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Sessió 3 de la CEMCORD

La sessió de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica (CEMCORD) s’obre a les tres de la tarda i dotze minuts. Presideix 
Benet Salellas i Vilar, acompanyat del vicepresident, Lluís Guinó i Subirós, i de la secretària, 
María Francisca Valle Fuentes. Assisteix la Mesa el lletrat Xavier Muro i Bas.

Hi són presents els diputats Lluís M. Corominas i Díaz, Gerard Gómez del Moral i Fuster 
i M. Assumpció Laïlla i Jou, pel G. P. de Junts pel Sí; Matías Alonso Ruiz i Antonio Espinosa 
Cerrato, pel G. P. de Ciutadans; David Pérez Ibáñez i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. So-
cialista; Albano Dante Fachin Pozzi i Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; 
Alejandro Fernández Álvarez i Esperanza García González, pel G. P. del Partit Popular de Cata-
lunya, i Eulàlia Reguant i Cura, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

També hi són presents els membres de la comissió Maite Masià Ayala, Cristina Miñana 
Planchart, Martí Olivella Solé i Lourdes Parramon i Bregolat.

Assisteixen a aquesta sessió l’expresident de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (CIFEF), David Fernàndez i Ramos; la 
directora de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Gemma Cal-
vet i Barot, i el catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona Joan Queralt Jiménez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Composició de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 

a la Regeneració Democràtica (tram. 406-00001/11). Elecció del secretari o la secretària de 
la comissió.

2. Ampliació del pla de treball.
3. Compareixença de Joan Queralt Jiménez, catedràtic de dret penal, davant la Comis-

sió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica 
(tram. 357-00007/11). Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a 
la Regeneració Democràtica. Compareixença.

El president

Bé, doncs, bona tarda a tothom. Obrim la sessió d’avui, de 12 d’abril del 2016, de la 
Comissió d’Estudi de Mesures de Lluita contra la Corrupció i per a la Regeneració De
mocràtica.

Composició de la comissió

406-00001/11

Com a primer punt de l’ordre del dia teníem la recomposició de la Mesa d’aquesta 
comissió, que, en principi, davant del fet que va cessar l’anterior secretari, doncs, la pro
posta, com que pertany al Grup Parlamentari de Ciutadans, la secretaria de la Mesa d’a
questa comissió, la proposta que se’ns fa és que sigui qui en aquests moments l’està ocu
pant de forma interina, la senyora María Valle Fuentes.

Us trasllado a tots els grups parlamentaris si hi ha alguna objecció a aquest nomena
ment i si podem aprovarho per assentiment. (Pausa.)

Doncs, si no hi ha cap objecció, donaríem per reconfigurada la Mesa d’aquesta co
missió amb la senyora María Valle Fuentes com a secretària.

Ampliació del pla de treball

Com a segon punt de l’ordre del dia, i com a president, sí que us volia comunicar la 
qüestió del pla de treball, que vam acordar en la darrera sessió, precisament a proposta 
d’aquesta presidència, que seria un de determinat i, amb les gestions que hem fet amb el 
personal del Parlament, doncs, us hem de comunicar que tant el senyor Cotarelo com la 
senyora Garcés, doncs, ens van comunicar la seva impossibilitat d’assistir a la que era 
la primera sessió que teníem programada per al dia 5 d’abril, i des de la Mesa hem estat 
fent gestions per..., bé, d’alguna manera donar forma a aquesta primera sessió d’enfoca
ment a la comissió buscant altres persones que poguessin comparèixer i que, d’alguna 
manera, reunissin uns perfils més o menys equivalents.
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I, en aquest sentit, doncs, la proposta que us fem des de la Mesa és que puguin com
parèixer en aquesta comissió el senyor David Fernàndez Ramos, com a president de 
l’anterior Comissió de la CIFEF, que en l’anterior legislatura, doncs, d’alguna manera 
va dur a terme la investigació en matèria de frau i d’evasió fiscal, l’anomenada..., cone
guda com a comissió Pujol, per tal que exposi algunes conclusions sobre el funciona
ment i sobre l’activitat d’aquella comissió per intentar, d’alguna manera, establir un cert 
fil entre la feina feta la legislatura passada i la que s’obre ara, en aquesta primera sessió 
d’aquesta comissió.

