació amb els di-
ners de la família Pujol a Suïssa, per exemple. És un 
exemple, eh?

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé. Primer, això que diu vostè...

Marc Vidal i Pou

Llista Falciani, eh?, no...

Joan Anton Sánchez Carreté

No, no... És mentida.

Marc Vidal i Pou

D’acord. Molt bé...

Joan Anton Sánchez Carreté

És mentida. La quantitat és ínfimament inferior, d’a-
cord? El que passa és que aquest senyor és un altre 
Javier de la Rosa, eh? el Falciani és un Javier de la Ro-
sa. El Falciani va robar una sèrie de dades per vendre-
les i fer negoci. No sé si ha de venir a aquesta comis-
sió, però li ho poden preguntar. Va ser denunciat per 
la banca del Líban que els anava a vendre els dallò... 
I l’altre va vendre no-sé-què al CNI, a través del pe-
queño Nicolás, eh?

Marc Vidal i Pou

Es pot fer negoci amb les veritats o amb les mentides, 
vull dir, una cosa no treu l’altra.

Joan Anton Sánchez Carreté

Sí. No, no..., ja. Però... Bé, doncs, és clar, si els ser-
veis..., el CNI, els serveis d’intel·ligència paguen per 
informacions que no són certes o són parcialment cer-
tes... Clar, jo ja li ho dic, aquesta xifra és mentida. I ja 
m’agradaria haver-la tingut, però no l’he tinguda.

Marc Vidal i Pou

Per tant, sí que reconeix que té diners al Banc HSBC, 
molt menor que aquesta quantitat, i en tot cas són 
seus, diguem-ne. O sigui, no té vostè diners a nom 
d’un altre?

Joan Anton Sánchez Carreté

Miri, a veure, en primer lloc, la informació sobre 
comptes bancaris és confidencial de les persones, està 
protegit per les lleis espanyoles, no per les lleis suïs-
ses. Les lleis espanyoles protegeixen la informació. 
Les lleis espanyoles protegeixen també la informació 
fiscal de les persones, eh? –article 95 de la Llei general 
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tributària. Però com jo li vaig contestar a un: «Sí, però 
aquest compte jo el vaig obrir l’any 91, crec recordar, 
en un banc que no tenia res a veure amb l’HSBC.» I ja 
està. I aleshores apareixes aquí que no saps per què ben 
bé. Però bé. Però perquè estava en aquells moments..., 
jo –aquí hi ha una persona– treballava amb un banc 
suís per obtenir crèdits per a unes empreses espanyo-
les. A principis dels anys noranta, jo hi era, i treballava 
per aconseguir un finançament per a empreses espa-
nyoles. I per això anava..., cada quinze dies anava allí.

Marc Vidal i Pou

I des de quan controla vostè l’assessorament fiscal del 
senyor Pujol? Tinc entès que vostè assessorava Tipel 
–el senyor Prenafeta–, i el senyor Prenafeta –ha sortit 
en algun lloc, això– li va recomanar al senyor Pujol. 
No sé si és així o no és així.

Joan Anton Sánchez Carreté

Jo solament l’informo d’una cosa: el senyor Prenafeta 
no tenia res a veure amb Tipel; era una empresa d’uns 
cosins seus, per començar, eh? És que aquí s’expliquen 
coses i al final... Tipel era una empresa d’uns cosins del 
senyor Prenafeta, d’acord? I, bé, si jo assessorava Tipel 
i assessorava tal, jo l’altre dia aquesta informació que 
diu ja la vaig dir de sortida aquí: des de l’any 83.

Marc Vidal i Pou

Vuitanta-tres. I la raó per la qual la família Pujol... 
Perquè vostè assessora el senyor Pujol i alguns fills 
seus, algú de la seva família. La raó és només per fer-
los la declaració de la renda o...? Perquè després, més 
endavant, és vostè qui els aconsella que regularitzin 
els diners d’Andorra. És així? (Pausa.) Penso que això 
ha sortit publicat i vostè ho va declarar, crec, si no ho 
tinc mal entès.

Joan Anton Sánchez Carreté

Aquesta és una pregunta que els l’hauria d’haver fet 
a ells.

Marc Vidal i Pou

Sí, no, no, ja..., ja els la vam fer. I també la hi faig a 
vostè perquè... Jo crec que això vostè ho va declarar, 
que és vostè qui els ho aconsella. La pregunta seria: 
per què els dóna aquest consell en aquell moment? Per 
protegir la resta de patrimoni ocult que tenen a An-
dorra?

Joan Anton Sánchez Carreté

La segona part em sembla fora de lloc. Si vostè fa una 
pregunta, faci la pregunta. Jo li dic: la pregunta pri-
mera, no la segona part, no la hi contesto perquè tinc 
secret professional.

Marc Vidal i Pou

D’acord.

Joan Anton Sánchez Carreté

I ells tenen el dret de defensa, eh?, que... No perdem... 
La família Pujol té el dret de defensa.

Marc Vidal i Pou

Sí, sí. Escolti’m, i els comptes que el senyor Pujol, 
quan fa la declaració, diu que tenen a Suïssa, les seves 
filles diuen que és un error... Vostè ho coneix, això? Si 
vostè controla els comptes... Vostè sap si tenen comp-
tes a Suïssa?

Joan Anton Sánchez Carreté

Secret professional.

Joan Anton Sánchez Carreté

«Secret professional» vol dir que no ho sap o vol dir 
que no m’ho vol dir?

Joan Anton Sánchez Carreté

Vol dir secret professional.

Marc Vidal i Pou

Per tant, no m’ho descarta.

Joan Anton Sánchez Carreté

Vol dir secret professional.

Marc Vidal i Pou

D’acord, d’acord. Sí, sí...

I vostè, de l’època de la crisi de Banca Catalana..., 
també deu ser coneixedor dels fons del senyor Pujol 
des d’aquella època. Vostè sap en quin moment i per 
quina quantitat es venen les accions de Banca Catala-
na del senyor Pujol i de la seva família? Vostè ho sap, 
això, i ens ho podria dir?

Joan Anton Sánchez Carreté

Li he dit que jo vaig entrar l’any 83.

Marc Vidal i Pou

Sí.

Joan Anton Sánchez Carreté

Suposo que deuen ser fets anteriors...

Marc Vidal i Pou

Justet, justet, sí.

Joan Anton Sánchez Carreté

Anteriors.
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Marc Vidal i Pou

M’assegura que són anteriors. La venda és anterior. 
Molt bé.

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, jo no ho sé. Aquí hi ha algun senyor que ho pot ex-
plicar. Jo segur que no ho sé.

Marc Vidal i Pou

Vostè segur que no ho sap. Tampoc sap si va haver-hi 
alguna quantitat de gratificació per part del Banc de 
Biscaia per la venda de Banca Catalana? Que això se-
ria..., potser sí que ja ha de ser de l’any 83.

Joan Anton Sánchez Carreté

Escolti’m, pot preguntar-me, però jo és que li he de dir 
«secret professional» a tot. Clar, no intenti...

Marc Vidal i Pou

Clar, el problema és que quan em diu «secret professi-
onal» no m’ho desmenteix, m’entén?, i llavors...

Joan Anton Sánchez Carreté

Sí, no, no..., bé, és que vostè intenta que jo cometi un 
delicte.

Marc Vidal i Pou

No!

Joan Anton Sánchez Carreté

Home, clar!

Marc Vidal i Pou

No, home, no!

Joan Anton Sánchez Carreté

Sí, home, per això, perquè si jo li parlo d’això, eh?, 
doncs, ho intenta. Per tant, senyor Vidal, amb tots els 
respectes li ho dic, eh?, me’l miro i li ho dic: no em 
pregunti coses que no les hi puc contestar.

Marc Vidal i Pou

Sí, jo les hi seguiré preguntant i vostè decideixi si me 
les pot o no contestar. Em temo..., que jo tinc els meus 
dubtes sobre què és el que pot i què és el que no pot.

En fi, coneix l’existència dels diners d’Andorra, doncs, 
des del mateix any 83 o només des del moment en què 
es fa aquesta declaració? Perquè la pregunta seria: per 
què no...

Joan Anton Sánchez Carreté

Secret professional i dret de defensa.

Marc Vidal i Pou

La pregunta és: per què no va aconsellar-li-ho abans al 
senyor Jordi Pujol?

Joan Anton Sánchez Carreté

Secret professional i dret de defensa.

Marc Vidal i Pou

Home, no sé si té a veure això. Per què no li ho acon-
sella abans no sé si té a veure amb aquest secret pro-
fessional i dret de defensa.

I vostè sap que l’any 1980 Jordi Pujol va heretar del seu 
pare una casa a Premià de Dalt? Ja la hi vaig fer, aques-
ta pregunta, l’altra vegada. Aquesta casa no es va ins-
criure en el Registre de la Propietat de Mataró fins a 
l’any 95. Va ser vostè qui el va aconsellar de fer-ho així? 
(Pausa.) «Secret professional», em dirà? (Pausa.) Sí?

Joan Anton Sánchez Carreté

Secret professional i dret de defensa.

Marc Vidal i Pou

Molt bé. I vostè ha estat conseller d’Artur Suqué, de 
Casinos? Sí, no? (Pausa.) Això sí que m’ho pot dir. És 
una pregunta, si ha estat vostè assessor d’Artur Suqué.

Joan Anton Sánchez Carreté

Secret professional.

Marc Vidal i Pou

Ah, no em diu ni sí ni no, si... Molt bé.

Joan Anton Sánchez Carreté

Sí, home, sí, sí.

Marc Vidal i Pou

I de Josep Cornadó?

Joan Anton Sánchez Carreté

Personalment, no.

Marc Vidal i Pou

Personalment, no. Ho dic perquè... I de Lluís Prenafeta 
sí, m’ha dit, eh?, que no... De Lluís Prenafeta no, tam-
poc? (Pausa.) No va ser vostè qui va ajudar-lo a muntar 
aquestes estructures d’elusió d’impostos que va muntar 
en paradisos fiscals? (Pausa.) No hi té res a veure?

Joan Anton Sánchez Carreté

Aquí li contesto, perquè, si no, després algú dirà... No 
hi tinc res a veure, ni por asomo. Jo fa anys que no em 
saludo amb aquest senyor.
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Marc Vidal i Pou

Fa anys que no es saluda.

Joan Anton Sánchez Carreté

Anys, que no em saludo amb aquest...

Marc Vidal i Pou

I en l’operació de salvament de l’empresa familiar de 
Marta Ferrusola per part dels senyors Prenafeta, vostè 
hi va intervenir? (Pausa.) Vostè fa anys que no es salu-
da, però això és de més abans.

Joan Anton Sánchez Carreté

No sé ni de què em parla.

Marc Vidal i Pou

No sap de què li parlo. D’acord.

Álvaro Pernas, sí, no?, que el coneix? Exinspector d’Hi-
senda condemnat per corrupció. Vostè el va posar en 
contacte amb Casinos de Catalunya? (Pausa.) No? 
(Pausa.) No sé què vol dir això. No el coneix? (Joan An-
ton Sánchez Carreté intervé sense fer ús del micròfon.) 
Però vostè no coneix Álvaro Pernas?

Joan Anton Sánchez Carreté

Sí, home, el conec...

Marc Vidal i Pou

Ah!, ara em preocupava, eh?

Joan Anton Sánchez Carreté

El conec, però també fa molts anys que no m’hi parlo.

Marc Vidal i Pou

D’acord. Quins negocis feien, plegats, a borsa?

Joan Anton Sánchez Carreté

Prefereixo no contestar.

Marc Vidal i Pou

D’acord. I vostè coneixia Artur Mas Barnet, el pare del 
president Mas?

Joan Anton Sánchez Carreté

Secret professional.

Marc Vidal i Pou

Li pregunto si el coneixia!

Joan Anton Sánchez Carreté

Secret professional.

Marc Vidal i Pou

Home, es pot conèixer personalment una persona sen-
se necessitat de tenir professionalitat, però en fi...! 
D’acord, d’acord, fa bé, perquè li anava a preguntar 
si era vostè que li va aconsellar que obrís els comptes 
aquells famosos de Liechtenstein. Però en fi...

I en temes fiscals, al senyor Mas, l’ha assessorat vostè, 
també, o no?

Joan Anton Sánchez Carreté

Secret professional.

Marc Vidal i Pou

Secret professional, molt bé.

Doncs, escolti’m, res més. Moltes gràcies, eh?

Joan Anton Sánchez Carreté

De re.

El president

Gràcies, senyor Vidal. És el torn ara del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, en veu de l’il·lustre diputat Car-
los Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Sán-
chez Carreté. Bueno, las preguntas que se le hacen a 
usted hoy..., se está acogiendo en buena parte de ellas 
al secreto profesional, y en otras, pues, al derecho a 
la defensa. Claro, esto, digamos, acota absolutamen-
te cualquier..., veta las preguntas que se puedan ha-
cer acerca de sus clientes, como usted ya manifestó el 
otro día. Por lo tanto... Ya ha contestado usted a otros 
diputados antes «secreto profesional», «secreto profe-
sional». Por tanto no le voy a preguntar nada de los 
asuntos relativos a la familia Pujol y a los trabajos que 
usted ha podido hacer para ellos. Entonces, tendremos 
que centrarnos en su propia actividad como asesor fis-
cal en relación con el poder político, porque tampoco 
nos interesa... Usted ha habido momentos que ha pa-
recido que venía aquí a deponer como un especialis-
ta, porque, claro, como además ha alegado doctrina, 
pues, parecía que nos informaba usted a la comisión 
y que podía haber comparecido en calidad de espe-
cialista. Pero usted lo hace en concepto de testigo por 
los conocimientos y las relaciones que ha tenido usted 
con personas muy directamente relacionadas con esta 
comisión.

Y entonces yo lo que le preguntaría a usted... Le voy 
a hacer poquitas preguntas. Una de ellas es..., vamos a 
ver, si estamos centrados en que usted es condenado 
por el asunto Erkimia, condenado –si no me equivo-
co– a dos años de prisión y a indemnizar a la agencia 
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tributaria con 1,2 millones de euros –si me equivoco, 
me corrige usted, por favor– y a una multa también 
equivalente.

Más tarde, vuelven a condenarle a usted, en el caso Ha-
cienda, que ha dicho usted que está en Estrasburgo, ¿es 
este al que se refiere, que está en Estrasburgo? (Veus 
de fons.) El primero. (Veus de fons.) El segundo toda-
vía no ha llegado. ¿En qué fase está el segundo? (Veus 
de fons.) En el Constitucional, vale. En este, usted fue 
condenado a seis meses de prisión y dos meses de 
arresto mayor, no..., a dos años también. (Veus de fons.) 
¿Fue absuelto usted?

Joan Anton Sánchez Carreté

He sido única y exclusivamente condenado a una mul-
ta de cuatro mil euros y, en caso de impago de la multa 
de cuatro mil euros, dos meses de arresto; pero ya he 
pagado la multa.

Carlos Carrizosa Torres

Vale. Entonces, sí que ha sido condenado, solo que a 
pago de multa.

Joan Anton Sánchez Carreté

Al pago de una multa de cuatro mil euros.

Carlos Carrizosa Torres

Vale. Pero la multa se paga si le condenan a uno, no si 
le absuelven.

Joan Anton Sánchez Carreté

Sí, señor, sí, señor, desde luego...

Carlos Carrizosa Torres

De acuerdo. Pues, entonces, tenemos dos sentencias 
condenatorias y, en una de ellas, ha habido un indulto, 
que es en la primera, ¿verdad?, que se le ha indultado 
a usted el tiempo de prisión. Vale, pues, ahí va la pri-
mera pregunta. ¿Por qué le indultaron a usted, señor 
Sánchez Carreté? ¿Qué alegó? ¿Qué pidió al Gobier-
no? ¿Qué le dijo para que le indultasen? ¿Cuáles fue-
ron los argumentos?

Joan Anton Sánchez Carreté

A veure, es que podem... Tot això ja ho he expli-
cat jo. Aquest senyor ha arribat tard i no sé si ho 
haig de repetir tot, però si m’heu tallat abans, per-
què anava a explicar tots aquests temes, jo els puc 
repetir, però... (Veus de fons.) Amb tot. Tot el que 
em pregunta jo...

Carlos Carrizosa Torres

Ahora le he preguntado el indulto, ¿eh? Yo he hecho 
una introducción.

Joan Anton Sánchez Carreté

També m’ho ha preguntat aquest senyor i li ho he ex-
plicat amb un gran detall al senyor Rodríguez. Bé, és 
clar, si, aleshores, a cada un hem de repetir tot... Ho 
puc repetir, però jo seré breu, perquè tenia vostè un 
seu company aquí..., seré tot breu. Seré molt breu i 
parlaré d’això: Perquè el tribunal que va sentenciar va 
fer un informe favorable.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, pero, vamos a ver, hizo un informe favorable 
cuando ustedes solicitan el indulto, el tribunal senten-
ciador tiene la obligación de emitir un informe que 
puede ser favorable o desfavorable y la defensa plan-
tea cuáles pueden ser los argumentos favorables y, sin 
duda, el tribunal sentenciador acogió aquello que la 
defensa de usted alegó. Y yo le pregunto: ¿Qué ale-
garon para que le diesen a usted el indulto? ¿Cuáles 
fueron las razones por las que le indultaron? ¿O en 
qué se fundamentó? No nos vayamos a las alegacio-
nes, vayamos al fundamento. ¿Por qué le indulta a us-
ted el Gobierno?

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, puc tornar-ho a repetir cada vegada, perquè hi ha-
via un informe favorable del tribunal que va sentenci-
ar, que jo no he conegut mai, perquè, com vostè sap 
perfectament, això no es dóna a conèixer a la persona 
que sol·licita l’indult. El tribunal no me l’ha donat mai. 
Ho sé perquè li van dir al meu advocat: «Hem fet un 
informe favorable.» I, aleshores, amb aquest informe 
favorable, em van donar l’indult.

Carlos Carrizosa Torres

Vamos a ver, ¿usted pagó todas las responsabilidades 
que se le reclamaban en esa sentencia? ¿Los 1,2 mi-
llones de euros de cuota tributaria y la multa? ¿Están 
pagados?

Joan Anton Sánchez Carreté

Com vostè sap perfectament, a mi no m’haurien aixe-
cat la condemna si tot això estigués pagat.

Carlos Carrizosa Torres

Si no estigués pagat...

Joan Anton Sánchez Carreté

Clar. Per tant, tot això està pagat perquè ho diu un auto 
judicial, que diu que tot està pagat i, per això, s’aixeca 
la condemna. O sigui, aquesta condemna que vostè tal 
està aixecada, eh?, està aixecada, però està aixecada 
perquè hi ha un indult i perquè ho he pagat tot.

Carlos Carrizosa Torres

Sabe usted que ahora está de actualidad el tema de los 
indultos y que se está incidiendo en que no se acepten 
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indultos por parte del Gobierno en condenas por co-
rrupción política y por fraude. ¿Qué opina usted acer-
ca de esto? ¿Cree que es necesario? ¿Cree usted que el 
indulto usted lo merecía, que era de derecho, que era 
exigible?

Joan Anton Sánchez Carreté

Escolti, si jo, malgrat tenir aixecada la condemna, 
l’indult i tal, m’he gastat els diners amb un dels mi-
llors advocats penalistes de l’Estat espanyol per fer un 
recurs al Tribunal de Drets Humans és perquè m’ho 
crec, perquè, si no, no em gastaria els diners, perquè ja 
no tinc de condemna. Em gasto els diners amb el mi-
llor penalista –al meu entendre– que hi ha a l’Estat es-
panyol –i no en diré el nom, però ha vingut en aquesta 
comissió com a expert– per fer un recurs al Tribunal 
d’Estrasburg. Ho faig perquè estic convençut que això 
va ser un error judicial i error judicial que també esta-
va convençut que un magistrat que avui està al Cons-
titucional i que estava al Suprem i no ens ho va poder 
donar perquè havíem presentat fora de termini el re-
curs d’error judicial. Imagini’s vostè. La ponència era 
favorable que hi havia hagut un error judicial. Estic 
súper convençut que això va ser un error judicial com 
la copa d’un pi, el més alt, oi? I espero guanyar-ho.