I, en segon lloc, també, proposàvem la compareixença de la senyora Gemma Calvet, 
que en l’anterior legislatura va presidir la Comissió de Justícia, però que, segurament, 
pel que té més rellevància la seva compareixença és en tant que ponent de la Llei de 
transparència, que és una de les qüestions que s’abordaran en aquesta comissió i que 
la compareixent, doncs, coneix en aquests moments des de la vessant aplicativa, com a 
responsable de transparència a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per tant, novament us torno a donar trasllat als grups parlamentaris per si hi ha al
guna objecció a aquesta modificació del pla de treball, o si podem aprovarla per assen
timent. 

(Pausa.)
Doncs, si no hi ha cap objecció, l’aprovaríem per assentiment i, per tant, sí que de

manaria als tres compareixents, al senyor Fernàndez, la senyora Calvet i el senyor Que
ralt, que, en principi, la idea és que intervinguin en aquest ordre, doncs, si es poden 
acostar aquí, a la Mesa.

(Pausa llarga.)
En qualsevol cas, i després de la decisió que acabem de prendre, donem per  ampliat, 

també, l’ordre del dia en el sentit que en la sessió d’avui, 12 d’abril, compareixeran tam
bé aquests dos compareixents de qui acabem d’admetre la modificació amb l’ampliació 
del pla de treball, i informarvos als grups parlamentaris que cada un dels compareixents 
intervindrà per un temps d’uns vint minuts, aproximadament, que en finalitzar cada un 
dels compareixents donarem un torn d’intervenció o preguntes per a cada un dels grups 
parlamentaris, de cinc minuts, amb possibilitat, doncs, que aquestes preguntes siguin 
contestades després pel compareixent en una nova intervenció de màxim deu minuts.

Compareixença de David Fernàndez i Ramos, expresident 
de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política

357-00034/11

I l’ordre que seguirem, doncs, serà en principi: iniciem pel senyor Fernàndez, con
tinuem per la senyora Calvet i acabarem amb el senyor Queralt. Per tant, si no hi ha res 
més en matèria d’ordre, doncs, donaríem inici a les compareixences amb la intervenció 
del senyor Fernàndez Ramos. Quan vulgui.

David Fernàndez i Ramos (expresident de la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política)

Gràcies, president, i bona tarda a totes i a tots, i al més breument possible agrair que 
se m’hagi citat a comparèixer i a fer una valoració que penso que és el que podem apor
tar del que va ser l’experiència de la comissió d’investigació en la desena legislatura. 

En quatre àmbits, només, les consideracions prèvies; dos, la radiografia i la carto
grafia i l’anatomia del que va quedar d’aquella comissió; tres, les falles, els dèficits i les 
carències detectades, i quatre, l’àmbit d’aquesta comissió d’estudi, que són les mesures i 
les alternatives per fer front a la corrupció.

Saludant també molts companys que aleshores..., no?, hi vam treballar, en aquella 
llarga comissió –més de vuitanta compareixents, si no recordo malament. Sí que faria 
unes consideracions prèvies, no?, que es van posar de manifest, i parlo òbviament a tí
tol personal. Aquella comissió va generar les conclusions oficials que es van aprovar en 
el Ple parlamentari; es va votar..., i la majoria política va votar una determinada veritat 
política, això encara funciona així, però són els límits de les comissions d’investigació, 
desplegades molt fràgilment en l’actual Reglament del Parlament de Catalunya, i que 
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encara avui té moltíssimes carències per fer un treball eficaç, eficient i útil, i de solvèn
cia política i institucional.

La segona, entre alguna de les poques coses bones, segurament, que es poden dir, 
és que la comissió sí que va operar com un mirall, un mirall de quin era el país que te
níem, el que havíem sigut i el que encara no érem, i també d’una crisi de degradació i de 
devaluació democràtica. 