I, per tant, si, malgrat això, hi estic anant és perquè 
tinc el convenciment –ja he parlat que tinc un recurs al 
tribunal d’Estrasburg per a això, eh?

Carlos Carrizosa Torres

Yo le tengo que preguntar, en esta comisión, que, co-
mo ha habido casos de indultos sonados por parte del 
Gobierno a personas relacionadas directamente con 
los poderes políticos, si usted cree que pudo influir en 
que le diesen a usted el indulto el hecho de sus relacio-
nes tan estrechas con la familia Pujol.

Joan Anton Sánchez Carreté

Escolti, una cosa, parlem del 2008-2009, eh? Si m’ha-
gués dit això el 2003 o 2002... O sigui, el que diu vos-
tè, des del meu punt de vista i amb tots els respectes 
personals, no té lògica, eh? El 2009 no hi havia aques-
ta situació. Si hagués sigut el 2003 o 2002... Escolti, 
jo li ho dic, a mi el que m’han dit, únicament i exclu-
sivament, és que la raó per la qual el Govern va do-
nar aquest indult, que, com deia el senyor Rodríguez 
abans, era parcial perquè em requeria dos anys, por-
tar-me bé durant dos anys, era perquè l’informe favo-
rable del tribunal que sentencia, informe al qual a mi 
no se m’ha donat peu i que jo vaig: «No, no, això el 
tribunal ho passa directament al ministeri.»

Carlos Carrizosa Torres

Bueno, yo, como lo ha repetido usted dos veces, le ten-
dré que decir o informarle a usted de que, como todos 
los papeles que existen en un procedimiento judicial, 
sin duda su abogado ha tenido traslado de las razones 
del tribunal para darle el indulto, y las alegaciones las 
redactó él mismo y la resolución, por supuesto, se lo 

notifican a la parte y usted ha podido tener conoci-
miento perfectamente de todos y cada uno de los ar-
gumentos que hayan podido fundamentar ese indulto.

Joan Anton Sánchez Carreté

En primer lloc, el procediment no és aquest. En l’in-
dult no intervé cap advocat. L’indult el vaig escriure 
jo, assessorat per advocats, però el vaig escriure. És 
personal, l’indult és personal, no hi intervenen ni ad-
vocat ni procurador.

Carlos Carrizosa Torres

Quan vostè té l’informe del tribunal és perquè el seu 
advocat ho ha demanat i vostè... I si va fer vostè l’in-
dult, va aportar vostè l’informe que li va donar el seu 
advocat del tribunal que sentencia, perquè no hi ha 
una altra manera.

Joan Anton Sánchez Carreté

Senyor diputat, en aquet cas, no ha sigut així. En al-
tres casos... Però, en aquest cas, jo no l’he vist mai, 
eh?, i tal.

Carlos Carrizosa Torres

Si em diu que vostè el va portar al Govern –la petició 
d’indult– i no la va fer amb advocat, vostè va haver 
d’aportar, amb la seva petició, l’informe del tribunal. 
És ineludible, eh?

Joan Anton Sánchez Carreté

Perdoni, però jo el que tinc entès, eh?, és que el de-
mana el Ministeri de Justícia. Jo vaig enviar, eh?, per 
correu administratiu amb justificant de recepció, la 
meva petició. Correu administratiu amb justificant de 
recepció. Ni vaig anar al ministeri a presentar-la, eh? 
I, aleshores, el meu advocat em va dir... Clar, li expli-
co com funciona això i em va dir que ara demanaven 
l’informe al tribunal i el tribunal li va dir, el tribunal 
d’aquí li va dir al meu advocat que l’informe havia es-
tat favorable. Res més.

Carlos Carrizosa Torres

Molt bé. Le pregunto directamente: ¿Tiene usted en la 
actualidad alguna deuda con la Agencia Tributaria?

Joan Anton Sánchez Carreté

Notificada, seguro que no.

Carlos Carrizosa Torres

Otra pregunta. ¿Usted cree que...? ¿Por qué, por qué 
el asesor fiscal de personas de renombre y de un pre-
sidente de la Generalitat de Cataluña tiene en su ha-
ber dos condenas penales por temas de fraude tributa-
rio? ¿Usted cree que es en general, en su sector, el de 
los asesores fiscales, normalmente, ellos padecen dos, 
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tres condenas, una, después de llevar unos años aseso-
rando? ¿O está usted por encima de la media?

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, jo he llegit aquest article, eh?, del professor. És un 
cas insòlit. Jo intentava explicar que el meu cas és un cas 
insòlit, però és un cas insòlit i no crec que sigui el motiu, 
perquè podríem parlar de la justícia, eh?, de com funcio-
na la justícia en aquest país. Però ni és l’objecte de la co-
missió ni jo vull entrar avui en aquest tema, però algun 
dia sí que podríem parlar de com funciona la justícia en 
aquest país.

I una condemna digui això... Una condemna, amb l’in-
dult que vostè vulgui, la tinc aixecada, a més, la tinc 
pendent d’una sentència del tribunal d’Estrasburg i 
l’altra s’ha saldat amb quatre mil euros, eh? O sigui, 
posem les coses, eh?, en el seu pes específic real, eh? 
Però això donaria, donaria... Potser, algun dia, faré un 
llibre sobre tot això, sobre el que ara no vull dir sobre 
el que ha passat aquí. Però vostè també ho podria pre-
guntar.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, yo lo que le puedo decir es que, efectivamente, có-
mo funciona la justicia en este país. La justicia en este 
país funciona de forma que usted, que tiene dos con-
denas, a penas privativas de libertad, en un país en el 
que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia...

Joan Anton Sánchez Carreté

¿Me permite?

Carlos Carrizosa Torres

Sí.

Joan Anton Sánchez Carreté

La segunda no ha sido privativa de libertad, ¿eh?

Carlos Carrizosa Torres

¿No contenía arresto?

Joan Anton Sánchez Carreté

No, no, la segunda no ha sido privativa.

Carlos Carrizosa Torres

¿No contenía arresto?

Joan Anton Sánchez Carreté

Hablemos con precisión, porque, en el acta... Deixem 
les coses...

Carlos Carrizosa Torres

¿No tenía arresto? ¿Arresto?

Joan Anton Sánchez Carreté

Yo decidía, cuatro mil euros o arresto...

Carlos Carrizosa Torres

Le fue sustituida, entonces...

Joan Anton Sánchez Carreté

No, no, no, no, venía en la propia sentencia.

Carlos Carrizosa Torres

Venía la sustitución...

Joan Anton Sánchez Carreté

La conversión. La convertibilidad en cuatro mil euros. 
No había privativa de libertad, ¿eh?

Carlos Carrizosa Torres

¿La que le fue a usted indultada, sí que era privativa de 
libertad?

Joan Anton Sánchez Carreté

Correcto.

Carlos Carrizosa Torres

De acuerdo.

Joan Anton Sánchez Carreté

Y esta es la que está levantada, ¿eh?, o sea, ya no existe.

Carlos Carrizosa Torres

Muy bien.

Joan Anton Sánchez Carreté

Usted lo puede recordar cincuenta veces, cien, y yo cin-
cuenta o cien veces le diré: «Está levantada y no existe. 
Está levantada y no existe». Tantas veces como usted lo 
diga... tantes vegades com vostè ho digui, jo li diré que 
això està aixecat. Si ho va fer malament el tribunal o el 
que sigui, reclami contra el tribunal, no contra mi.

Carlos Carrizosa Torres

Bueno, decíamos cómo funciona la justicia en este 
país y yo le decía que la justicia en este país funcio-
na de forma que el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de una comunidad autónoma es nombrado 
a propuesta del Parlamento, que es el poder político; 
que el máximo órgano de gobierno del poder judicial 
está formado por personas designadas por el Congre-
so a propuesta de los partidos políticos y que el Tri-
bunal Constitucional, desde luego, está a propuesta de 
los partidos políticos y que, cuando a usted le dan un 
indulto, lo hace un gobierno, un gobierno, pues, que 
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está formado por políticos y que usted, que trabajó por 
políticos ha tenido unas condenas y, de momento, no 
ha cumplido ninguna.

A usted parece que le han encontrado dinero en el 
extranjero, lo cual, en su caso, motivará un procedi-
miento judicial adicional y usted, para nosotros, en es-
ta comisión, por lo menos, lo relevante, ya que usted 
no puede declarar acerca de los trabajos que prestó al 
señor Pujol, yo lo que sí que acabo diciéndole es que 
usted, que asesoraba a gente relacionada con el po-
der político, al final, las condenas que ha tenido no le 
han supuesto más que el pago de las correspondientes 
multas, ha sido usted indultado por el poder político y, 
de momento, esto es lo que hay, ¿no?

Joan Anton Sánchez Carreté

Usted dice su discurso, dice las cosas como quiere, 
pero yo le repito: «El indulto se me dio por petición 
del tribunal sentenciador, Audiencia Provincial de 
Barcelona, sección octava, ¿eh?» Si dice que estos se-
ñores han prevaricado, es usted que lo diga, no lo voy 
a decir yo, ¿eh?

Carlos Carrizosa Torres

No ponga en mi boca cosas que yo no he dicho.

Joan Anton Sánchez Carreté

No, no, si usted dice. Yo no he dicho que lo ha dicho. 
Dice: «Si usted dice, ¿eh?»

Por lo tanto, una condena ha sido levantada por un in-
dulto pedido por el propio tribunal, ¿eh?

Carlos Carrizosa Torres

Informado favorablemente.

Joan Anton Sánchez Carreté

Informado. Muy bien. Pedido por mí e informado fa-
vorablemente por el propio tribunal.

La segunda, no ha habido privación de libertad, ¿eh?, 
y fui absuelto por el Tribunal Supremo, absuelto por el 
Tribunal Supremo...

Carlos Carrizosa Torres

Condenado a una multa...

Joan Anton Sánchez Carreté

...y condenado... Pero absuelto de la privación de liber-
tad. No, no, hay la absolución, se puede leer la senten-
cia. «Se le absuelve».

Carlos Carrizosa Torres

Absuelto de algún delito, supongo, y condenado sin 
duda por otro, porque si le imponen a usted una multa, 
ha sido condenado.

Joan Anton Sánchez Carreté

Correcto, pero condenado a cuatro mil euros. Y no sé 
qué más decía, pero, bueno, todo lo que diga usted, 
como lo dice según su interpretación, que me gus-
taría, a ver, que se ajustara a lo que dice y tener dos 
condenas privativas. No, oiga, no, perdone. Una es de 
cuatro mil euros, que está pagada, y la otra está le-
vantada por el tribunal, y además, no solamente está 
levantada sino que estoy pendiente de un recurso en el 
Tribunal de Estrasburgo, ¿eh?, ¿vale?

El president

Gràcies, senyor Carrizosa. És el torn ara del Grup 
Parlamentari de la CUP - Alternativa d’Esquerres, en 
veu de la diputada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bona tarda. 

Joan Anton Sánchez Carreté

Perdoni.

Isabel Vallet Sànchez

Bona tarda. Sí, no, no passa res. La primera pregunta 
que crec que li he de formular és si vostè ha fet una 
mica la reflexió i si entén per què està aquí. Vostè està 
aquí, en la comissió, és a dir, vam acordar citar-lo, per-
què ha assessorat la família Pujol, perquè Jordi Pujol 
Ferrusola i Mercè Gironès, en les seues declaracions 
al jutge Ruz l’assenyalen a vostè com aquell que disse-
nyaria l’impost de societats de les seues societats –ai-
xò està als autos judicials–, perquè s’ha vist implicat, 
entre altres, doncs, en el cas Casinos –vostè diu que 
no–, indirectament com a assessor d’un dels condem-
nats en el cas Hisenda i ha assessorat altres empreses.

És a dir, vostè és conscient de tot plegat? És a dir, és 
conscient de per què l’hem citat, i és conscient de per 
què el seu testimoni té una gran importància per a 
aquesta comissió o no?

Joan Anton Sánchez Carreté

Jo sóc conscient del que diuen els escrits de citació 
de compareixença. Punto. O sigui, no faig interpre-
tacions subjectives, que les tinc, però no crec que les 
meves interpretacions subjectives s’hagin de fer aquí, 
siguin positives o siguin negatives. Jo tinc dues com-
pareixences, pum-pum-pum, posa el que posa i jo 
m’atenc al que diuen les compareixences.

Isabel Vallet Sànchez

D’acord. Si anem així, anem així, no passa res! Quina 
percepció té vostè de la corrupció a Catalunya?

Joan Anton Sánchez Carreté

Jo entenc que la corrupció és un reflex general... Vull 
dir, si n’hi ha és que n’hi ha a la societat, tant la d’aquí, 
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com la de Madrid, com la de Sevilla com la de Valèn-
cia... És per l’estil.

El president

Reflex general de...? 

Joan Anton Sánchez Carreté

Perdó?

El president

El reflex general de...? 

Joan Anton Sánchez Carreté

No, del que existeix a la societat. O sigui, la corrupció 
és un reflex del que existeix a la societat.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, és que, clar, si veiem les sentències judicials, aques-
tes que vostè ha intentat explicar, de manera no gai-
re clara –jo no vindré a aclarir termes jurídics, no és 
la meua funció, tampoc–, sobre si se li commutava 
la pena per multa, si estava condemnat, si no, però si 
les agafem totes elles, en totes, menys en una, sem-
pre hi ha com la mateixa..., una trama semblant, una 
trama d’interessos compartits, interessos en determi-
nats..., diríem que amb el poder polític, compartits, i 
per a nosaltres això significa la corrupció. La corrup-
ció significa l’aprofitament polític de les institucions 
per atraure benefici privat. I, en tot cas, la corrupció 
abasta tots aquells que d’alguna manera s’encarreguen 
d’aquest disseny fiscal.

Li pregunte directament: vostè considera que durant 
tota la seua carrera –i no li preguntaré per un cas con-
cret, que després si vol entrem a preguntes concre-
tes– ha pogut afavorir alguna trama corrupta? És a dir, 
alguna trama que hagi acabat finançant de manera il-
legal algun partit?

Joan Anton Sánchez Carreté

No.

Isabel Vallet Sànchez

Malgrat que hi hagi sentències, eh?, no ho considera...

Joan Anton Sánchez Carreté

Connaît pas la sentència. Quina sentència diu això?

Isabel Vallet Sànchez

Quina sentència diu que s’ha finançat un partit de ma-
nera il·legal, per exemple? Vol que la digui? 

Joan Anton Sánchez Carreté

Sí.

Isabel Vallet Sànchez

La sentència Casinos, què li sembla? Ho diu?

Joan Anton Sánchez Carreté

Torno a dir el que li he dit a aquest senyor. On està Ca-
sinos en aquesta comissió? On està Casinos en aquesta 
comissió?

Isabel Vallet Sànchez

En aquesta comissió? Casinos està en la meua pregun-
ta, en la pregunta que jo li faig sobre si Casinos, que 
és una sentència que dicta el finançament il·legal d’un 
partit, considera que respon a aquesta trama corrupta 
que aquesta comissió tracta, i sobre si vostè, de manera 
indirecta, ja que assessorava un dels acusats, hi tenia 
alguna cosa a veure. Crec que la pregunta és bastant 
clara. Vostè pot respondre-la o no respondre-la, però la 
pregunta és clara.

Joan Anton Sánchez Carreté

La meva resposta és tan clara com la seva pregunta.

Isabel Vallet Sànchez

D’acord, doncs, anirem a una pregunta encara més 
clara. És a dir, vostè era l’assessor fiscal d’Artur Su-
qué, que era president de Casinos, acusat de desvi-
ar 3.000 milions de les antigues pessetes, dels quals 
1.000 milions van anar a parar a comptes de Conver-
gència Democràtica de Catalunya, segons dicta una 
sentència. En tot cas, el senyor Suqué finançava només 
Convergència Democràtica de Catalunya o altres par-
tits o espais?

Joan Anton Sánchez Carreté

Ho desconec.

Isabel Vallet Sànchez

Vostè no ha sostingut mai aquesta tesi que el senyor 
Suqué no només finançava Convergència Democràtica 
de Catalunya, en cercles més íntims o en altres cer-
cles? Òbviament, en comissió parlamentària no, per-
què no ho diu. En altres cercles?

Joan Anton Sánchez Carreté

A veure, no li contesto. M’acullo al meu dret a no con-
testar.

Isabel Vallet Sànchez

Clar, a nosaltres ens estranya, jo crec que a la resta de 
diputats també. És a dir que una persona que ha estat 
implicada, de vegades condemnada, de vegades no, en 
diferents casos, en algun cas per frau fiscal –i aquí li 
rebatria la..., vostè diu, excessiva utilització del delic-
te fiscal, quan per a usar-lo s’ha de superar la barrera 
dels 120.000 euros, que ja és un import–, clar, després 
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de tot aquest currículum, podria dir-se, no només ens 
sobta que la família Pujol no hagi prescindit dels seus 
serveis o altres espais, sinó que fins i tot a vostè el re-
comanen com a..., bé, el proposen com a conseller a 
Enher l’any 96. 

La pregunta la vaig fer l’altre cop que va venir a la 
comissió, l’hi la faig ara: Jordi Pujol li devia a vostè 
algun favor?

Joan Anton Sánchez Carreté

Escolti’m, vostè, quan digui les coses, informi-se’n 
abans. Jo no he estat proposat pel senyor Pujol com a 
conseller d’Enher. Això és una mentida que corre, que 
la va escriure un d’aquests periodistes que no contras-
ta, que a mi m’ha demanat perdó, a La Razón, i vos-
tès es dediquen a estendre-ho por ahí. Això és menti-
da. I jo li ho he dit al periodista de La Razón –que el 
deu conèixer, vostè, el deu tenir per aquí–, aquest ar-
ticle de La Razón, i em va demanar perdó. Li vaig dir: 
«“Tio”, però és que a mi això..., no és veritat.» O sigui, 
a mi no em va proposar el senyor Pujol; l’expresident 
Pujol no em va proposar per a Enher ni res per l’estil.

Per tant, no té res a veure. Hi té a veure que jo tenia 
experiència en el sector, perquè feia molts anys que 
treballava per a Fecsa. Des dels començaments dels 
noranta havia treballat per a Fecsa, i tenia coneixe-
ment del sector. Aleshores, clar, si vostè m’agafa una 
cosa que ha sortit a un diari, que, a més a més, ni està 
contrastada, perquè no és el Fèlix Martínez, que con-
trasta les informacions –no és el Fèlix Martínez, que 
contrasta les informacions–, escriuen allí i tot val, i 
després ho diuen aquí com a bo.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, sí està molt bé, però no m’ha respost. Ara si me pot 
respondre?

Joan Anton Sánchez Carreté

No, d’acord, m’acullo al meu dret a no declarar.

Isabel Vallet Sànchez

Perfecte, tornem a la llista Falciani. I li donaré l’opor-
tunitat, ja que vostè té aquesta actitud tan vehement de 
dir-nos qui contrasta i qui no contrasta les informaci-
ons periodístiques, i ja que vostè sí que ha fet declara-
cions periodístiques sobre aquest tema, d’explicar-nos 
aquest afer, la llista Falciani, per què surt el seu nom, 
quines són les quantitats, si hi han diferents mercantils 
o no. És a dir, abans de donar res per descomptat, que 
diu vostè, li dono la possibilitat que vostè s’expliqui.

Joan Anton Sánchez Carreté

A veure, abans ja no sé qui m’ha preguntat això i li ho 
he dit: la informació bancària de totes les persones i 
societats està protegida per la Constitució espanyola, 
per tant, ni jo, ni vostè, ni aquest senyor ni el d’allà 
té cap obligació d’explicar quins són els seus comptes 
bancaris. La informació fiscal de les persones també 

està protegida per la Llei general tributària. Per tant, 
vostè fa preguntes de coses que estan protegides per la 
llei, per la llei, la intimitat. El que diu allí ja he dit..., 
perquè ja els ho vaig dir als d’El Confidencial –ja els 
ho vaig dir als d’El Confidencial–... Sí, sí, home, clar, 
evidentment, aquests senyors van parlar amb mi, el 
que passa és que no van preguntar... Van preguntar: 
«Vostè ha tingut compte en aquest banc?» «Sí.» «Vos-
tè ha tingut compte en aquest banc?» Li vaig dir que 
sí, però li vaig dir: «Escolti, tot el saldo que jo tenia el 
2007 era de diners meus declarats al meu IRPF.» I ja 
està. I jo no diré la xifra. El que passa és que li dic que 
la xifra ja m’agradaria que fos la que sortia. És molt 
inferior. Però, bé, ja m’agradaria tenir nou-cents..., no 
sé quants deia, però, per desgràcia meva, ni els tenia 
ni els he tingut allà en aquest moment.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, sí, és que simplement li ho preguntava perquè com 
que sí que havia fet declaracions a la premsa, perquè 
no doni la sensació que vostè tria aquests moments en 
els quals viola i no viola el secret professional o de 
privacitat en base als interessos que a vostè li conve-
nen, que ja em semblaria bé, però llavors respongui 
això i no passa res, com el tema aquest. 

Llavors, ens acollirem a les informacions periodísti-
ques d’El Confidencial, si a vostè li sembla, que són 
prou més completes del que vostè ha explicat aquí. I a 
la resta de coses que no ha explicat, les sentències ju-
dicials parlen per elles mateixes, també.

Jo acabaria fent-li la reflexió que li vaig fer l’altre 
cop que va venir, eh? La primera és sobre si –que jo 
crec que sí que ho és, encara que no ho digui aquí 
davant– vostè és conscient del seu pas, també, per la 
comissió. Jo no sé com el deu valorar. Jo tinc la meva 
opinió, no la diré, tampoc, però sobretot si vostè és 
conscient que en tota la seva trajectòria professional 
hi ha un fil conductor, que és el poder polític. Només 
li diré això. A veure si aquest poder polític algun dia 
a vostè li falla i no té tanta vehemència a l’hora d’ex-
plicar-nos les coses.

Joan Anton Sánchez Carreté

No, solament penso, escoltant la senyora diputada, 
que potser hauria hagut de llegir els quatre articles, 
perquè, com que no ha tingut temps de llegir-los, no 
ha entès res del que jo volia exposar, i això que és lli-
cenciada en dret, aquesta senyora diputada. O sigui, 
m’he equivocat, hauria d’haver llegit els quatre arti-
cles sencers i explicar-los. Ho sento. No li contestaré 
amb aquest to, les coses, eh? (Veus de fons.) No, no. He 
contestat i m’he dirigit al senyor president, dient-li que 
m’he equivocat, perquè, és clar, «ja ens ho llegirem», 
no, és que potser jo si hagués fet una pinzellada, com 
he intentat fer amb el primer article, del senyor Pérez 
Royo –del senyor Pérez Royo–, doncs, potser m’hau-
ria estalviat algunes coses ara de sentir.

El president

Té la paraula, la senyora Vallet?
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Isabel Vallet Sànchez

Sí, per al·lusions, simplement.

El president

Per al·lusions, vint segons.

Isabel Vallet Sànchez

En fi, me provoca sincerament ganes de riure. Jo no sé 
vostè si ens pren per «tontos». Jo li demano que a mi 
no em prengui per «tonta». Jo a vostè no el prenc per 
«tonto». Per tant, aquestes afirmacions sobre la meua 
llicenciatura se les pot estalviar. I l’interès dels articles 
que vostè ha portat aquí, que són doctrina, i que com 
vostè deu saber, tan expert com és, de doctrina judici-
al n’hi ha en tots els sentits, també els que afirmaran 
que la tesi que vostè sosté aquí és totalment aïllada, 
segur que també en trobem.

Joan Anton Sánchez Carreté

No n’hi ha ni un. No n’hi ha ni un.

Isabel Vallet Sànchez

En tot cas, vostè no crec que sigui catedràtic de dret 
fiscal.

El president

Gràcies, diputada Vallet. Abans de passar la paraula a 
l’últim grup parlamentari, dir que jo sí que m’he llegit 
els quatre articles, que ens van ser enviats l’endemà 
d’aquella compareixença i que a mesura d’àrbitre haig 
de dir que el contingut dels articles, que òbviament el 
té, és molt concret i molt específic i l’abast d’aquesta 
comissió és molt més àmplia. Vull dir, hi ha preguntes 
que òbviament remeten a doctrina jurídica sobre frau, 
evasió i elusió fiscals, i la comissió tracta de corrup-
ció, frau i evasió en les pràctiques també de corrupció 
política. Els ho recordo. Ho dic a efectes també d’in-
tentar ponderar l’àmbit que afecta els articles remesos 
que tenen els grups, i l’abast d’aquesta comissió, que, 
sens dubte, és molt més ampli que la tipificació dels 
assessors fiscals en l’àmbit d’algunes doctrines jurídi-
ques.

Té la paraula la il·lustre diputada Meritxell Borràs, en 
nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyor president. Senyor Sánchez Carreté, 
des del nostre grup parlamentari, almenys en algunes 
ocasions, hem reclamat que aquesta no ha de ser una 
comissió que vulgui fer el paper de la justícia i, per 
tant, establir, doncs, si hi han..., bé, doncs, això, fer de 
justicier i decidir quin és el paper de cadascú.

Així també ens ho deia i d’una forma ben diferent 
l’exfiscal Mena, el qual quan parlàvem del cas Ban-
ca Catalana, concretament, ell establia que seria ab-
surd que amb aquesta comissió pretenguéssim tornar 

a obrir, doncs, un cas que en el seu dia ja va tenir no 
estrictament la seva sentència, perquè no va arribar, 
precisament, a judicialitzar-se, però... –a judicialit-
zar-se, en el sentit que s’obrís contra el president Pujol 
en aquell moment–, sinó que es va estimar que no hi 
havia causa i, per tant, no es va obrir.

El tema, però, per tant, que fa referència a la seva per-
sona tampoc serem nosaltres qui establim si vostè és 
culpable o no és culpable del que sigui. Aquí hi han 
hagut unes sentències, vostè, amb tota coherència amb 
el que vostè pensa i també amb aquesta doctrina que 
ens ha portat, creu que hauria d’haver estat d’una al-
tra manera i, per tant, ho porta a Estrasburg i, per 
tant, quedarem també amatents a la resposta que des 
d’aquest tribunal es doni.

Ara, vostè ha dit, ha fet aquí algunes afirmacions en 
les quals nosaltres, doncs, voldríem que..., vaja, vol-
dríem que ens ajudés, per dir-ho d’alguna manera, a 
veure les coses. Perquè vostè ha parlat de la neces-
sitat de seguretat jurídica i ha dit que a l’Estat espa-
nyol, precisament, hi ha en certs moments i quan hi 
ha canvi de lleis, bàsicament, ho ha referit –hem entès 
d’aquesta manera–, vostè, hi havien buits legals, que 
aquests buits legals portaven a aquesta inseguretat ju-
rídica, precisament, i, per tant, a la dificultat a vostès, 
als assessors fiscals, a fer la seva feina.

Aquest tema, sens dubte, vostè l’exposa com un ele-
ment de dificultat, però segur que també té l’altra ves-
sant, no? L’altra és podríem dir que és una arma de 
doble tall, és a dir, per una banda, una major dificul-
tat o una situació d’inseguretat que vostè expressa, pe-
rò també aquests buits legals a vegades, doncs, a una 
situació d’aprofitar aquests buits legals en temes que 
potser estrictament no són del tot legals.

Per tant, vostè en aquesta matèria ha parlat d’altres pa-
ïsos que funcionen diferent. Com creu que haurien de 
resoldre’s aquests temes o si a dia d’avui ho tenim re-
solt a l’Estat espanyol? Hi insisteixo, perquè és com 
un ganivet, no?, que té un tall de doble fil i que, per 
tant, per una banda, doncs, d’una certa perillositat, 
podríem dir, per als assessors fiscals i per als seus cli-
ents, però alhora també, doncs, a l’hora de la recapta-
ció dels països que es pugui fer aquí un flac favor al 
que en justícia hauria de ser, no?

Joan Anton Sánchez Carreté

Bé, jo entenc que hi ha un problema pràctic que és que 
amb tots aquests dubtes que poden sorgir i sobretot, 
doncs, amb canvis normatius i tal, resulta que hi ha un 
procediment a l’Estat espanyol, no?, i també a la Ge-
neralitat de Catalunya, que és el procediment de con-
sulta vinculant. La Generalitat de Catalunya, com que 
té molts menys impostos o competència sobre impos-
tos, doncs, és bastant ràpida a respondre, però és que 
l’Estat espanyol tarda una mitjana de sis mesos a res-
pondre una consulta vinculant. Per tant, és clar, mol-
tes vegades una operació no pot tardar des que s’es-
tudia i se n’estudia la fiscalitat no pot estar sis mesos 
paralitzada que l’Administració tributària respongui 
sobre els criteris que considera ella que s’han d’aplicar 
en aquesta operació. Després, pots aplicar...
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El desavantatge de l’Estat espanyol..., i, clar, els im-
postos especials són de l’Estat espanyol; societats és 
de l’Estat espanyol, la majoria..., la potestat normati-
va, etcètera, els grans impostos són de l’Estat espa-
nyol. És clar, un estat que tarda a respondre una con-
sulta vinculant sis mesos fa totalment inefectiu aquest 
procediment, eh? Quan en altres països d’Europa que 
més o menys daixò..., doncs, les contestes poden ser 
quinze dies o un mes. Clar, és molt diferent, no?, tenir 
un problema i anar a preguntar i amb quinze dies o un 
mes tenir una resposta que esperar sis mesos o a vega-
des més de sis mesos com sigui més complexa.

Quin és el problema? Que no dediquem mitjans, eh?, 
els mitjans són escassos. Jo no dic que se n’hagin de 
dedicar més aquí. És clar, a mi m’interessaria com a 
persona que prefereix fer les operacions amb consulta 
vinculant. Jo al despatx, des de l’any 2002, no fem cap 
operació important sense consulta vinculant. Quan ve 
una operació important demanem consulta vinculant, 
perquè si no és arriscar-se massa. Per tant, és clar, una 
consulta vinculant que tardi sis mesos... 

I quin és el problema? Doncs, que com que els mitjans 
són escassos, els mitjans humans són escassos, es po-
sa més a recaptar que a respondre consultes per part 
del Ministeri d’Hisenda.

Meritxell Borràs i Solé

Ha parlat..., entenc, doncs, que el problema vindria a 
ser el mateix que origina l’abús de l’expedient de de-
lictes fiscals. En aquest sentit, quan vostè..., entenc 
que hi ha una crítica en el que és el procediment de 
l’Estat espanyol a l’hora de fer un abús, vostè diu de 
l’expedient de delicte fiscals, és precisament això, l’es-
cassetat de recursos i, per tant, també la lentitud de 
tots aquests procediments.

Joan Anton Sánchez Carreté

Sí, exactament, perquè si jo tingués una sentència fer-
ma, tant l’Administració com el particular tingués una 
sentència ferma en dos o tres anys, doncs, els temes es 
resoldrien d’una altra manera. Llavors, solament ani-
ria a delicte fiscal allò en què hi ha un engany, una 
ocultació dels béns, una trama i tal, però molts temes 
que són d’interpretació –d’interpretació–... Veiem, en 
aquests moments, que els jugadors de futbol tots se’n 
van també a delicte fiscal, no?, i que, bé, encara poden 
sortir més jugadors de futbol que vagin a delicte fiscal 
en les properes setmanes, no? 

Aleshores, és clar, tot això, possiblement, amb una 
millora del sistema, eh?..., i no diré si està ben fet o 
mal fet, no vull ficar-me aquí, però sí, té raó vostè, o 
sigui, si hi hagués més mitjans, el que passa és que els 
mitjans són escassos i es dediquen a recaptar.

Meritxell Borràs i Solé

Bé, respecte a tots els temes que afecten aquesta co-
missió i que vostè hi està lligat professionalment, no li 
farem cap pregunta, entenem que vostè s’acull al seu 
dret de sigil professional, no només dret sinó que en-

tenem obligatorietat. I per tant, en aquest sentit de no 
donar-nos a nosaltres ni a ningú cap informació sobre 
el particular. L’únic que sí també demanar-li una nova 
cosa, no?, vostè ha demanat..., ai, ha explicat, doncs, 
la situació de fugues de grans patrimonis, bàsicament, 
lligat a la situació diferent de la fiscalitat dels dife-
rents països, però també ha parlat de la situació que en 
aquests moments hi ha un vincle de coneixement inte-
restatal de les dades, podríem dir, de les persones i de 
les empreses a uns i altres països. 

Vostè ha parlat de cent deu països que en aquests mo-
ments, doncs, treballen per a l’eliminació d’aquesta 
via de frau fiscal, i que nosaltres creiem que és posi-
tiu i que això s’ha d’amplificar. Sí que voldríem saber, 
sota el seu criteri, si aquesta via vostè creu que, vaja, 
és la via positiva per poder seguir-hi treballant. És evi-
dent que des del Parlament de Catalunya aquest és un 
tema que no resoldrem però sí que nosaltres, almenys 
com a grup parlamentari, ho veiem una via possible i 
positiva. I, per tant, una mica, saber el seu criteri so-
bre aquest particular.

Joan Anton Sánchez Carreté

Sí, hi torno a insistir, o sigui, en aquests moments hi 
han cent deu països que han firmat aquest conveni de 
transmissió automàtica de dades fiscals. Com que això 
és per a principis del 2017, és previsible que del 2017 
aquí, aleshores, això s’hagi incrementat molt. Per tant, 
això és posar un coto molt important a l’ocultació de 
patrimonis, eh? I entenent que l’ocultació de patrimo-
nis, home, és un element del frau fiscal important. Jo 
crec que serà molt difícil ocultar patrimonis a partir 
del 2017.

El president

Gràcies, senyora Borràs. Abans d’aixecar la sessió, 
tres coses molt breus. La primera consideració és, 
com vostès saben, que avui no hi ha tres comparei-
xences previstes perquè han enviat escrits declina-
toris, diguem-ho així. Però en el cas d’un d’ells –es 
tracta del comissari de la UDEF– és el segon reque-
riment no atès i, per tant, d’acord amb el Reglament 
del Parlament de Catalunya i l’article 59.3, els informo 
que amb la responsabilitat que se’m confereix dona-
ré trasllat a la Mesa del Parlament perquè ho remeti 
al Ministeri Fiscal. És el primer cas que ens trobem 
d’aquesta doble negativa a comparèixer.

Saben que la resta de representants que no vénen és 
el director general de la policia i el responsable del 
CNI, el senyor Sanz i el senyor Cosidó. 

I abans d’acabar, doncs, agrair la compareixença del 
senyor Carreté. L’última vegada crec que citàvem una 
novel·la negra de Màrkaris, que era Pa, educació, lli-
bertat; avui hem de citar la darrera novel·la, que és 
Fins aquí hem arribat.

Se suspèn la sessió deu minuts fins a la propera com-
pareixença de la senyora Laura Cutillas, que ja ens es-
pera.

Gràcies.
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La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i set 
minuts i es reprèn a dos quarts de sis i set minuts. 

El president

Reprenem la sessió.

Compareixença
de Laura Cutillas Santillan, de Focio, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política (tram. 357-00853/10)

Una compareixença prevista de la senyora Laura Cu-
tillas, a qui agraïm avui la seva compareixença aquí. 
En la trobada prèvia ja ens ha comunicat que faria una 
primera intervenció inicial d’entre quinze i vint mi-
nuts, que ens ha sol·licitat. També ens ha comunicat 
que porta documentació respecte a allò que afecta la 
seva compareixença.

Però abans els comunico també que des de la gestió de 
la comissió, i ateses les cinc no-compareixences que 
hem viscut en les darreres dues sessions, aquesta pre-
sidència considera oportú reconvocar les cinc perso-
nes pendents, i proposa fer-ho el 5 de maig, amb una 
mala previsió que tampoc serà resposta, atesos els ar-
guments esgrimits, i per tant els comunicaria que el 
5 de maig convocaríem el senyor Montoro, el senyor 
Fernández Díaz, el senyor Moragas, el senyor Cosi-
dó i el senyor Sanz, respectivament, amb els càrrecs 
que ostenten. I si els sembla correcte, ho donaríem per 
substanciat. (Pausa.)

I passaríem a aquesta primera intervenció inicial de la 
senyora Laura Cutillas. Quan vulgui, senyora Cutillas.

Gràcies.

Laura Cutillas Santillan (representant de Focio)

A veure, jo he presentat un escrit perquè no autoritzo 
la captació de la meva imatge. Que ho sàpiguen. Sota 
la seva responsabilitat. 

Bé, ho sento, però és que no...

El president

No, no; és correcte, senyora Cutillas. De fet, com vos-
tès saben, també es va plantejar un debat, si li sem-
bla bé que li respongui, perquè hi té tot el dret, sobre 
el dret de la imatge de la seva imatge pública en una 
comissió que és pública. I ens va fer una petició que 
es realitzés sense senyal de vídeo i a porta tancada, i 
consultats els serveis jurídics de la cambra, entenent 
que hi havia una col·lisió de drets, prima el dret a una 
compareixença pública de rellevància òbvia, i el prin-
cipi de transparència. Ho vam intentar. Els lletrats van 
fer –està a la seva disposició, també– l’intercanvi de 
valoracions jurídiques al respecte, i és obvi que la se-
nyora Cutillas té el dret...

Laura Cutillas Santillan

Gràcies.

El president

...de fer-ho públic en primera instància. Quan vulgui.

Laura Cutillas Santillan

De totes maneres, que no tingui... Vull col·laborar amb 
aquest Parlament, això sí. Però no vull que em facin 
imatges, no ho autoritzo –no ho autoritzo, eh?

Bé, bona tarda, moltes gràcies per haver-me convidat. 
La primera cosa que m’agradaria és parlar, donar-li 
al... Perdona, perdona... 

El president

Segueix, segueix, que poso el temps.

Laura Cutillas Santillan

Tinc un límit per parlar o...? 

El president

No, ho poso orientatiu perquè sàpigues el temps que 
tens –ho poso orientatiu. 

Laura Cutillas Santillan

D’acord, però tinc un temps limitat?

El president

Il·limitat.

Laura Cutillas Santillan

Bé, doncs, jo primer el que m’agradaria és donar-li al 
president de la sala l’acta de declaració de testimoni 
que jo vagi fer davant de la UDEF perquè en tingueu 
còpia i ho pugueu comparar amb el que s’ha publicat a 
la premsa. Després ja sabeu o ja saben vostès, perdo-
nin, que a Internet consta, doncs, el text refós que va 
fer la UDEF, suposo que per facilitar la feina del jutge, 
i, finalment el que s’ha publicat a la premsa. «Empre-
sarios pagaban al hijo de Jordi Pujol por temor a re-
presalias.» Això no és veritat. «La empresa Focio ase-
gura ante la policía que le presionaron para pagar una 
comisión a Jordi Pujol Ferrusola.» Això no és veritat. 
«Jordi Pujol Ferrusola extorsionó a una empresa para 
cobrar una comisión del 3 por ciento.» Això tampoc 
és veritat. I bé, podria continuar, eh?