L’altra, jo penso que valoració, la personal, és agredolça, és necessàriament crítica, 
del que no es va poder fer, de l’abast on no es va poder arribar. Sí que és veritat que es 
van resoldre algunes qüestions dels vetos. I, com recordareu, doncs, el senyor Vidal o el 
senyor Terrades, ens vam deixar alguns àmbits de treball, com els de l’economia global 
del delicte a casa nostra, o l’àmbit de la concertació pública o privada. Va generar una 
documentació ingent, aquella comissió. 

I és veritat també que de cada grup parlamentari van sortir moltíssimes propos
tes per combatre la corrupció, de les quals moltes no es van aprovar. Per tant, aquelles 
propostes de tots els grups parlamentaris que no es van aprovar i les aprovades tam
bé, doncs, constitueixen, sens dubte, una base, no?, per aprofundir i posar finalment 
fil a l’agulla a aquella comissió. Seria de desitjar que aquesta fos la fase resolutiva real 
d’aquella comissió.

Dit això, la segona és sobre la radiografia, no? L’efecte mirall jo crec que va tenir 
efectes, segurament, socialment devastadors i èticament molt reprovables, però les da
des de caràcter general que coneixeu són públiques, són dades oficials. A l’Estat espa
nyol, en aquests moments, hi ha 1.900 casos de corrupció investigats, que afecten 1.700 
càrrecs públics, dels quals 605 estan als Països Catalans i 178 a Catalunya, dels quals, 
com sabeu, 25 han derivat en condemnes fermes: Mercuri, Palau, Pallerols, cas Hisen
da, Caixa Penedès, Pensions, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o, més re
centment, el cas Crespo.

Els Mossos d’Esquadra han obert més de 147 investigacions des de l’any 2010 i el 
Consell General del Poder Judicial calcula en 2.173 els procediments oberts.

El caràcter i el dany social que deixa la corrupció té un cost estimat de 40.000 mi
lions d’euros a l’Estat espanyol. La concertació públicaprivada té un sobrecost, segons 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors, de 48.000 milions d’euros, un 4,5 per cent 
del PIB, i només els quinze majors escàndols de corrupció a l’Estat suposen 6.839 mi
lions d’euros de desfalc, equivalent al pressupost del Ministeri de Defensa.

El mapa, que sortia de la realitat, que aquesta comissió ha d’abordar eren, a criteri 
subjectiu, si voleu, cinc grans àmbits de corrupció del finançament il·legal dels partits 
polítics. Hi ha hagut sentències en l’àmbit de l’administració de la Justícia, des dels anys 
noranta, el cas Filesa, el cas Turisme, el cas Treball, la investigació ara en curs del cas Pa
lau, on la fiscalia en el seu escrit final qualifica de pacte criminal estable de relacions, no?, 
de cobrament de comissions entre Ferrovial i Convergència Democràtica de Catalunya. 
Paral·lel també, òbviament, a un esquema, que el finançament il·legal sempre ha existit. El 
1995 era el senyor Lacalle qui reconeixia que «todos hemos pasado el platillo». El 3 per 
cent va ser una polèmica que es va generar en aquesta cambra institucional, però que el 
2009 l’expresident Pujol reconeixia al programa Àgora de TV3, quan deia que si entrà
vem per aquí tots prendrien mal.

El darrer cas d’investigació en relació amb el finançament il·legal, il·lícit, atípic o amo
ral dels partits polítics, i és una sensació o una valoració, està en procés judicial. Ha sigut 
el cas Petrum, 1, 2, 3, a Torredembarra, però fa la sensació que hem entrat en la legalitza
ció, no?, de les comissions per obra pública. És molt difícil de demostrar, és amoral. Però, 
al final, en el cas de Teyco, que un empresari reconegui davant d’un jutge que l’aportació 
que feia la feia en el càlcul, no?, aproximat del 3 per cent dels contractes que havia rebut, 
és que hem passat de la comissió il·legal a l’aparent donació voluntària. Però sempre en 
base subjectiva, com a valoració, com a donació al que s’havia rebut en obra pública.