Com que tinc temps limitat vaig ràpid. Ara m’he dei-
xat la «xuleta»... 

El president 

No, il·limitat.

Laura Cutillas Santillan

Ah!, il·limitat. És que ho he perdut ara... Un segon. Es-
tic supernerviosa; és que jo tot això d’anar al Parla-
ment... No, això també és per tu, això és el contracte 
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d’opció de compra que es va firmar amb Copisa, que 
jo crec que també seria bo que el tinguessin. 

El president

Correcte. 

Laura Cutillas Santillan

I tota la documentació que tinc aquí està a la seva dis-
posició, eh? Ara ja he de trobar la «xuleta», que és 
aquí...

Llegeixo perquè no estic acostumada a parlar en pú-
blic i penso que serà la millor manera d’ordenar les 
idees. Bé, alguns diaris ens han acusat de pagament de 
comissions il·legals i això és totalment fals, mai hem 
pagat, ni paguem, ni pagarem mai comissions per ob-
tenir cap tracte de favor de l’Administració. 

En primer lloc que quedi clar que jo no estic impu-
tada, només sóc un testimoni, i això ja és un primer 
indici que el que diuen els diaris no és correcte, però 
els donaré proves que jo no he pagat mai comissions 
il·legals. Si haguéssim pagat comissions il·legals per 
aconseguir tractes de favor de l’Administració pública, 
no hauríem rebut a canvi tractes de desfavor.

I posaré quatre exemples només: reclamacions il·legals 
d’impostos per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
–i dic il·legals perquè tinc les sentències aquí–; cons-
truccions il·legals en sòl públic municipal –i també 
tinc les sentències aquí–, just davant de casa nostra per 
aparcar, rentar i reparar tots els camions d’escombra-
ries de la concessionària municipal Fomento de Cons-
trucciones y Contratas; també ens van instal·lar al cos-
tat de casa nostra la gossera municipal. En tercer lloc, 
l’Administració ens declara una de les nostres finques 
sòl inundable. Si la finca era inundable s’havia de pre-
cintar una activitat d’aparcament... –Si vaig molt rà-
pida m’ho dius, eh?, que veig que vas... Vaig ràpida? 
(Veus de fons.) No, és que no, de veritat, eh?, o sigui 
que no, vaig a poc a poc– ...si la finca era inundable 
s’havia de precintar una activitat d’aparcament que 
desenvolupàvem des de feia molts anys, vuit treballa-
dors van perdre la seva feina. Òbviament, els tribunals 
–i tinc les sentències aquí– han determinat que la finca 
no era inundable i que l’activitat que desenvolupàvem 
era legal, i vuit persones van perdre la seva feina. Això 
és la primera prova.

Segona, respecte a la requalificació per fer habitatges 
al barri de Sanfeliu, de l’Hospitalet. Nosaltres en som 
propietaris des dels anys vuitanta. L’any 1996 l’Ajun-
tament de l’Hospitalet es presenta a un concurs públic 
per promoure la construcció de 15.842 metres qua-
drats de sostre, que això vol dir 140 habitatges de pro-
tecció oficial –de protecció oficial, eh?– vam anar a 
l’ajuntament a preguntar què passava i ens van dir que 
els nostres terrenys estaven qualificats d’equipaments, 
que el seu destí era ser expropiats per construir habi-
tatge protegit. Fins aquí correcte.

Què ha passat després? Només quan hem venut la fin-
ca dues vegades –dues vegades l’hem venut, primer, 
l’any 99, al Grupo Lar, que van signar un contracte 

de compromís, Grupo Lar–, ho miro per veure si... 
Al Grupo Lar, que és un contracte de compromís de 
venda i, segon, l’any 2004, al Grup Copisa, que vam 
signar un contracte de venda amb opció a compra. 
Només quan hem venut les finques, immediatament 
després d’aquests contractes comencen les finques a 
requalificar-se, mai s’inicia cap tràmit de requalifi-
cació mentre som propietaris. Per tant, segona prova, 
cap tracte de favor per a nosaltres.

Tercer, fins i tot ja pagada la comissió al senyor Giro-
nès, que va ser el 6 de juliol del 2005, van continuar els 
tractes de desfavor, i posaré només dos exemples, però 
n’hi ha molts, eh? Set dies més tard de pagar la comis-
sió al senyor Gironès, l’Ajuntament de l’Hospitalet ens 
imposa una altra sanció de trenta mil euros «por no 
desbrozar la maleza de nuestras fincas.» O, continuen 
les dificultats per l’atorgament de llicències, tot i que 
existia una sentència del Tribunal Superior de Justí-
cia, de febrer del 2005, que condemna l’Ajuntament a 
donar-nos llicència d’aparcament, aquest triga un any 
i mig a donar-la, més el que va trigar a fer la visita de 
comprovació...

Quart –i això ho sento però és en defensa de la me-
va honorabilitat, jo no sé si els interessa, però jo m’he 
de defensar també. Quart, la nostra defensa no ha es-
tat mai el pagament de comissions il·legals, sinó dinou 
contenciosos administratius, cinc d’ells el 2015, avui, 
en curs. Si haguéssim pagat comissions il·legals no tin-
dríem avui en dia cap contenciós en marxa. 

I, cinquè, si haguéssim pagat, bé, i això és de sentit co-
mú, si haguéssim volgut pagar comissions il·legals per 
obtenir un tractament de favor no les hauríem pagat 
a l’exsogre de l’expresident del que l’any 2004-2005 
semblava que era ex-Convergència, perquè era així, 
era pagar comissions a cavall perdedor. El context en 
el qual es... (Veus de fons.) Perdó, sí, és veritat –és ve-
ritat–, el 2004-2005 Maragall era president de la Ge-
neralitat, després de vint-i-tres anys de Convergència, 
el tripartit és al Govern i qui tenia la cartera d’Urba-
nisme no era ningú de Convergència. 

Bé, crec que amb això queda més que suficientment 
provat, amb totes les proves documentals que tinc a la 
seva disposició aquí, que mai hem pagat comissions il-
legals, el que s’ha publicat als diaris és absolutament 
mentida.

Segon, respecte a Jordi Pujol Ferrusola. No conei-
xem el senyor Jordi Pujol Ferrusola, no li hem pagat 
mai, no l’hem vist mai i desconeixem les causes per 
les quals Copisa li va pagar per la venda de les nostres 
finques de l’Hospitalet. Això, com ho puc demostrar? 
Bé, el meu pare va morir el 13 d’abril del 2015, que la 
compareixença del dilluns passat era el seu aniversa-
ri, i poso a la seva disposició l’agenda manuscrita del 
meu pare –manuscrita– on no hi ha cap telèfon del se-
nyor Jordi Pujol Ferrusola. És que no el coneixíem. 

Respecte a les comissions pagades pel senyor Gironès, 
al senyor Gironès, perdó. Aquestes van ser en concep-
te de treballs d’intermediació: ni per represàlies, ni 
per aconseguir tractes de favor, és que ni res, de res, 
de res. Ningú paga comissions il·legals per aconseguir 



Sèrie C - Núm. 698 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 d’abril de 2015

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL FRAU I L’EVASIÓ FISCALS I LA CORRUPCIÓ POLÍTICA, SESSIÓ NÚM. 20  28

que requalifiquin les finques a un altre, i a sobre des-
prés vendre-les a sota preu.

Nosaltres no vàrem participar en cap procés de re-
qualificació. Tal com es reflecteix en el contracte que 
tens aquí, que és el de 15 de juny de 2004, tal com es 
reflecteix en aquests contractes de venda amb Copi-
sa, nosaltres només vam vendre una finca qualifica-
da d’equipaments, sense cap referència a cap procés 
de requalificació. És més, si haguéssim sabut que es 
construirien 631 habitatges en comptes dels 350 pre-
vistos en un avanç de modificació de PGM, que és de 
Pla General Metropolità, és quan va comprar el Gru-
po Lar, si haguéssim sabut això, el preu hauria estat 
un altre. Les comissions que es van pagar al senyor 
Gironès van ser en concepte de retribució d’uns supo-
sats serveis d’intermediació, i dic «suposats» perquè el 
meu pare acabava de morir i encara no sabem al cent 
per cent si realment el senyor Gironès va mitjançar o 
no amb Copisa.

Perquè entenguin la situació en què ens vam trobar el 
meu germà i jo just després de la mort del nostre pare, 
el 13 d’abril de 2005, on vam tindre de comprovar la 
veracitat d’un 3 per cent, 1 milió d’euros que ens re-
clamaven, els enumeraré les causes i proves que por-
to aquí per les que pensem i pensàvem que el senyor 
Gironès no havia mitjançat. I després els explicaré per 
què els vam pagar, evidentment.

En primer lloc, mai vam veure el senyor Gironès en 
cap reunió de les que vam tindre amb Copisa per a la 
firma dels contractes, en aquelles reunions només hi 
havia un senyor que es deia Antonio Lodeiro Guardio-
la, el meu pare, jo, i, a vegades, el meu germà. 

En segon lloc, el senyor Gironès mai ens va aportar 
cap document, ni fax d’aquella època, ni notes de pre-
sentació d’immobles ni res que demostrés la seva in-
termediació amb el Grup Copisa. 

En tercer lloc, el meu pare mai ens va comentar que 
s’havia de pagar res al senyor Gironès, i eren molts di-
ners, per això es comenta. 

Quatre, i això és molt important, el representant de 
Copisa, el senyor Antonio Lodeiro, va trucar-nos di-
rectament per comprar la finca, tenim la nota manus-
crita del nostre pare, mort, de 21 del quatre del 2004, 
que és quan ens truca el senyor Antonio Lodeiro. 

Cinquè, el senyor Antonio Lodeiro coneixia perfecta-
ment les finques atès que ell treballant pel Grupo Lar... 
–m’he perdut, ja– ja va signar amb nosaltres, l’any 99, 
un contracte de compromís de compravenda que no va 
fructificar, per tant, és lògic que ens truqués directa-
ment, ens coneixia a nosaltres, coneixia perfectament 
les finques que anaven a comprar i ho coneixia perfec-
tament tot. I, finalment, en el nostre llibre de registre 
de trucades no tenim cap trucada del senyor Gironès 
durant les dates en què es van a negociar amb Copisa 
el contracte de venda amb opció a compra, totes les 
trucades van ser directament amb el senyor Lodeiro.

I ara vostès diran, i per què els vam pagar? Doncs, 
mira que és fàcil, eh?, és molt fàcil. Primer, és cert, 
i ho dic molt alt, eh?, és cert que el senyor Gironès 
ens va presentar interessats per la compra de la finca 

de l’Hospitalet, per exemple, Nexo, del Grupo Fiona, 
finals del 2003, tenim la nota manuscrita del nostre 
pare que ho demostra. És a dir, el senyor Gironès no 
va ser una persona aliena al procés de comercialitza-
ció, va treballar per la venda d’aquesta finca. Segon, 
després d’una primera reunió en què ens vam negar a 
pagar res si no ens demostrava la seva intermediació 
amb el Grupo Copisa –no amb altres–, amb el Gru-
po Copisa, el senyor Gironès va començar a insistir 
molt, trucava insistentment, al·legava que havia treba-
llat molt, que s’havia mogut molt i que va ser ell el que 
va informar Copisa de la venda de la finca i que tenia 
dret al 3 per cent d’honoraris d’intermediació que li va 
prometre el meu pare.

Tal va ser la insistència del senyor Gironès que –atès 
que el nostre pare ja no estava per negar o afirmar el 
contrari– vam trucar el senyor Antonio Lodeiro Guar-
diola, que era el que havia estat a les negociacions re-
presentant el Grupo Copisa, el qual ens va assegurar 
que, efectivament, el senyor Gironès és el que va in-
formar que la finca tornava a estar a la venda, el preu 
i les condicions. En conclusió, vam pagar honoraris al 
senyor Gironès perquè es va comprovar –es va com-
provar– amb dubtes que encara tenim, que el senyor 
Gironès va mitjançar informant el comprador, Copisa. 

Respecte el senyor Corominas –em falta poc, eh?–, res-
pecte el senyor Corominas –que és la persona que ana-
va amb el senyor Gironès–, segons la premsa el senyor 
Corominas diu que ell ens assessorava des d’un punt de 
vista tècnic per aconseguir una requalificació i, segons 
altres diaris, per fer un contenciós.

Respecte de la requalificació, nosaltres –ja ho he dit 
abans però ho repeteixo perquè és molt important– no 
vàrem intervenir ni promoure cap procés de requali-
ficació, de la mateixa lectura dels contractes, que els 
n’he portat còpia, es desprèn claríssimament que nos-
altres venem una finca qualificada d’equipaments per 
un preu fix, res més, cap procés, cap menció, cap pro-
cés de requalificació. Segon, l’assessorament tècnic 
per a una requalificació era innecessari –i això és molt 
important també–, aquesta requalificació ja estava 
dissenyada l’any 99, que és quan va comprar el Grupo 
Lar, en un avançament de modificació de planejament, 
hi havia un avançament –tinc aquí les dades de l’expe-
dient i tot de l’any 99–, i en aquest avançament es va 
fer el disseny del que seria el barri de Sanfeliu, el que 
s’aprova amb Copisa és el mateix de l’avançament de 
l’any 99 del Grupo Lar; el que passa és que, en comp-
tes de 350 «vivendes» en surten 631, però és el mateix, 
el que passa que en comptes de planta baixa més cinc, 
doncs, planta baixa més tretze.

I tercer punt. Quin sentit té contractar algú perquè et 
requalifiquin si ja saps que a tu no et requalificaran 
res? És gastar diners.

Respecte als contenciosos que diu la premsa. El que 
vàrem fer davant del total obstruccionisme de l’Ajun-
tament de l’Hospitalet davant de qualsevol iniciativa 
nostra –perquè ens van denegar quatre llicències d’ac-
tivitat, projectes per promoure equipaments privats, 
promoure habitatge, ens ho va denegar tot– és dema-
nar l’expropiació del terreny. I per demanar-la vam 
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contractar els serveis d’un perit, però no del senyor 
Corominas, sinó d’un perit forense, com diu la llei. 
I aquest perit, que tinc aquí l’informe, es deia ni més 
ni menys que Agustí Borrell Calonge, que és el millor 
perit que existeix a Catalunya. I és en base a la seva 
valoració i al seu consell que vam fixar el preu que es 
va cobrar a Copisa. Aquests diners o els pagava l’Ad-
ministració via expropiació o els pagava Copisa via 
compravenda. Però es van aplicar els criteris de la Llei 
6/1989, amb la reforma del 2003, segons informe de 
l’Agustí Borrell Calonge. Aquest és l’únic tècnic que 
vam contractar. I al contracte del 2004, del qual els he 
deixat còpia, trobaran referències a tots aquests con-
tenciosos relatius a l’expropiació. Cap requalificació 
urbanística, només expropiació. Són documents pú-
blics, tots es presenten als tribunals via procurador o 
en via administrativa per al registre d’entrada. I no hi 
ha cap document del senyor Corominas.

En conclusió, mai hem pagat cap comissió il·legal, ni 
per por a represàlies ni perquè ens requalifiquin fin-
ques ni res. Mai ens hem reunit ni coneixem el senyor 
Jordi Pujol Ferrusola. Mai cap particular –cap parti-
cular– ens ha extorsionat per cobrar cap comissió il-
legal i l’únic que hem pagat és una comissió d’inter-
mediació del senyor Gironès, que havia estat part del 
procés de comercialització de la finca, i segons em 
van assegurar els de Copisa, els representants de Co-
pisa, va ser ell el que els va presentar la finca.

Ja estic. Quant he trigat? (Veus de fons.) Per no..., però 
eren més de quinze minuts, no? Jo m’havia... (Veus de 
fons.) Ja està.

El president

Gràcies, senyora Cutillas. Passarem ara al torn dels 
grups parlamentaris, que li adreçaran les preguntes 
que considerin oportunes. I, en primera instància, ho 
farà el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, en veu de l’il·lustre diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, president. Jo necessito començar amb 
un agraïment sincer. Crec que no en tots els casos dels 
compareixents ens hem trobat amb aquesta volun-
tat d’explicar, doncs, el cas pel qual se’ls ha demanat 
comparèixer i, per tant, nosaltres li hem d’agrair sin-
cerament aquesta exposició inicial, on molts dels dub-
tes que nosaltres teníem sobre la taula realment ens els 
ha aclarit. Malgrat això, doncs, algunes puntualitzaci-
ons, a veure si ens pot ajudar.

Ens genera..., o sigui, vostès accepten el pagament 
d’un 1 per cent per un servei d’intermediació; no és el 
3 per cent inicial, sinó que acaba essent –després, su-
poso, d’una negociació– un 1 per cent, que, per la se-
va explicació, a nosaltres no ens queda gaire clar que 
es justifiqui, diríem. O sigui, vostès fan una sèrie de 
trucades per saber quin paper fa i arriben a la conclu-
sió que només hi ha participat el senyor Gironès i, en 
aquest cas, que la intermediació que havia fet era no-
tificar a Copisa que el terreny estava a la venda? Era 
aquesta l’única feina que es pot acreditar?

Laura Cutillas Santillan

L’única que vam poder acreditar... Mira, jo ho en-
tenc, s’ha començat a embolicar... O sigui, si tu tens 
una persona que participa en un procés de comercia-
lització, que et presenta clients, jo me’n recordo de dos 
i els tinc aquí, Necso, del Grup Acciona..., saps que 
aquesta persona ha treballat, s’ha mogut, el que passa 
que tu no l’has vist amb el concret comprador que aca-
ba firmant la finca. El teu pare està mort, que no està 
per dir o sí o no, si hi hagués estat, hauria estat facilís-
sim haver arribat a una conclusió i no hi hauria hagut 
cap discussió. L’única persona que podia rebatre això 
era l’altra part, Copisa, que era l’altra part que havia 
estat i m’asseguren que el senyor Gironès ha intervin-
gut, jo no m’ho acabo de creure perquè no em presen-
ta documentació, perquè no el vaig veure, perquè tinc 
la tira..., ho vam comprovar, vam fer totes les compro-
vacions. Tinc dubtes, però si és veritat que ha treballat 
i ho va fer..., jo tampoc sé cent per cent que no. No sé 
si... Què hauries fet tu? És que... Què hauries fet tu? 
Clar, pots ser molt injust si no li pagues.

Sergi Sabrià i Benito

És que vostè quan ha fet la seva explicació ha comen-
çat amb molta contundència a la primera part dient: 
«No va intermediar i mai el vam veure.» I al final 
acaba dient: «Bé, després d’unes trucades a Copisa, 
doncs, vam acceptar pagar aquest 1 per cent.»

Laura Cutillas Santillan

No –no–, és que ja t’he dit que no va ser aliè al...

Sergi Sabrià i Benito

I ha sigut molt convençuda dient: «Escolti, aquesta 
persona no va intermediar i mai el vam veure.» Quan 
parla del senyor Corominas, vostè ve a dir, en aquest 
cas, ell defensava que havia fet uns treballs més tèc-
nics, tràmits tècnics, tràmits jurídics i, per tant, inter-
mediar en aquesta modificació de planejament...

Laura Cutillas Santillan

El senyor Corominas ha...

Sergi Sabrià i Benito

...i cap de les dues coses entenc que queden demos-
trades i, en canvi, al final vostès decideixen pagar. 
Aquesta és la interpretació que en faig jo. La sego-
na pregunta que li volia fer és una mica com es va 
tancar aquesta operació, per tant, sobre les factures, 
sobre a nom de qui anaven, sobre per què accepten 
que vagi a nom de la dona, en aquest cas, del senyor 
Gironès.

Laura Cutillas Santillan

Mira, jo, de veritat, t’he explicat les coses el millor 
que he pogut. Quan..., clar, he començat precisament 
perquè l’argument final, la decisió final és la que 
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compta, no? Realment nosaltres no vam veure el se-
nyor Gironès mai en la negociació amb Copisa, no el 
vam veure ni a ell ni al Corominas, però el vam veu-
re comercialitzant la finca, és que t’ho puc demostrar 
–t’ho puc demostrar.

Llavors, en aquell moment, quina decisió has de pren-
dre tu? Si tu no remuneres la feina d’una persona i 
t’equivoques, això tampoc és correcte. Si...

Sergi Sabrià i Benito

Per tant, vostè arriba a la conclusió que ha intermediat 
i que hi havia un pacte verbal amb el seu pare.

Laura Cutillas Santillan

La conclusió és...

Sergi Sabrià i Benito

Perquè document no n’hi ha cap, sí?

Laura Cutillas Santillan

La conclusió és... Sí, no hi ha cap document. La con-
clusió és la mateixa que tinc ara, any 2015: no ho sé, 
és que no ho sé. I si vols un percentatge, doncs, com 
que era un 3, doncs..., saps? O sigui, saps? Un 30 per 
cent que penso que sí que va intervindre i un 70 que 
no. Però, vaja!, és que no vam actuar amb mala fe, 
ni..., tot al contrari, qualsevol altre s’aprofita de la situ-
ació i no paga, qualsevol altre s’hauria aprofitat de la 
situació. Mira, a mí no me cuentes historias, si no me 
lo demuestras... I jo vaig escoltar-lo i em va semblar 
sincer, potser m’he equivocat. Tampoc estava en una 
situació emocional molt centrada.

Sergi Sabrià i Benito

Expliqui’ns com es factura això finalment, si us plau.

Laura Cutillas Santillan

Sí. Es va firmar el contracte de compravenda, bé, 
el contracte de compravenda és aquest, que és el de 
2004, nosaltres venem, a partir d’aquí nosaltres ja no 
pintem absolutament res. Obligación de saneamiento 
por evicción y ya está.

S’eleva a públic, que és quan Copisa ejerce la opción 
de compra, si començo a mirar dates, trigo, eh?

Sergi Sabrià i Benito

Ens interessa més com es factura aquesta comissió, 
sobretot, més que el procés de compravenda.

Laura Cutillas Santillan

D’acord. Al dia següent ens esperava a baix a notaria 
el senyor Gironès, no va entrar a la notaria, ens espe-
rava al carrer, «demà vindré a les...»

Sergi Sabrià i Benito

Vostès no sabien que el trobarien allà? Sí?

Laura Cutillas Santillan

No, no ho sabíem. Llavors, «vindré al dia següent a 
cobrar els honoraris». I havíem quedat amb l’1 per 
cent. I el dia ens ve amb dues factures, una per al se-
nyor Corominas, que no em va estranyar perquè era el 
seu col·laborador, i la de la seva dona. Llavors, a veu-
re, jo..., s’ha donat moltes voltes a la premsa, però, no 
ho sé, els meus pares són dels..., el meu pare era del 
sud, amb sociedad de gananciales i sempre he tingut 
aquesta mentalitat, és la seva dona, no és... Bé, potser 
no estigui bé, però jo he tributat amb tot. Potser no..., 
però jo no ho trobo tan..., no ho sé, igual és una barba-
ritat fiscal o jurídica o el que sigui, però...

Sergi Sabrià i Benito

Per tant, vostès no ho troben estrany i es limiten a pa-
gar...

Laura Cutillas Santillan

A la seva dona?

Sergi Sabrià i Benito

Sí.

Laura Cutillas Santillan

Bé, no ho sé, és que quan el meu marit va a comprar la 
llet al súper, és que tot..., és un matrimoni, no? No ho 
sé, jo tinc un concepte del matrimoni on tot es com-
parteix, la declaració de la renda es comparteix, els 
fills..., uno para cada uno. No ho sé, és que és... No ho 
trobo –no ho trobo– per muntar aquest pollo, no?

Sergi Sabrià i Benito

D’acord. Me’n vaig de tema. Vostè diu: «Nosaltres 
vam comprovar a l’agenda del nostre pare que no co-
neixia el senyor Jordi Pujol Ferrusola.» Però hem en-
tès que vostè quan més comprovacions fa no és abans 
sinó després, quan vostè s’informa de quina situació 
s’havia produït, de com havia intervingut el senyor Gi-
ronès... En aquesta fase, en aquestes converses amb el 
senyor Lodeiro, crec que ens deia, vostè arriba a sa-
ber que per l’altra banda la família Pujol Ferrusola i la 
senyora Mercè Gironès han cobrat el 2 per cent i que 
vostè, per l’altra banda, doncs, en aquest cas, amb el 
senyor Ramon Gironès, pagaria l’1 per cent?

Laura Cutillas Santillan

Això és una bona pregunta.

Sergi Sabrià i Benito

Vostè arriba a tenir coneixement sobre totes les co-
missions que s’han pagat per aquest projecte?



Sèrie C - Núm. 698 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 d’abril de 2015

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL FRAU I L’EVASIÓ FISCALS I LA CORRUPCIÓ POLÍTICA, SESSIÓ NÚM. 20  31

Laura Cutillas Santillan

No.

Sergi Sabrià i Benito

No.

Laura Cutillas Santillan

Jo m’assabento de la comissió del senyor Jordi Pujol 
Ferrusola quan em truquen els de la UDEF, que va 
ser..., què posa aquí? La data del..., va ser..., me n’assa-
bento allà, en aquell moment, (veus de fons) 9 d’abril 
del 14, em diuen. Però clar, jo la veritat és que em vaig 
quedar com et quedaries tu, no?

Sergi Sabrià i Benito

Amb la boca oberta, efectivament. Vostè diu –també 
m’agafo a les seves paraules–, diu: «Nosaltres no te-
nim, no hem pagat cap comissió que sigui il·legal i, a 
més a més, no hem rebut cap favor en cap cas de l’Ad-
ministració» –i crec que ho documenta–, «...només un 
cop venut es regularitza.» I ha insinuat que el favor no 
és a vostè, sinó a algú altre. Vostè entén que després sí 
que es produeix...

Laura Cutillas Santillan

Es requalifica

Sergi Sabrià i Benito

...algun tracte de favor, que després tot allò que no 
s’havia pogut desencallar mai, ràpidament, «sorpre-
sivament», no sé com ho definiria vostè, va molt de 
pressa...

Laura Cutillas Santillan

Quan nosaltres venem és quan es requalifica, sí, no 
abans. Jo no tinc res en contra dels de Copisa, ni de..., 
podia haver estat Copisa, podia haver estat Necso, 
Acciona, Metrovacesa, Gutiérrez Hermanos Cons-
tructores, SL, l’important jo penso que era que no 
fóssim nosaltres propietaris. (Veus de fons.) No ho sé, 
però... (Veus de fons.) No –no–, és que jo també m’ho 
pregunto. (Veus de fons.) No, doncs aquí ho sap... Se-
nyora Meritxell Borràs, vostè estava de..., no? (Veus 
de fons.) Quan em preguntin, t’ho preguntaré a tu 
també.

Sergi Sabrià i Benito

Molt bé, doncs crec que ens queda perfectament clara 
la situació i la descripció. Per tant, nosaltres no faríem 
més preguntes.

Gràcies.

Laura Cutillas Santillan

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Sabrià. Gràcies, senyora Cutillas. Pas-
sem ara al Grup Parlamentari Socialista, en veu de l’il-
lustre diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Bona tarda, senyora Laura Cuti-
llas. Bé, nosaltres no dubtem de l’explicació que ens 
acaba de fer, és veritat que vostè ha estat citada a l’Au-
diència com a testimoni, per tant, ens hem llegit les 
coses que han sortit i, per tant, diguem-ne, per la seva 
explicació allà i el que ens explica avui aquí és plau-
sible. A més a més, coincideix bastant amb les dates 
aquestes que ens ha explicat, de l’avanç de pla de l’any 
99 en què ja hi havia una..., es justificava la necessitat 
de transformar a usos residencials aquest sòl. Per tant, 
diguem que els temes de les comissions que vostè va 
pagar o la seva família va pagar a la senyora del se-
nyor Gironès pels treballs efectuats són una explicació 
plausible.

A mi m’estranya un tema, no perquè l’afecti a vostè 
directament, però, clar, aquí al final totes les coses 
que parlem, abans parlàvem amb el senyor Sánchez 
Carreté, que tampoc ha volgut entrar en temes com-
plexos segons ell, apareix..., hi ha un cercle que inde-
fectiblement, doncs, surt una part, en aquest cas, el se-
nyor Jordi Pujol Ferrusola, que es veu que també va 
cobrar de Copisa per la intermediació d’aquests solars 
que vostè ha afirmat totes les vegades que..., bé, en seu 
judicial i aquí, que no en tenia ni coneixement, però 
sempre acaba apareixent una empresa, en aquest cas..., 
o algunes empreses, en aquest cas, una de les filials de 
Copisa i el senyor Jordi Pujol Ferrusola, o la família. 
Això a nosaltres ens sorprèn. 

És a dir, vostè afirma que desconeixia que el senyor 
Jordi Pujol Ferrusola havia intermediat amb Copisa 
per a l’adquisició d’aquests terrenys i, pel que sembla, 
va cobrar una comissió?

Laura Cutillas Santillan

Com que ja sabia que... El meu testimoni..., no el co-
neixíem, mai havíem parlat a casa del senyor Jordi 
Pujol Ferrusola, per això aporto una prova documen-
tal, que és que mira que és difícil de provar això, que 
és l’agenda manuscrita del meu pare, que no es pot 
falsificar, no?, no es pot. Llavors, no el coneixíem, 
el senyor Jordi Pujol Ferrusola, no teníem ni idea, és 
que no sabem per què Copisa li ha pagat... Pot ser per 
moltes coses, és que jo no puc respondre aquesta pre-
gunta perquè no..., són les dues parts que ho han de 
dir, no? Jo la..., si és intermediació en el sentit estricte 
de la paraula, que és presentar un client, participar en 
una negociació, redactar contractes, en aquest aspec-
te el senyor Jordi Pujol Ferrusola jo no el vaig veu-
re, si no vaig veure el senyor Gironès, doncs tampoc 
vaig veure el senyor Jordi Pujol Ferrusola, no els vaig 
veure. Però no puc dir per què li ha pagat Copisa, és 
que no ho sé –és que no ho sé–, i jo crec que ningú 
d’aquí, eh?
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Jordi Terrades i Santacreu

Bé, en tot cas, quan comparegui el representant de Co-
pisa...

Laura Cutillas Santillan

Ahí sí...

Jordi Terrades i Santacreu

...que serà després de les eleccions autonòmiques, per-
què no s’ha volgut que..., sí, del 27 de setembre, perquè 
no s’ha volgut que comparegui abans, li ho pregunta-
rem, aquesta pregunta la hi faré, perquè clar, és molt 
estrany que...

Laura Cutillas Santillan

Jo et dic una cosa...

Jordi Terrades i Santacreu

...hagi sortit aquesta notícia.

Laura Cutillas Santillan

Escolta una cosa, l’any 99, el senyor Antoni Lodeiro 
Guardiola es coneixia la finca com la palma de la ma-
no, però molt, la coneixia, i és el mateix que abans tre-
ballava per Lar i després treballa per Copisa, que tru-
ca i que compra la finca. És que jo no puc dir res més 
perquè és que no ho sé.

Jordi Terrades i Santacreu

A nivell urbanístic, a part d’aquests solars, la seva em-
presa ha tingut algun altre conflicte amb l’Ajuntament 
de l’Hospitalet per requalificacions o no?

Laura Cutillas Santillan

Ostres, sí, porto totes les sentències aquí, però és que 
les he dit una mica al principi i he resumit. Els con-
tenciosos es van iniciar l’any 96, com he explicat, es 
presenta... Jo no tinc res contra els socialistes, ni con-
tra l’Ajuntament de l’Hospitalet, eh? Contra algunes 
persones, sí, però no ens posem a la defensiva, perquè 
l’any 96 –l’any 96– s’anuncia això de la «vivenda» pú-
blica que tinc aquí, 97, 98, 99, inundabilitat, camions 
d’escombraries davant de casa nostra, gosseres, pre-
cintes que venien que després no es feien... Bé, va ser 
aquells anys que es va fer tot això, fins que vam ven-
dre al Grupo Lar.

Jordi Terrades i Santacreu

A banda d’aquests temes que ens ha comentat, n’hi ha 
algun altre, allò, un conflicte obert o...?

Laura Cutillas Santillan

Ara mateix?

Jordi Terrades i Santacreu

Sí. Pregunto, eh?

Laura Cutillas Santillan

Sí, n’hi han tres en execució. Un, expropiació, altres 
dos per això de l’aparcament de camions d’escombra-
ries, que és il·legal i he d’executar la sentència i l’exe-
cutaré. Després en tenim un amb cassació per danys 
i perjudicis i acabem de presentar al·legacions en via 
administrativa contra una modificació d’un pla direc-
tor urbanístic perquè considerem que és perjudicial 
contra els nostres interessos; això és en via adminis-
trativa, no és un recurs, bé, és un recurs administratiu.

Jordi Terrades i Santacreu

Bé, en tot cas...

Laura Cutillas Santillan

Ara, eh? Ara.

Jordi Terrades i Santacreu

Aquí acabaria la meva intervenció, perquè algunes de 
les preguntes o de les incògnites que tenim crec que 
vostè no ens les pot contestar. El senyor Gironès, quan 
va venir aquí tampoc ens les va voler respondre, i es-
perarem la compareixença quan toqui de..., si és que 
aquesta..., quan aquesta comissió torni a reobrir-se 
després del període electoral, per fer les preguntes 
corresponents a qui pertoca, que és aquell que va pa-
gar..., una part dels que van pagar les comissions.

Laura Cutillas Santillan

Jo no vaig pagar comissions il·legals, eh? Que no, eh?

El president

Gràcies a tots dos. Passem ara al torn del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, en veu de l’il-
lustre diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Gràcies també, senyora Cutillas, 
per les seves extenses explicacions, que jo crec que 
donen pràcticament resposta a les poques incògnites 
que podíem tenir amb relació a aquest cas. Teníem 
clar que vostès no eren ni molt menys culpables d’ha-
ver pagat comissions il·legals, sinó que, en tot cas, eren 
víctimes d’haver estat exigits a pagar unes determi-
nades comissions, i concretament al senyor Gironès. 
Perquè, per l’altra banda, coneixíem també les comis-
sions pagades al senyor Pujol Ferrusola –però no per 
part de vostès, evidentment, sinó per part de Copisa– i 
que, en tot cas, doncs, suposo que vostè tampoc, com 
acabem de veure, no les pot declarar perquè forma 
part d’un altre tipus de relació.

Sí que per acabar de traçar el dibuix d’aquesta finca en 
concret..., perquè tinc la sensació que són diverses fin-
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ques o diversos terrenys els que vostès tenen al municipi 
de l’Hospitalet, que són els que provoquen aquests con-
flictes de relació amb l’Ajuntament de l’Hospitalet. En 
el cas concret d’aquesta finca, la traça és que l’any 96 
l’Ajuntament de l’Hospitalet ho vol expropiar per fer un... 
O sigui, estant qualificat d’«equipaments per fer habitat-
ge protegit» amb la quantitat de 146 habitatges, després, 
al 99, mantenint la qualificació d’equipament, el projecte 
de l’ajuntament és passar a 350 habitatges, suposo que 
també protegits...

Laura Cutillas Santillan

Ara t’ho explico, si vols, perquè...

Santi Rodríguez i Serra

D’acord.

Laura Cutillas Santillan

...jo entenc que...

Santi Rodríguez i Serra

I, misteriosament, després que vostès han venut la fin-
ca per un preu, diguem-ne, d’expropiació a Copisa, 
misteriosament, l’edificabilitat es dobla i passa, com 
deia vostè, de 350 a 650 habitatges, i de planta baixa 
més cinc a planta baixa més tretze. És aquesta la tra-
ça? Si m’ho pot, allò, puntualitzar, a efectes...

Laura Cutillas Santillan

Sí, perquè, a veure, també s’han publicat a... Hi ha un 
embolic de números, també, que... que ho entenc, eh?, 
perquè jo tampoc he parlat amb la premsa; ni ho he 
volgut desmentir ni... A veure, mira: 26 de juliol de 
l’any 1996. DOGC, 26 de setembre de l’any 96 –el tinc 
aquí–: s’anuncia la construcció de 140 habitatges, que 
és el sostre que us he dit abans –perdó, eh?, amb això 
del tu; que us he dit abans– dels quinze mil..., quinze 
mil no-sé-què... (Veus de fons.) Exacte: 15.842, 26 de 
juliol del 96, d’acord.

L’avançament de modificació del Pla general metro-
polità està al DOGC 11909, de 9 de setembre del 99. 
I aquí què surt? Això ho sé per un conveni, eh?; no 
surt a l’avançament, ho sé per un conveni, que tot està 
a la seva disposició el que vulguin demanar-nos. Un 
conveni que signava el Grupo Lar amb l’Ajuntament 
de l’Hospitalet, aquí: «42.300 metres quadrats de sos-
tre; d’aquests, residencial, 39.900; 35 per cent de ren-
da lliure» –només 35 per cent, la resta era protecció 
oficial– «350 habitatges; total lliures, 122.» D’acord. 
I ara passo a quan ho compra Copisa; que això sí que 
està publicat al DOGC, bé, ara us ho diré. «Sostre to-
tal: 58.148 metres quadrats de sostre»; o sigui, hi ha 
un increment de 18.848. «Sostre residencial: 53.123»; 
hi ha un increment de 13.223. «Renda lliure: 50 per 
cent.» D’habitatges, passem de 350 a 631; 281 habi-
tatges més. De 122 lliures passem a 295 lliures..., de 
precio libre, quiero decir; o sea, hay una diferencia 
de 173.

Santi Rodríguez i Serra

La data d’aprovació d’aquesta requalificació?

Laura Cutillas Santillan

Voy, voy... Un moment; un moment, que això està per 
aquí. D’acord: DOGC, 27 de maig del 2005 –ja no go-
verna Convergència, eh?, aquí–, 4393. És el número 
4393 del DOGC, 27 de maig del 2005.

L’aprovació definitiva es produeix el 29 d’abril del 2005. 
Aquí tinc l’acord de la Comissió d’Urbanisme... Això 
ha de ser acord de govern, perquè... La Comissió Terri-
torial, de 20 d’abril del 2005... Però això és la comissió, 
eh? L’acord del Govern, perquè això eren equipaments, 
devia ser del conseller. El conseller..., 29 d’abril del 
2005. Està al DOGC, eh? 27 d’abril del 2005, número 
4393, plana 15-302. Llavors, el que queda és això, més 
o menys: planta baixa més tretze. Ja està.

Santi Rodríguez i Serra

Sabem que, efectivament, en aquestes dates no gover-
na Convergència i Unió. Jo no li preguntaré per la se-
va opinió respecte a què pot haver passat després de la 
venda, perquè sé que serà una opinió subjectiva, però...

Laura Cutillas Santillan

No, és que no ho sé...

Santi Rodríguez i Serra

És que si ens ho digués, amb el que ens ha explicat, 
suposo que seria...

Laura Cutillas Santillan

La bomba...

Santi Rodríguez i Serra

...una opinió subjectiva. Però en qualsevol cas li agra-
eixo aquesta matisació i aquesta puntualització en la 
informació, que suposo que ens pot ajudar a intentar 
esbrinar què devia succeir.