La segona, relacionada en part, va ser el tsunami especulatiu que va viure l’Estat 
espanyol a la dècada dels noranta, que no només es va emportar per davant el dret a 
l’habitatge, no només va desnonar milers de famílies –gairebé mig milió de persones–,  
no només es va emportar per endavant també una forma d’entendre la democràcia local, no 
només va malmetre el bé públic, sinó que també es va emportar per endavant, com sa
breu, el sistema català de caixes, que ha quedat esmicolat, diguemne, i desaparegut. 
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També, en aquest sentit, allò va ser un tsunami especulatiu en base al dret a l’habi
tatge, i ara hi ha altres també tsunamis financers, diguemho així, que a casa nostra és 
l’alarmant i preocupant expansió dels fons voltor, sobre habitatge, sobre deute públic o 
sobre sectors econòmics fonamentals per a l’estructura productiva del nostre país.

El tercer àmbit era el de la concertació publicoprivada, amb les dades que abans 
referia del Consell Nacional del Mercat de Valors. Aquí ha passat: la línia 1 del metro 
havia de costar 3.000 milions d’euros i n’ha acabat costant gairebé 18.000; el canal Se
garraGarrigues va duplicar el seu cost, o l’eix Transversal va triplicar pràcticament el 
seu cost.

Un dels vots particulars habituals d’un dels membres de la Sindicatura de Comptes, 
el síndic Jordi Pons, sempre alerta que aquesta forma d’endeutament és una forma  també 
de transferència de riscos i d’hipoteca de les generacions futures, i de malmetre també el 
que entenem com a democràcia. Avui la realitat d’allò, sigui com s’hagi fet aquest endeu
tament, és que fins l’any..., tenim deute contret fins l’any 2108. 

El quart àmbit –aquests dies sovintegen als mitjans de comunicació– és el de la in
dústria del frau fiscal. I dic «indústria» perquè és una indústria. És una indústria que 
s’organitza a despatxos oficials, a través de les grans àrees de patrimoni de la gran ban
ca, de despatxos de luxe d’advocats que des de fa un any organitzen, per exemple, la 
doble imposició andorrana. I hi ha una xifra oficial, i ara també hi ha la connivència 
oficial amb el frau, l’evasió i l’elusió fiscal, que són tres coses diferents. Les estimacions 
aproximades són de 16.000 milions d’euros, l’impacte del frau fiscal català anual. A la 
fiscalia, en aquests moments, de Barcelona, hi ha setcentes causes per delictes fiscals 
d’alta volada, que comprometen directament els alts noms de les altes nissagues catala
nes: els Carulla, els Carceller, els Godia, els Sanahuja o els Cuatrecasas. O ara mateix, 
òbviament, amb un escàndol més, com és el del Panamà, els papers de Panamà.

I, finalment, un cinquè àmbit que la comissió no va poder abordar, perquè no tenia 
temps material, i que és molt sensible, que no sé si s’ha de tractar en aquesta comissió o 
en la Comissió d’Afers i Matèries Reservades, que és la qüestió de l’economia global del 
delicte i la mafialització de certs sectors de l’economia catalana, amb la presència de la 
màfia italiana o la camorra, la Sacra Corona Unita, la ‘Ndrangheta, les màfies d’origen 
rus, caucasià o georgià, i també de les tríades xineses. I també hi ha elements que fan 
pensar també en com estan penetrant. 

No deixa de ser metafòric, quan parlem de crisi del sistema polític o de crisi de rè
gim, doncs, que el senyor Joan Piqué Vidal, en el seu moment advocat de Jordi Pujol 
al cas Banca Catalana, doncs, hauria d’estar condemnat a nou anys de presó per blan
queig de diners del càrtel de Sinaloa, del càrtel més criminal en aquests moments. Li 
havien de caure nou anys de presó, però tres dies abans que s’obrís el judici va pactar 
un any de presó amb la fiscalia. O que l’empresari de l’any 2011, que el guardó el va do
nar el senyor Montilla, el senyor José Mestre, hagi estat condemnat a dotze anys –el se
nyor del port–, hagi estat condemnat a dotze anys de presó, nou, finalment, per la seva 
relació directa amb els càrtels de droga colombians, i que, a sobre, estigui ja al carrer. 
Havia de complir nou anys, n’ha complert dos, quan la reforma del Codi penal diu que 
aquells delictes..., quan es pertanyi a una organització criminal, no pot sortir al carrer 
abans de la meitat de la pena. Tot això configura, òbviament, doncs, un retaule d’on es 
produeix la corrupció que entenem com a política, econòmica o financera, que és en els 
àmbits del poder.