Una darrera pregunta, que és amb relació a la inter-
mediació, la participació del senyor Antonio Lodeiro, 
primer com a Grupo Lar i després com a Copisa. En la 
mesura que el senyor Lodeiro ja coneixia des de l’any 
99 aquesta finca, ell, com reconeix la participació del 
senyor Gironès en aquesta operació, quan ell mateix 
coneixia l’operació ja amb anterioritat?

Laura Cutillas Santillan

Perquè tampoc té..., pot tindre sentit. Ell va comprar, 
l’any 99... Bé, ell era director general de Lar, l’any 99. 
Llavors hi havia un altre agent, també, un altre inter-
mediari, i no va arribar a buen puerto l’operació. I com 
te n’assabentes, si no te n’informen, que el 2004 torna 
a estar a la venda la finca? És que no... Si tampoc és 
tan complicat. El que no sé és per què Jordi Pujol Fer-
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rusola... És que de tot això no en tinc ni idea, o sigui, 
no ho sé.

Santi Rodríguez i Serra

D’acord, això és tot. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. És el torn ara del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, en veu de l’il·lustre diputat 
Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, president. Senyora Cutillas, sigui benvingu-
da. Jo crec que ha semblat com a mínim molt sincera 
i que ens ha dit algunes coses que a mi em sembla que 
dites a la policia, tal com vostè va fer a la declaració, 
d’alguna manera testimonien que hi ha un cobrament 
per un concepte fals, per part del senyor Pujol Ferru-
sola al Grup Copisa, diguem-ne. Perquè el senyor...

Laura Cutillas Santillan

No ho sé...

Marc Vidal i Pou

No, vull dir... El que sí que és cert és que el senyor 
Jordi Pujol Ferrusola factura a Novensauro Immobles, 
del Grup Copisa, 226.576 euros per la intermediació 
realitzada per la compra de les finques de l’Hospitalet 
a l’empresa Focio, i això vostè diu que no ha existit. 
I, per tant, vol dir que aquesta factura, realment, està 
feta per un concepte inexistent, d’acord? I ho dic per-
què no va tant amb relació a vostè, sinó que va amb 
relació als negocis, diguem-ne, estranys que pot fer el 
senyor Pujol Ferrusola en altres àmbits. I la motiva-
ció per la qual Copisa li paga això, evidentment no és 
la intermediació, deu ser per alguna altra qüestió que 
no sabem. Ho dic per situar-la, perquè ningú l’acusa 
a vostè de pagament de comissions il·legals, almenys 
que jo sàpiga aquí.

Laura Cutillas Santillan

Ostres!, doncs mira que els diaris ho posen...

Marc Vidal i Pou

Hi ha una cosa que no... I a part d’això, després ve el 
senyor Gironès... –ja vostè ha explicat el perquè li aca-
ben pagant–, i hi ha una cosa que ha deixat clara: vostè 
paga a Gironès, bàsicament, perquè Copisa li ho diu.

Laura Cutillas Santillan

I perquè havia participat en el procés de comercialit-
zació i ens havia presentat altres clients. Si tu em véns 
i em dius: «3 por ciento y no te he visto nunca.» Te 

diré: «No, no. Como que no!» Però és que el senyor 
Gironès havia estat comercialitzant la finca. Ens havia 
portat altres clients amb què, pel que sigui, no haví-
em arribat a un acord, però no era ajeno al proceso de 
comercialización. No sé si m’explico... És diferent, el 
matís és molt important...

Marc Vidal i Pou

Sí, sí. Però vostè ho ha dit, això, avui, eh?, és a dir, que 
ha acabat dient-li el senyor Lodeiro, que treballava per 
Copisa..., li confirma que sí, que el senyor Gironès ha 
fet aquesta intermediació i...

Laura Cutillas Santillan

És el que em decanta, sí, al final, per pagar l’1, perquè 
jo encara tampoc m’ho crec al cent per cent.

Marc Vidal i Pou

Exacte, vull dir, és que és el que diu, vull dir. En reali-
tat, si acaba pagant és perquè hi ha algú que li confir-
ma que ha existit aquesta intermediació amb Copisa, 
que és algú de Copisa, que és el senyor Lodeiro. Però 
en realitat vostè desconeix... Perquè, al cap i a la fi, 
vostès li paguen em sembla que és al voltant d’1 milió 
d’euros, si no ho tinc mal entès.

Laura Cutillas Santillan

Li paguem...

Marc Vidal i Pou

Em penso que era un 1 per cent...

Laura Cutillas Santillan

No arriba ni a l’1, eh? –no arriba ni a l’1.

Marc Vidal i Pou

Més o menys 1 milió d’euros, al voltant d’1 milió d’eu-
ros.

Laura Cutillas Santillan

Cent trenta nou..., vull dir, i l’altre era igual: cent tren-
ta-nou. Cent trenta-nou mil euros a cada un.

Marc Vidal i Pou

A cada un...

Laura Cutillas Santillan

Bé, al senyor Gironès o a la seva dona...

Marc Vidal i Pou

Sí.
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Laura Cutillas Santillan

...i al senyor Corominas Rovira.

Marc Vidal i Pou

I amb el senyor Corominas vostès hi havien tingut 
tractes, anteriorment, o no?

Laura Cutillas Santillan

És que el senyor Corominas acompanyava el senyor 
Gironès.

Marc Vidal i Pou

L’acompanyava...

Laura Cutillas Santillan

En una reunió on el que parlava tota l’estona era el se-
nyor Gironès, per dir-ho d’una manera.

Marc Vidal i Pou

Per tant, quan vostès li paguen al senyor Corominas, 
són conscients que en el fons paguen el senyor Giro-
nès, per dir-ho d’alguna manera.

Laura Cutillas Santillan

Sí. Bé, el senyor Gironès ens diu: «És el meu col·la-
borador». Doncs, si tu ho dius deu ser veritat, perquè, 
si no, no comparteixen honoraris.

Marc Vidal i Pou

«No facturi a la meva dona i ho factura al senyor Coro-
minas.» I vostès li paguen, conscients que estan paguen 
això. Ho dic perquè fixi’s vostè que al final cobren per 
dues bandes. 

Laura Cutillas Santillan

No, no, si ja...

Marc Vidal i Pou

Per una banda Copisa li paga, i per l’altra banda vos-
tès li paguen, no? I ho dic també perquè sembla –sem-
bla– que és habitual que aquest senyor, en altres cir-
cumstàncies, cobri comissions en nom de la seva filla 
o en nom del seu gendre, fent d’intermediari, eh?, co-
sa que vostè, lògicament, no té perquè ni saber ni con-
firmar.

Escolti’m una cosa, hi ha una... En la declaració, vos-
tès declaren en algun moment –confirmi-m’ho o des-
menteixi-m’ho, si us plau– que van fer al final el pa-
gament d’aquest del percentatge al senyor Gironès a 
causa de tots els problemes que havien tingut anterior-
ment i per deixar de tenir-ne. És cert, això?

Laura Cutillas Santillan

Jo menciono tots els problemes perquè quedi ben clar 
que a una persona que li passa això és perquè no paga 
comissions il·legals, no al revés. No sé si m’explico. És 
que, clar, es pot distorsionar la informació. Jo el que 
he llegit avui queda transcrit. El qui publiqui alguna 
cosa en contra d’aquestes transcripcions està injuriant 
i calumniant. No es poden canviar... Esto no es una 
multiplica..., o sea, no se puede cambiar el orden de los 
productos. O sea..., és que no pot ser...

Marc Vidal i Pou

El sentit de la pregunta era si realment vostè es va sen-
tir pressionada, també, d’alguna manera. Perquè en al-
gun moment...

Laura Cutillas Santillan

Però pressionada per qui?

Marc Vidal i Pou

Per exemple, el senyor Lodeiro...

Laura Cutillas Santillan

No.

Marc Vidal i Pou

En la declaració diu que els havia dit que s’acabarien 
els problemes si passaven la finca al grup Copisa. Ai-
xò és cert o és mentida?

Laura Cutillas Santillan

Mira, això és...

Marc Vidal i Pou

És mentida?

Laura Cutillas Santillan

Això és una frase treta de context, i distorsionada, i 
alterada, i canviada i amb molt mala intenció. Si vols 
continuo...

Marc Vidal i Pou

No, no...

Laura Cutillas Santillan

Però...

Marc Vidal i Pou

És precisament per aclarir-ho, diguem-ne. És a dir, 
que no és cert que el senyor Lodeiro..., vostè se sentís 
pressionada per ell.
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Laura Cutillas Santillan

Pel senyor Lodeiro, pressionada? No. Ni pel senyor 
Gironès, ni per Copisa, ni...

Marc Vidal i Pou

Anava en aquest sentit...

Una qüestió: si no ho he entès malament, el preu que 
li paga Copisa a vostès, diguem-ho així, que és al vol-
tant de 30 milions d’euros, si no estic equivocat, se-
ria preu de mercat, entenent que vostès ja sabien que 
hi hauria la requalificació aquesta primera dels 39.000 
metres quadrats, però en cap cas sabien que seria la 
dels 58.000 metres quadrats? És això, no? (Pausa.) És 
a dir, que si vostès haguessin sabut que immediata-
ment després es requalificaria, suposo que no haurien 
posat aquest preu; és també una pregunta.

Laura Cutillas Santillan

El preu es va fixar pel valor cadastral del polígono fis-
cal de Sanfeliu, multiplicat pel coeficient RM –és una 
valoració tècnica del senyor Agustí Borrell Calonge–, 
multiplicat per un coeficient d’edificabilitat que fixa-
va una sentència prèviament, i restades unes despe-
ses d’urbanització aleatòries..., bé, aleatòries, normal-
ment es resta un 15 per cent. I ha sumat un 5 per cent 
d’afecció. Són els criteris de la Llei 6 de l’any 1989. 
No era un preu de mercat; és que ja no hi entràvem. 

Ens ensumàvem perquè cada... Mira, si, a l’any 96, hi 
havien 140 habitatges, després 350 i, després, 630, si 
torna a passar una quarta vegada això, no sé ja quants 
habitatges haguessin sortit. No sé si m’explico? No 
m’he explicat...

Marc Vidal i Pou

Hi ha un dubte que no he entès. Vostè diu que hi ha 
hagut dues vendes, a l’any 99, al grup Lar i l’any 2004 
al grup Copisa. No ho entenc. Si a l’any 99 es ven 
al Grup Lar, ja no era seu o com...? Expliqui-m’ho. 
A veure, és que no ho entenc, eh? Vull dir, no...

Laura Cutillas Santillan

No, perquè... Sí. No, no, perquè són... Amb el Grup 
Lar es signa un contracte de compromís de compra-
venda.

Marc Vidal i Pou

Ah, d’acord.

Laura Cutillas Santillan

Amb Copisa, un contracte de venda amb opció a com-
pra. Quan el venedor ven, quan tu perds el poder de 
disposició, ja no pots fer absolutament res, és quan tu 
signes aquests contractes. El que té l’opció de comprar 
o no comprar és el comprador, però tu ja has venut. 
Per això, això és un contracte de venda amb opció de 
compra, després, s’eleva a públic. És una qüestió jurí-

dica, eh? Després, tu vas a notaria, exerceixes el dret 
d’opció i s’eleva a públic el contracte de venda, però la 
venda és a l’any 2004, amb Copisa, i, a l’any 99, amb 
el Grupo Lar, que va ser un contracte de compromís 
de compravenda. Un contracte que, en el fons, estava 
venuda la finca, sotmès a una condició resolutòria. Ja 
està. Està aquí el contracte, eh? No té...

Marc Vidal i Pou

I, si no ho entès malament, en aquest mateix Grupo 
Lar, hi havia, en aquell moment, el senyor Lodeiro, 
crec que estava en aquest grup i, per tant, coneixia 
perfectament la situació, la ubicació de la finca, el seu 
valor, etcètera i, per tant, el Grup Copisa no necessita-
va absolutament ningú que fes d’intermediari perquè 
aquest senyor, efectivament, coneixia tot el que feia 
falta conèixer per poder-ho vendre.

Laura Cutillas Santillan

A nivell de finques registrals, a nivell de límits, a ni-
vell de problemàtiques que hi havien hagut com, per 
exemple, el tema conflictiu aquell del carrer de Corne-
llà, que l’Ajuntament deia que una part era seva i no sé 
què..., per a això no es necessitava.

Marc Vidal i Pou

És a dir que Copisa no havia d’haver buscat ningú més 
perquè ja tenia a casa seva alguna persona que el po-
dia informar perfectament.

Laura Cutillas Santillan

I, a nivell de justificació, el que és la memòria d’un 
planejament, el que és la justificació de per què, el cri-
teri de l’Administració per... també estava fet l’avan-
çament. I la ubicació era ordenación volumétrica, és a 
dir, és el mateix, però con más plantas, ja està.

Marc Vidal i Pou

Per tant, haurem d’imaginar altres causes per les quals 
Copisa paga al senyor Pujol Ferrusola i d’aquí la ima-
ginació, doncs, cadascú és lliure.

Laura Cutillas Santillan

Però, bé, no ho sé, és que jo no ho sé. No en tinc ni 
idea.

Marc Vidal i Pou

D’acord. Molt bé. Com que ja li han preguntat moltes 
coses, ho deixo aquí.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Vidal.

És el torn, ara, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
en veu del senyor Espejo-Saavedra.
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José María Espejo-Saavedra Conesa

Muchas gracias, señora Cutillas, por su explicación, 
que, además, ha sido una excepción, en cuanto a que 
se ha ceñido a los hechos, como no han hecho la ma-
yoría de los comparecientes en esta comisión. Usted, 
básicamente, ha hecho una exposición en la que dice 
que hay una versión de los medios de comunicación, 
esta de que los empresarios, en este caso, hablaban por 
Focio, pues, han pagado por miedo a estas comisiones 
y, luego, está su versión alternativa de que esta...

Laura Cutillas Santillan

Pero, ¿tú crees que yo tengo miedo? ¿Soy la persona 
que pueda tener miedo?

José María Espejo-Saavedra Conesa

No, no.

Laura Cutillas Santillan

¿Tengo el perfil?

José María Espejo-Saavedra Conesa

Estoy haciendo una exposición de lo que... Y está esa 
versión suya que es alternativa a esta que están expo-
niendo los medios, usted dice que esta de los medios 
es mentida, pero, claro, no deja –para nosotros, al me-
nos– de arrojar algunas dudas esta versión que expone 
usted aquí y, en este sentido, haremos nosotros nues-
tras preguntas. Nosotros entendemos su declaración y 
su lógica de decir que no han pagado comisiones ile-
gales, ¿eh?, pero lo cierto es que nosotros seguimos 
sin convencernos del todo de la licitud de esos pagos 
o, al menos, de la exigencia por parte de las perso-
nas que le exigieron esos pagos, porque no les encon-
tramos justificación. Ahora, nosotros más que como 
culpa ble de esta situación la vemos más como afecta-
da por ciertas prácticas corruptas que se han produci-
do a su alrededor.

Dicho lo anterior, la primera pregunta por nuestra par-
te sería: ¿La UDEF miente sobre su declaración o son 
los medios los que tergiversan la declaración de la 
UDEF?

Laura Cutillas Santillan

La UDEF tampoco dice lo que dicen los medios.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Por lo tanto...

Laura Cutillas Santillan

Mira, el informe circula. El informe que hace la UDEF, 
que es un texto refundido de todas las declaraciones de 
todo el mundo. Es un informe, no es cien por cien ob-
jetivo, no lo es, porque tú, a la hora de resumir, puedes 
resumir, ¿no?, pero tampoco dice lo que dice la pren-
sa, perdón, algunos medios. Y tampoco achaco a la 

prensa... A ver, antes yo no lo he desmentido porque 
es peor; es lo que me han dicho mis abogados: «Si lo 
desmientes, van a por ti. Si les dices: “No me hagan fo-
tos”, te hacen más». Entonces, te encuentras en una si-
tuación que... Pero lo que dice la UDEF no es lo que di-
ce la prensa. Por eso, yo he tenido que leer esto, porque 
sabía que me ibais a hacer preguntas sobre lo que dice 
la prensa, pero es que, empecemos por aquí.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Pero, entonces, la pregunta es: ¿Lo que dice la UDEF 
es cierto?

Laura Cutillas Santillan

A ver, no me acuerdo. Yo sé lo que es mi verdad, que 
puedo demostrar, mi verdad objetiva demostrada con 
documentos. Lo de la UDEF, no lo sé. Si usted quiere, 
perdón, me lo miro, lo analizo y contesto por escrito 
al Parlamento. Es lo único que puedo hacer, porque es 
que no me acuerdo ni de lo que dice el informe de la 
UDEF, no...

José María Espejo-Saavedra Conesa

Se lo digo más que nada porque los medios hacen 
una interpretación de lo que está en el informe de la 
UDEF o, al menos, eso es lo que reflejan los medios 
y, por eso quería saber su opinión sobre el informe de 
la UDEF, que es la fuente inicial de lo que dicen los 
medios.

El president

Senyor Saavedra...

Laura Cutillas Santillan

Bueno, me concretas los artículos de periódico que di-
cen esto y yo lo contesto por escrito en el Parlamento. 
Cap problema. No me acuerdo.

El president

No, deia que, si vol matisar-li què diu aquest informe 
de la UDEF, igual pot respondre.

Laura Cutillas Santillan

Sí.

El president

Si ho vol, eh?, sinó ja s’ha compromès a fer-ho per es-
crit. Perquè entenc que ha de quedar clar que hi ha una 
declaració davant la UDEF, que és la que ens ha lliu-
rat, i un informe resum de la UDEF, que és on la se-
nyora Cutillas diu que...

Laura Cutillas Santillan

Jo m’he mirat el que he dit jo i el que ha sortit a la prem-
sa, amb perdó, eh? Però... Como estoy en medio...
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José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí, sí. A ver, por ejemplo, un extracto supuestamente 
literal de la prensa de este refundido de la UDEF di-
ce: «Tanto en las conversaciones telefónicas previas, 
como durante el desarrollo de la toma de declaración, 
Laura Cutillas dijo expresamente que Antonio Lo-
deiro Guardiola, entre otros, le manifestó que todos 
sus problemas se acabarían si enajenaban las fincas al 
Grupo Copisa, si bien se opuso a que estos extremos 
constaran en la declaración suscrita por las previsibles 
complicaciones que le podía traer, por la influencia 
que en Cataluña tienen los investigados».

Laura Cutillas Santillan

Vale. Es lo mismo que me ha preguntado él antes, 
es la misma pregunta y te vuelvo a contestar lo mis-
mo: es una frase sacada de contexto. El señor Anto-
nio Guardiola es un gran profesional, pero súper buen 
profesional, y no tengo ninguna duda y esta, a veces, 
introduce un elemento subjetivo sobre su honestidad.

En las conversaciones que tú puedes tener en unas re-
laciones de negocios, donde puede haber más o menos 
feeling, no él, mi hermano, mi padre, mis amigos, has-
ta el perro, el día que vendas las fincas se han acaba-
do todos estos problemas, que eran muchos, es que... 
Oye, de verdad: inundabilidad, perreras al lado de tu 
casa. Mi casa es patrimonio histórico artístico, ¿eh?, o 
sea, no solo me están perjudicando a mí. Inspecciones 
fiscales, carteleras publicitarias, o sea, era una cosa... 
Y, entonces, no estaba Copisa, ¿eh?, cuando pasó to-
do esto, entonces, claro, todo el mundo te dice lo mis-
mo: «El día que vendas... lo que quieren era esto». ¿Por 
qué? Porque estaban dispuestos a pagar 196 millones 
de pesetas, está en el DOGC, ¿eh?, que es uno de los 
DOGC que os he dado, y, claro, pues, no podía ser eso.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Entonces, ¿usted a qué atribuye o a quiénes atribuye 
este trato de desfavor? ¿Y con qué intereses?

Laura Cutillas Santillan

Eso es lo que yo no sé. ¿Qué hemos hecho? No lo sé. Si 
hemos hecho algo o... No lo sé. Es que no lo sé. O he-
mos hecho algo o no hacemos algo, es que, claro, no 
lo sé...

José María Espejo-Saavedra Conesa

Claro, yo, simplemente, pongo de manifiesto, no es ya 
una pregunta, sino una constatación, que las mismas 
dudas que tiene usted son las que tenemos nosotros, 
porque, claro, hay un trato de desfavor, que usted pone 
de manifiesto y que yo no dudo, y esas son las cuestio-
nes que también nos gustaría aclarar.

Laura Cutillas Santillan

Pero es que hay ciertas preguntas que yo no puedo 
contestar, no puedo contestar una pregunta que atañe 
a Copisa y al señor Jordi Pujol Ferrusola, y no puedo 

contestar una pregunta que es una actitud que viene 
del Ayuntamiento del Hospitalet, no puedo contestar.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Claro, en este mismo sentido, yo he querido ir antes, 
cuando usted negaba el pago de las comisiones ilega-
les, daba como justificación que, precisamente, si hu-
biera sido así, no hubiera tenido tantos problemas. Eso 
es una sugerencia.

Laura Cutillas Santillan

No, eso es una interpretación que haces tú. Yo no sé si 
pagando comisiones ilegales... Lo que está claro es que, 
si las pagase, oye, es que, vamos, si tú pagas y, encima, 
te hacen todo esto ya... Está claro que no las pago.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Claro, claro, a eso me refería, que está sugiriendo que 
el pago de comisiones ilegales puede a uno quitarle el 
problema.

Laura Cutillas Santillan

No, no, no, no. Yo no he dicho eso.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Bueno, yo, simplemente, digo lo que...

Laura Cutillas Santillan

Tú lo interpretas.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Mi interpretación sobre... Mi opinión, no...

Laura Cutillas Santillan

Claro, pero yo no puedo controlar las interpretaciones 
de los demás. Lo siento, ¿eh?

José María Espejo-Saavedra Conesa

No, no, si yo entiendo. Usted tiene derecho a respon-
der lo que considera...

Laura Cutillas Santillan

Es una hipótesis. Lo tuyo es una hipótesis, pero no 
una conclusión objetiva.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí, sí, es una hipótesis que yo baso en mi interpreta-
ción sobre su declaración.

En cualquier caso, la pregunta fundamental y que yo 
creo que han hecho el resto de diputados también es 
¿por qué se paga y reconoce usted, usted ha recono-
cido, creo yo, que tiene dudas aún sobre si ese pago 
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era correcto? Una comisión legal siempre implica que 
hay un servicio prestado, sino no se paga, es decir, 
una comisión es porque hay un servicio, sino, sí que 
sería una comisión ilegal o, como mínimo, estaría 
fuera de un negocio mercantil correctamente configu-
rado. Y, en la venta a Copisa –a Copisa– ¿qué servicio 
le presta a usted al señor Gironès, un señor que usted 
dice que nunca vio en el desarrollo de esa operación?

Laura Cutillas Santillan

Es lo que te he explicado antes. Él, supuestamente, in-
forma a Copisa, en el año 2004, de que la finca estaba 
en venta y, por ese servicio de información, de presen-
tación de un producto, de un inmueble, es por lo que 
se paga el 1 por ciento. Los trabajos de intermediación 
son así. Es la información.

José María Espejo-Saavedra Conesa

¿Cuánto le pagó? Si es... Creo que estaba por aquí, pe-
ro, claro, por informar...

Laura Cutillas Santillan

Sí, pero... Ya lo he dicho. 

José María Espejo-Saavedra Conesa

Por informar a Copisa...

Laura Cutillas Santillan

Oi que ho he dit? Voy, voy... Están las facturas aquí. 
Ya lo he dicho antes... 139, potser?

Sí. 139.735, 32 euros més IVA, que era del 16, en aque-
lla època. Llavors, es paga amb el mateix iter que no-
saltres cobrem, perquè Copisa no ens ho va pagar tot 
el dia de la... Es van fer uns escalats. Llavors, entre-
guen uns pagarés, el senyor Gironès i els senyor Coro-
minas, a la mateixa data de venciment dels pagaments 
que nosaltres rebíem de Copisa.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Claro, en cualquier caso, es una información que él 
motu propio facilitó a Copisa, es decir, usted no le di-
jo: «Dile a Copisa que esto está en venta». Por lo tan-
to, a mí me resulta muy extraño que eso se considere 
un servicio prestado a ustedes, por el cual ellos mere-
cen el pago de una comisión. No sé si me explico, es 
decir, yo, ahora mismo, puedo informarle a una per-
sona de que he visto una casa en venta, pero no voy al 
vendedor y le digo: «Dame dinero porque he informa-
do a esta otra persona».

Laura Cutillas Santillan

A ver, un trabajo de intermediación... Tú, por ejem-
plo, tienes un piso y lo quieres vender. Te vas a una 
agencia inmobiliaria, pactarás una comisión de venta, 
la paga el vendedor. Tú vas a vender tu piso, puede ser 
del 1, del 3, del 5, ahora hay libertad de pactos, hay un 

colegio de agentes de la propiedad, pero hay libertad 
de pactos. ¿Esta agencia qué hará? Hará publicidad 
sobre tu piso, cruzará ofertas y demandas que tiene, 
porque tiene muchas ofertas de mucha gente, enseña-
rá el piso mil veces y, a lo mejor, lo vende otra agen-
cia y tú no le tienes que pagar nada, pero si lo venden 
ellos, si te venden tu piso, tú tienes que pagar un 3 por 
ciento de comisión. Esto es lo que pasa con un piso. 
Este señor lo que hizo es informar al comprador, es 
como si el agente de la propiedad enseña tu piso a él, 
que, al final, lo compra. Se lo ha enseñado, por tan-
to, hay que pagar. Lo que no puedes hacer es darte la 
vuelta, por decirlo de alguna manera. Es que no sé si 
me explico.

José María Espejo-Saavedra Conesa

No, no, sí, absolutamente. La única cuestión es que yo 
no sé si había un contrato...

Laura Cutillas Santillan

Es que informó al comprador...

José María Espejo-Saavedra Conesa

...de intermediación con el señor Gironès.

Laura Cutillas Santillan

No, no.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Porque, claro, cuando uno va a vender su piso a la 
agencia, se firma un contrato de intermediación y, cla-
ro, con el señor Gironès no hay...

Laura Cutillas Santillan

Yo se lo pedí, yo se lo pedí, es una de las cosas que...

José María Espejo-Saavedra Conesa

Y, sin embargo, sin haberlo, se pagó una cantidad que 
resulta bastante elevada.

Laura Cutillas Santillan

Porque hay veces que eso no se firma. Hay veces que 
esto no se firma, no es tan tan... Los contratos verba-
les, a veces, existen, ¿eh? Porque se puede demostrar 
de otra manera la intermediación.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Por lo tanto, ¿reconoce usted el servicio prestado por 
el señor Gironès?

Laura Cutillas Santillan

Bueno, reconozco que un 30 por ciento de lo que él 
me reclamaba es posible. Es que ya lo he explicado, 
es decir...
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José María Espejo-Saavedra Conesa

No, no, si lo entiendo, pero... O sea, yo estoy intentan-
do, pues, un poco aclarar las dudas, porque usted mis-
ma dice que tiene dudas, a mí me surgen muchas más 
porque no hay un contrato de intermediación y él dice: 
«Págame porque yo he informado a este señor». Real-
mente, por lo menos, para este diputado, resulta muy 
extraño –resulta muy extraño. 

Y también resulta extraño, perdóneme que se lo diga 
de esta manera, que si eso es así se pague la factura a 
la mujer de este señor, en lugar de a él, que es el que 
supuestamente ha pagado el servicio. Yo tengo que po-
ner de manifiesto las dudas.

Laura Cutillas Santillan

Sí, sí.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Entiendo que usted diga: «No, ya lo he explicado.» Pe-
ro a mí que me diga: «No, yo, si me dice que se lo pa-
gue a su mujer, como son marido y mujer...»

Laura Cutillas Santillan

Tiene razón, sí, tiene razón. O sea, si es que yo entien-
do que es todo un poco raro, si es que es verdad. Ima-
gínate yo, en el año 2005, en aquel momento, o sea, yo 
veo que es raro. Es raro que te llame la UDEF y el se-
ñor Jordi Pujol Ferrusola; es raro el señor Gironès, que 
no lo he visto. Sí que es verdad que estuvo comerciali-
zando la finca, o sea, nos presentó a varios clientes, y 
buenos, porque él tenía relaciones de cuando había si-
do..., los cargos que ocupase, que no sé cuáles eran, en 
el Gobierno, o en donde fuera. Nos presentó a clientes. 
Ahora, si es que si mi padre no hubiera muerto hubie-
ra sido muy sencillo: sí o no, y ya está. Pero es que no 
puedo resolverte las dudas, porque yo las tengo.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Bien, lo entiendo y, en cualquier caso, ya para termi-
nar, yo lo único que le digo es mi opinión. Como le 
decía al principio, en esta cuestión, a nosotros nos si-
guen quedando dudas sobre la licitud del pago o, más 
precisamente, sobre la licitud de la exigencia del pago 
y, sobre todo, ya le digo, nosotros no la vemos a usted 
tanto como una responsable de esta cuestión sino co-
mo una persona afectada por un caso de corrupción. 
Porque aquí seguimos viendo unas dudas que nos ha-
cen pensar gravemente –y no las ha podido resolver 
usted– que hay un caso de corrupción, de exigencia de 
comisiones ilegales en Cataluña, por gente muy próxi-
ma al poder político.

Gracias.

El president

Gràcies, senyor Espejo-Saavedra. Ara és el torn del 
Grup Parlamentari de la CUP - Alternativa d’Esquer-
res, en veu de la diputada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, moltes gràcies. Moltes coses han preguntat, ja; jo 
intentaré preguntar quatre coses que no m’han quedat 
clares de les declaracions que ha fet aquí i també al-
gunes que ha dit sobre les declaracions que diuen que 
han sortit a la premsa.

La primera és: quan vostè ha explicat, que jo m’he 
anat apuntant la cronologia de la finca, i així, diu... De 
fet, un dels arguments que vostè dóna, per a dir: «No 
tindria sentit que jo pagués cap comissió, i menys que 
la pagués a Convergència i Unió, perquè el 2004-2005 
Urbanisme estava en mans del tripartit i, per tant, no 
tindria cap sentit voler una requalificació pagant a 
Convergència i Unió, d’acord?, perquè ja no tindria el 
poder polític»... Però, en canvi, després, quan parla de 
l’assessorament tècnic, diu: «No vam pagar a ningú 
per la requalificació, perquè aquella requalificació ja 
estava dissenyada molts anys abans.» 

(Veus de fons.)

Llavors, el que no m’acaba de quedar clar ben bé és 
això, és a dir, si això ja estava dissenyat, la requalifica-
ció ja estava dissenyada anys abans, sí que tindria sen-
tit el pagament a Convergència i Unió, atès que el po-
der per a ordenar el tindria Convergència i Unió. Vull 
dir, simplement aquesta contradicció.

Laura Cutillas Santillan

A veure, és que és una qüestió d’Urbanisme. Urbanis-
me funciona de la següent manera. Tu fas un avança-
ment, amb una memòria. Això és competència mu-
nicipal. Aproves l’avançament. És molt important, 
aquest avançament, perquè són els criteris previs on el 
ple de l’ajuntament es posa d’acord i va cap allà. Des-
prés es fa una aprovació inicial, competència munici-
pal; es fa una aprovació provisional –en aquella època, 
eh?, ara ha canviat–, competència municipal i definiti-
va, on necessites la Generalitat de Catalunya. 

L’any 99 es va quedar tot en el tràmit de l’avançament. 
Per tant, només hi havia competència municipal. Arri-
ba a Comissió d’Urbanisme, o sigui, a la Generalitat, 
l’any 2004. I és quan és Generalitat, tripartit, que la 
cartera la tenia –si no ho recordo malament– el Nadal, 
no? No ho sé. Això ni idea... Per això tu no ho entens, 
perquè l’any 99 no havia arribat a la Generalitat, s’ha-
via quedat en fase d’avanç, que és..., ja està.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, sí, precisament per això –ho entenia perfectament– 
tornem a repetir-ho: sí que tindria sentit, en tant que 
ja estava plantejada d’inici i, bé, m’agradaria veure els 
casos en els quals, si està aprovat pel Ple d’un munici-
pi, la Generalitat s’oposa a la requalificació –m’agra-
daria veure’n els casos. Tampoc hi entraré. 

En tot cas, no vull insistir en el tema, vull insistir en 
una altra pregunta, que és sobre l’1 per cent i el 3 per 
cent, o sobre per què, si finalment el senyor Gironès 
va fer aquestes feines, per què es va conformar amb 
la meitat. Vostè ha dit perquè no era just pagar-li els 
serveis sencers. (Pausa.) No sé si m’explico, és a dir, 



Sèrie C - Núm. 698 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 d’abril de 2015

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL FRAU I L’EVASIÓ FISCALS I LA CORRUPCIÓ POLÍTICA, SESSIÓ NÚM. 20  41

vostè reconeix que sí que va fer unes feines d’inter-
mediació. De fet, li volia preguntar, perquè la premsa 
publica –no sé si és cert– que vostè diu que s’havia ar-
ribat a reunir fins a cinc cops, els anys noranta, amb 
el senyor Gironès..., llavors, la meua pregunta és: si 
realment se constata que sí que s’han fet aquestes fei-
nes, per què es conforma amb menys del 3 per cent?, 
si el que estava pactat en aquest acord d’intermedia-
ció verbal que vostè ha reconegut que pot ser habitual, 
doncs, per què es conforma amb menys?

Laura Cutillas Santillan

Són dues preguntes o una?

Isabel Vallet Sànchez

Com vulgui.

Laura Cutillas Santillan

A veure, per què es conforma amb l’1 per cent. A veu-
re, per què m’hi conformo jo, a pagar-li l’1 per cent? 
És que no em va acreditar moltes coses, és que jo no 
l’havia vist –és que no l’havia vist. Si tu no el veus, 
doncs, què vols que et digui? Per què... Ja està, no? He 
respost a la pregunta o...? (Pausa.) No?

Isabel Vallet Sànchez

Sí –sí, sí. Precisament per això..., és a dir, això és el 
que d’alguna manera ens xoca, diguéssim. És a dir, si 
la realitat dels treballs no era tal com per a acomplir 
el compromís, que era una 3 per cent, com s’arriba a la 
solució de dir: «Bé, no m’ho crec, però bé, m’ho crec 
una mica i et pago l’1.» No sé si m’explico...

El president

No diu per què et conformes tu?, sinó per què es con-
forma l’altre?

Isabel Vallet Sànchez

Exacte. No dic tu: tu finalment hauries pogut no pa-
gar-li res, pagar-li... És a dir, com s’arriba a aquesta 
transacció de dir: no et crec molt, però potser sí que 
hi has intervingut. És finalment perquè Copisa diu 
que sí que hi ha intervingut?

Laura Cutillas Santillan

Mira, el senyor Antonio Lodeiro Guardiola, que jo és 
una persona que respecto i em crec, vam tenir unes 
reunions en un bar que es diu Sàndor, o alguna cosa 
així, que estava en..., bé, no sé, un bar, i em va infor-
mar de la finca. El treball de l’agència immobiliària 
és molt més que això, és saber quines són les càrre-
gues urbanístiques, saber si hi ha afeccions, mitjan-
çar, posar d’acord diversos clients, a molts, mitjançar, 
redactar contractes, preparar minutes a notaria, anar 
al registre, fer variacions cadastrals. Això justifica un 
3 per cent, però jo, no sé, és el que ha dit una mica ell 
abans, no? També s’ha de reconèixer que és important 

la seva intervenció, perquè si potser no li hagués dit no 
hagués comprat, és una conditio sine qua non, no? Per 
mi un 1 per cent, amb les condicions en què va pas-
sar tot allò, és més que just, i si no l’acceptes, doncs... 
M’has de demostrar que has fet molta més feina, no?

Isabel Vallet Sànchez

Sí, sí. El que passa és que finalment és estrany... Bé, 
no ho sé. Jo si fes una feina i arribés a pactar un preu 
per la feina, i considero que l’he feta, exigiria tot el 
preu. En tot cas, és igual, no insistiré més en el tema, 
ja ens ha respost.

Una altra pregunta és –que vostè ho ha mig insinuat 
a preguntes del diputat de Ciutadans– sobre la por. Sí 
que és cert, almenys en la informació que s’ha publi-
cat en la premsa, apareixen unides en declaracions se-
ves expressions com que s’ha sentit extorsionada, que 
tenia por. Després ha parlat que s’ha sentit estafada, i 
que hauria sigut víctima d’un comportament mafiós. 
Si tot això és fals, i vostè ha dit: «Totes aquestes co-
ses que s’han publicat són falses»... Igual vol respon-
dre’m ara, no? (Veus de fons.) D’acord. llavors... (Veus 
de fons.) Sí. 

Llavors, la meva pregunta és: si tot això és fals, ha de-
manat, en tot cas, ha exercit el seu dret a la rectifica-
ció davant d’aquests diaris que expliquen coses que no 
són certes?

Laura Cutillas Santillan

A la declaració no surt tot això que diuen els diaris. 
Està a la vostra disposició. El problema és: jo no vo-
lia que avui hi haguessin càmeres, no sé si sabíeu 
que vaig presentar un escrit, penso que tinc dret a la 
imatge, és un dret fonamental, i a mi això em provo-
ca molts perjudicis, molts, que jo sigui pública, és que 
no tinc ni Facebook, no? Si tu dius als periodistes «no 
em facis fotos», te’n fan més i no respecten el teu dret 
fonamental. Si tu vas als periodistes i els dius: «Que-
rella que te cayó, injurias y calumnias, y rectifica», en-
cara és pitjor. És una indefensió que tenim, penso, eh? 
A mi m’encantaria que els diaris demà... Bé, jo no crec 
que sigui tan important, con lo que está pasando, no?, 
però m’encantaria que rectifiquessin, perquè m’han dit 
que jo pago comissions il·legals. I la gent em pregunta, 
els meus amics, si estic imputada. Jo tinc un negoci i 
moltes persones que depenen de mi, bastants emple-
ats. Imagina’t si estic enfadada. 

Isabel Vallet Sànchez

Sí, ja, no era tant per judicialitzar el tema, però es pot 
exercir el dret a la rectificació sense necessitat d’anar 
a un judici. En tot cas, no hi entro. Ja li faig l’últi-
ma pregunta, perquè se li ha preguntat ja ben bé tot. 
L’última pregunta és –si ho ha explicat, a mi no m’ha 
acabat de quedar clar– quan va saber que el senyor 
Gironès era familiar de Jordi Pujol Ferrusola, famí-
lia política. Si ho ha sabut a posteriori, si no, si ens 
ho pot explicar. Si ho sabia els anys noranta, quan es 
reunia amb ell. 
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Laura Cutillas Santillan

Contesto, i a més m’avanço, eh? Tothom ho sap –tot-
hom ho sap. Però fixa’t que la finca s’ha venut dues 
vegades: al Grupo Lar, l’any 99. M’hauria convingut 
més trucar el senyor Gironès en aquella època, no?, 
perquè és quan governava Convergència. L’any 2004 
era a caballo perdedor, expresident, exsogre, ex-Con-
vergència. Clar que ho sabíem que era l’ex..., si aquí 
ho sabem tot, no?, més o menys. Però és que si hagués 
buscat els seus dallonses..., com es diu?, les seves in-
fluències, doncs, no l’hauria trucat l’any 2004, l’hauria 
trucat el 99, potser. No sé si m’explico...

Isabel Vallet Sànchez

Sí, però aquesta tesi és relativa en el sentit que els 
contactes polítics –polítics i personals– i amb empre-
ses que ell hauria pogut acumular durant tota la se-
va vida, diguéssim, si realment se’l buscava per això 
–com vostè ha dit, era una persona que tenia molts 
contactes, i això interessava de cara a la intermedia-
ció o a la possible venda de la finca. Aquests contactes 
són els mateixos, entenc, guanyés Convergència o no. 
Una altra cosa és que es busquessin altres contactes, 
però els contactes serien els mateixos.

Laura Cutillas Santillan

A veure, hi han persones... No sé quants empresaris... A  
veure, el senyor Gironès havia ocupat uns càrrecs, i te-
nia relacions, igual que un expresidente de gobierno se 
va a Telefónica. A tu et vénen, o, no? És que no sé on 
ha anat l’expresident, tampoc em faci gaire cas... Si tu 
tens una relació uns anys, tu truques... Jo crec que el se-
nyor Gironès..., no ho puc constatar, eh?, però crec que el 
senyor Gironès, quan va acabar Convergència de gover-
nar, buscava una sortida per a fer alguna cosa, no? Van 
haver-hi moviments de... Bé, és la meva opinió. Van ha-
ver-hi moviments de cadires, va sortir Convergència i va 
entrar gent del tripartit. Doncs, la gent que treballava a 
l’Administració busca sortides professionals, i aprofita el  
que té al seu abast, que són les seves relacions. Això és 
el que fa la gent..., però no el senyor Gironès... És un nou 
know how, no?, o com li vulguis dir. No ho sé què faràs 
tu, jolines, no? Però no relacions dins de la..., perquè re-
qualifiquin finques o per fer coses il·legals, és diferent, 
és perquè coneix gent. I mira, la prova està que va pre-
sentar Nexo Acciona, i nosaltres no els coneixíem, els de 
Nexo Acciona, y otros que están aquí. No els coneixíem. 
Jo no tinc aquestes relacions, así me va.

Isabel Vallet Sànchez

No vull insistir més, eh?, però finalment és que...

Laura Cutillas Santillan

Estic cansada ja, eh?

Isabel Vallet Sànchez

No, no, és que el cas aquest, sobretot el que té a veure 
amb Jordi Pujol Ferrusola, com que ell diu que profes-

sionalment es dedica a ser dinamitzador econòmic, i 
pel que sabem resulta que ser dinamitzador econòmic 
és fer servir contactes que tens a tot arreu, doncs, és 
per això que preguntem l’origen d’aquests contactes i 
tot això. En tot cas, no insisteixo més, jo crec que ja 
ho ha intentat explicar, i per això li preguntava el tema 
dels contactes, o sobretot si vostès, quan van acudir en 
primer terme al senyor Gironès, ja sabien qui era o no 
sabien qui era.

Laura Cutillas Santillan

Una cosa és utilitzar les teves relacions, les persones 
que tu coneixes –i jo crec que això és legítim–, perquè 
forma part de..., i una altra cosa és utilitzar contactes 
que tu tens a l’Administració pública per fer coses que 
no son legals. És que és molt diferent. Llavors, el se-
nyor Gironès no tenia cap contacte a l’Administració, 
perquè Convergència ja no governava. A l’Hospitalet, 
no i, a Urbanisme, tampoc. De veritat, eh? És que, a 
veure, jo... L’única cosa que va fer aquest senyor és 
presentar possibles compradors, res de requalificaci-
ons. Però si hi ha el contracte aquí. No sé com dir-ho, 
jo ja no sé, clar.

El president

Gràcies, senyora Vallet. I finalment, queda l’últim 
grup parlamentari, que és el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, amb la il·lustre diputada Merit-
xell Borràs. (Veus de fons.) Vols que fem una pausa de 
cinc minuts? (Veus de fons.)

Laura Cutillas Santillan

No, no...

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyora Laura Cutillas. Vostè ha vingut aquí 
per explicar què és el que va passar amb aquesta fin-
ca de l’Hospitalet, i aquí hi han molts temes alhora, 
eh? Vostè n’ha parlat d’un, o bàsicament jo diria que 
tothom ho ha focalitzat en un àmbit, i jo crec que hi 
ha hagut la voluntat de no aixecar la vista i veure que 
potser n’hi ha d’altres, de temes, que serien interes-
sants de tractar, i que vostè ens ho ha servit en safata, 
perquè vostè ha utilitzat expressions molt clares com 
«una persona a qui li passa això, és perquè no paga co-
missions il·legals». Per tant... 

Vostè ha dit aquesta expressió, «tindrem la literalitat». 
No ha dit res més, no ho ha atribuït a res més. En par-
lem. Vostè ha vingut a dir d’una forma molt clara i jo 
he també he tingut la sensació –parlem de sensacions– 
que vostè ha estat una persona molt clara, que ha de-
mostrat voluntat d’honestedat en el sentit de dir: Escol-
ti’m, quan parlàvem del senyor Gironès, no?, «nosaltres 
el teníem com a intermediari comercial, ens va presen-
tar més d’una possible empresa perquè compréssim, 
però, en canvi, no l’havíem vist mai amb l’empresa que 
va comprar, però com que, escolti’m, si havia fet una 
feina i havia fet allò, jo no tenia cap element objectiu... 
Vaig voler-ho parlar amb els que em compraven la fin-
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ca, i davant del dubte, ja que havia comercialitzat» –i a 
vostè li constava que havia comercialitzat el seu sòl, 
diu–, davant del dubte, i amb un gest d’honradesa vos-
tè, de cara a una persona que hi havia treballat per a 
vostè en aquest àmbit, diu «doncs, pago, i crec que allò 
just és l’1 per cent, no més, perquè més potser seria ex-
cedir-nos, perquè no em porta l’acreditació suficient de 
tota una sèrie de temes que a mi em sembla que serien 
necessaris». Per tant, vostè dóna la credibilitat justa en 
aquest àmbit, i fa aquest pagament.

I diu –i per tant, aquí... almenys és la nostra opinió–, 
aquest és un tema que quedarà estrictament en l’àm-
bit judicial i en l’àmbit de tracte entre privats, si hi ha 
hagut o no hi ha hagut, per dir-ho d’alguna manera, 
abús per part del senyor Gironès a demandar-li un pa-
gament d’una comissió que no li corresponia, o bona 
fe per part seva, o no sé què, a pagar-li. 

Per tant, en cap cas –en cap cas– perquè és que a més 
a més seria, des d’un punt de vista de tota lògica im-
possible, en cap cas tracte de favor polític. Perquè com 
vostè ha dit, Convergència i Unió ni a l’Ajuntament 
de l’Hospitalet –en dono fe jo com a regidora de Con-
vergència i Unió a l’Hospitalet–, ni a la Generalitat de 
Catalunya. 

I en aquesta estem en una comissió de l’evasió i frau 
fiscal i corrupció política, i, per tant, ens correspon 
mirar això, però aquí no hi ha hagut la voluntat d’en-
trar-hi per part dels altres diputats, de cap altre diputat 
que li ha fet preguntes. 

Vostès..., i aquí s’han triangulat moltes coses, en aques-
ta comissió..., i, per tant, dir, escoltin, matemàtica pu-
ra: cada vegada que vostès tenien algun negoci entre 
mans, li feien la punyeta i no hi havia forma, i quan 
vostè es treia de sobre aquell solar, aquell tal i aquell 
qual..., per art de màgia, apareixia, no? –per dir-ho, 
permeti’m la caricaturització– una requalificació d’un 
terreny, no sé quantes coses. I vostès han hagut de gua-
nyar-ho tot en els tribunals –tot en els tribunals. Li van 
tancar –ho ha dit– una empresa que funcionava, perquè 
de sobte va ser inundable, van haver de ser els jutjats 
que diguessin que no. I tot ha funcionat així, els tractes 
de vostè amb l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

Bé, podríem triangular i creure això, que això li passa 
a una persona, precisament, perquè no paga comissions 
il·legals. No ho farem, nosaltres no ho farem! D’altres 
n’hi ha que ho fan molt de pressa, nosaltres no ho fa-
rem, però es podria triangular fàcilment; es podria tri-
angular fàcilment dir, escolti’m, això també podria ser 
el que va passar en aquest solar del barri de Sanfeliu.

Jo que sí he estat uns quants anys regidora de l’Ajun-
tament de l’Hospitalet, em consta, era un vox populi, 
la mala relació que hi havia entre el seu pare i el lla-
vors alcalde de la ciutat. Bé, era un fet que hi arribava, 
punt, res més, no? La meva informació era aquesta, 
cap altra, però hi havia dos actors en joc, un propietari 
d’unes certes coses, i també unes traves que tu veies, 
però que allà estava. Molt bé.

Escolti’m, a vostè li va sorprendre o no que quan es 
vengués la propietat es requalifiqués?

Laura Cutillas Santillan

No... Em va sorprendre la quantitat de sostre que va 
sortir, però això és una cosa que va aprovar el Ple i 
la Comissió d’Urbanisme, i ningú ho va impugnar. És 
una requalificació, des d’un punt de vista tècnic, cor-
recta.

Meritxell Borràs i Solé

No, no qüestiono que sigui correcta, però era igual de 
correcta l’any 99, per entendre’ns, que no pas al 2005.

Laura Cutillas Santillan

Clar, tot depèn de l’interès públic que es justifiqui en 
un ple municipal, no? És el que pren la iniciativa, la 
Comissió d’Urbanisme l’únic que fa és corregir cose-
tes, no?

Meritxell Borràs i Solé

Sí. De fet, qualsevol requalificació, qualsevol pla ur-
banístic, com vostè diu, l’impulsa l’ajuntament, hi dó-
na forma l’ajuntament, fa la proposta l’ajuntament, i de 
fet, és la Generalitat qui fa el control que sigui sota la 
legalitat. I que aquí hi ha hagut –va haver-hi en el seu 
moment, també– una llarga discussió en aquest Parla-
ment perquè els ajuntaments creien que era inneces-
sari aquest control, per dir-ho d’alguna manera, de la 
Generalitat, que el que diu vostè és cert, és que, diu, 
està segons la llei, autoritza o no, cal modificar algu-
nes coses, i, per tant, mira de sol·licitar la introducció 
d’alguns canvis. 

Laura Cutillas Santillan

Però tu estaves al ple quan es va aprovar aquesta...? 
Perdona, eh? Vostè estava al ple quan es va modificar 
el planejament, el PGM?

Meritxell Borràs i Solé

Segur, jo he estat regidora d’aquest Ajuntament, sí.

Laura Cutillas Santillan

I el ple és el que aprova inicialment el planejament.

Meritxell Borràs i Solé

Efectivament.

Laura Cutillas Santillan

Quan va sortir aquesta burrada de sostre, què va pas-
sar, al ple?

Meritxell Borràs i Solé

Jo dono la meva versió: li he de dir la veritat, no re-
cordo exactament què és el que vàrem fer, ho intueixo 
–i ho hauria hagut de fer, no he fet fer el seguiment–, 
però intueixo que aquí hi havia molts habitatges de 
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protecció oficial, un percentatge elevat. Era el moment 
de l’elevada demanda, i així se’ns feia creure que si 
no es construïa tots els joves quedaven sense habitatge 
–caricaturitzo una mica, eh?–, no ho recordo, ho mira-
ré i ho faré arribar també a la comissió, cap inconveni-
ent, perquè, a més a més, qui portava els temes era en 
Jaume Pallarès, pobre –dic pobre, disculpin-me, per-
què és mort de fa pocs anys–, i aquest és un tema en 
el qual nosaltres habitualment..., en els temes urbanís-
tics, no els aplaudíem majoritàriament, però quan era 
tema, doncs, d’habitatge hi havia un percentatge im-
portant d’habitatge social, doncs, crèiem que era inte-
ressant que pogués tirar endavant.

Dit això, hi insisteixo, és, doncs, l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet, lògicament, qui en té la majoria, qui impulsa 
aquest tema. Evidentment, després s’aprova o no per 
majoria més àmplia o més petita per tots els grups mu-
nicipals i els regidors i regidores. Però tornant al tema, 
hi ha un augment, doncs, de sostre habitable important, 
un canvi oportú, podríem dir-ho d’alguna manera de 
propietari, que això sí que li he de dir...

Laura Cutillas Santillan

I ràpid, eh?, ràpid, ràpid...

Meritxell Borràs i Solé

Sí, jo sí que li he de dir que desconeixia. Però a mi em 
recorda al cas que vàrem tenir la setmana de Promo-
palamós, és a dir, en el qual, doncs, hi ha una venda 
d’un solar i una requalificació, però una requalificació 
també feta en mans de, si de cas, no un govern amic 
precisament de qui, doncs, cobra una comissió o de 
qui ven o de qui compra o de qui etcètera, en el sentit 
que, com vostè diu, doncs,..., vaja, tothom li assigna 
al senyor Pujol Ferrusola, suposo, influència profunda 
sobre el Partit Socialista, deu ser?

Laura Cutillas Santillan

Deu ser això...

Meritxell Borràs i Solé

Deu ser això, oi?

Laura Cutillas Santillan

Deu ser això. Per triangular, ho has de demostrar...

Meritxell Borràs i Solé

Efectivament, jo no puc demostrar res i per això no faig 
la triangulació que feia abans sobre l’Ajuntament de 
l’Hospitalet, sobre vostè, sobre el que vostè ha dit que 
és una persona que a vegades un pot pensar que a un li 
passa això perquè no paga comissions il·legals. I, per 
tant, jo no puc triangular perquè no ho puc demostrar, 
i aquesta és una realitat. El que sí és també una reali-
tat és que vostè ha tingut molts problemes amb l’Ajun-
tament de l’Hospitalet, que en alguns casos inclús ha 
hagut de defensar-se des d’un punt de vista, doncs, que 

hi han hagut iniciatives de l’Ajuntament que l’han per-
judicat amb activitats que funcionaven i que aquell ter-
reny no era inundable i de sobte ho va ser i van haver 
de ser els tribunals qui aixequessin aquestes ordres. 
I, per tant, com a mínim, doncs..., bé, aquí estem.

Laura Cutillas Santillan

Molt bé.

El president

Gràcies, senyora Borràs. I també gràcies i formalment 
per respondre les preguntes de la compareixent a la 
senyora Borràs, que no és un procediment habitual. 
(Veus de fons.) No, no, li ho agraeixo perquè no en te-
nia cap obligació, però també els seus dubtes lícits i 
legítims han estat també contestats.

Li agraïm novament la seva compareixença, senyora 
Cutillas. Li agraïm també..., demà incorporem això 
mateix a l’Àrea de Documentació de la Comissió.

Laura Cutillas Santillan

Quan miris això del planejament, em mires també 
quin interès públic hi havia a declarar les finques inun-
dables, si us plau? Interès públic.

El president

Sí. Per una qüestió d’ordre, el senyor Pérez (veus de 
fons)... Un segon, si us plau, senyora Cutillas, que hi 
ha una paraula demanada. Senyor David Pérez, pel 
Grup Parlamentari Socialista.

David Pérez Ibáñez

Segurament, la senyora Cutillas ens pot ajudar: la de-
claració d’inundabilitat no l’ha de fer l’ajuntament, si 
no m’equivoco, l’ha de fer la Generalitat a través del 
suggeriment de l’ACA. És possible?

Laura Cutillas Santillan

A la Junta d’Aigües –ho tinc aquí, eh?–, la Junta d’Ai-
gües va determinar que s’havia de buscar un emplaça-
ment per a una bassa de laminació d’aigües pluvials. 
L’alcalde va portar un plànol on va fixar aquest em-
plaçament i la Comissió d’Urbanisme li ho va apro-
var. Jo pensava que els dolents..., bé, jo pensava que la 
Comissió d’Urbanisme era la causant, m’he mirat l’ex-
pedient després de declarar amb el jutge Ruz –que no 
té res a veure amb el cas del Jordi Pujol Ferrusola ni 
res, tot això, eh?, res–, m’ho he mirat i realment és que 
l’alcalde va portar un plànol. I sabia, jo era molt jove, 
eh?, l’any 96 era una cria que..., bé, no me enteraba de 
nada. Llavors, he mirat a l’expedient –podeu mirar-ho 
vosaltres també– qui és el causant de tot això...

David Pérez Ibáñez

Efectivament, i va ser la Generalitat qui va aprovar, 
segurament en funció de la proposta de l’Ajuntament...
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Laura Cutillas Santillan

Tots els plans els aprova definitivament...

David Pérez Ibáñez

Efectivament, tots els ha d’aprovar la Generalitat. I en 
aquell moment, qui era el conseller d’Obres Públi-
ques, se’n recorda?

Laura Cutillas Santillan

T’ho dic exacte...

David Pérez Ibáñez

Podria ser el senyor Solans?

Laura Cutillas Santillan

No, els Solans era un director de la..., no, no, no era 
un polític. (Veus de fons.) No, el Solans era un tècnic.

Ai, Déu meu, està tallat. Mira que està tallat, eh?

David Pérez Ibáñez

Quin any?

Laura Cutillas Santillan

Mira, això no ho sé. DOGC, 29 de l’1 del 98.

David Pérez Ibáñez

98, eh? Governada per...

Laura Cutillas Santillan

Sí, però va haver-hi un canvi de conseller, ara me’n 
recordo.

David Pérez Ibáñez

D’acord, d’acord.

Laura Cutillas Santillan

Espera, espera. He de mirar-ho perquè igual m’equi-
voco. Hi va haver un canvi de conseller, de l’Artur 
Mas a l’altre, al que està a Madrid ara. (Veus de fons.) 
Pere Macias. (Veus de fons.) Me’n recordo, sí senyor, 
però no te sé dir el nom. DOGC del 21 de l’I del 98, el 
número 2567.

Meritxell Borràs i Solé

Per rematar, ja que ens estem saltant l’ordre del dia, a 
proposta de l’alcalde, oi, era?

Laura Cutillas Santillan

Com som les dones ja... (Veus de fons.) Perdó? El plà-
nol el va portar...

Meritxell Borràs i Solé

El plànol a proposta de l’alcalde, oi?

Gràcies.

Laura Cutillas Santillan

S’ha de llegir...

El president

Hi ha la documentació, entenc que la senyora Cuti-
llas posarà a disposició el que ha lliurat avui i si algun 
grup li demana la informació addicional, segur que 
escatim els fets procedimentals.

Laura Cutillas Santillan

«Se incorpora al plan especial el plano de emplaza-
mien to presentado por el ayuntamiento.» No, presenta-
do por el ayuntamiento, no, ¿eh? Mírate el expediente, 
el alcalde.

El president

Senyora Cutillas... (Remor de veus.) Sí, sí, ho sé. I a 
un efecte només procedimental de les tasques de la 
comissió, que sàpiguen que citarem el senyor Coro-
minas. Hi ha un error en el segon cognom que es va 
aprovar, per tant, el dono per substanciat, el segon 
cognom correcte és «Rovira» i, per tant, ho dono per 
esmenat.

I mantenint-nos ferms, acabem com hem començat, 
amb el record de les víctimes del Mare Nostrum i, so-
bretot, amb l’estima i la solidaritat amb una comunitat 
educativa avui colpida i trasbalsada pels fets tràgics 
d’aquest matí.

Gràcies a tots, i gràcies, senyora Cutillas.

La sessió s’aixeca a les set del vespre i dotze minuts. 
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