Hi ha frases que fan època, no? «Todos hemos pasado el platillo», «Si entrem per 
aquí, prendrem mal», «Som quatrecents i sempre som els mateixos». Quant al relatiu 
al cas Hisenda, la sentència final parlava d’una trama de brutícia, avarícia i cobdícia.

És veritat també que ha caigut una forma, no?, i uns personatges d’època, dels anys 
noranta. Si agafàvem el retaule català, doncs, teníem que l’empresari model era el se
nyor De la Rosa, que el senyor de la cultura era el senyor Millet, que el senyor de la 
construcció de futbol era el senyor Núñez i Navarro i que el senyor del país era el senyor 
Pujol, i tots aquests han anat passant cap a l’ostracisme. Però és veritat que això ha ge
nerat una percepció d’extensió de la corrupció i, sobretot, i entro en el tercer punt, de les 
falles, dels dèficits i les carències, i d’una sensació d’impunitat, que si la corrupció és 
dolenta, pitjor que la corrupció és la seva impunitat, i el tracte privilegiat, i la tolerància, 
i la catifa vermella, moltes vegades, que es posa als delictes d’alta volada.
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Hi ha diferents vies que condueixen a la impunitat. Una és, òbviament, la noinves
tigació prèvia, l’altra és, finalment, les estratègies de dilació ordida per grans despatxos 
d’advocats. I aquí hi ha el cas Hisenda, més paradigmàtic. 

L’altra és la de l’indult; fa no tant, el març del 2012, el Govern del Partit Popular in
dultava els membres d’Unió Democràtica condemnats en ferm per desviació de fons pú
blics en una de les trames del cas Treball  Pallerols, no?

I després també, òbviament, el tracte penitenciari privilegiat. Nosaltres..., jo no crec 
en la presó, crec en l’humanisme penal, però el que m’indigna és que el senyor Javier de 
la Rosa, que havia de fer siscents dies, en compleixi vintidos, o el senyor José Mestre, 
que n’havia de fer quatre mil, en faci siscents, o el senyor Millet només n’hagi fet tret
ze. I això encara acreix més la sensació de la impunitat de la corrupció.

L’exfiscal Mena, en aquella comissió d’investigació, va tenir una frase molt demo
lidora que deia: «En aquest país mai hi ha hagut oasi; el que hi ha hagut és impunitat.» 
I em sembla que les dades de com es tracta el delicte d’alta volada, i això també implica 
mesures d’ordre institucional, jurídic i legislatiu, també és aquesta laxitud que genera, 
que si el delicte el fan ells, mai la paguen.

En un país també on hem viscut esquemes i escenes propis de novel·la negra, que 
assaltin el pis de l’exregidora Itziar González i li robin l’ordinador, que l’amenacin de 
mort, que assaltin el local dels companys d’Iniciativa a Sabadell, quan començaven les 
investigacions del cas Mercuri, també entren en esquemes purs de novel·la negra.

L’altra és les dificultats, no?, que ens hem trobat. El que passa que això, també, òb
viament, entrarà en la valoració legítima de cada grup polític. És la interferència, mol
tes vegades, a l’hora d’establir mecanismes independents i autònoms del poder polític. 
És l’absència de mitjans; anem a una guerra amb un escuradents, i la fiscalia de Barce
lona està desbordada, o sigui, no pot assumir la tasca que se li demana. Una de les de
mandes –jo crec que és l’única vegada de la legislatura passada en què la CUP ha dema
nat més policia– va ser en les conclusions de la comissió Pujol. Sobretot que hi hagués 
tècnics facultatius en matèria economicofinancera, perquè és per on s’escapa el país 
avui i per on s’està corrompent també la nostra democràcia.

I l’altra és també combatre... Bé, també, òbviament, jo crec que és molt deficitari el 
paper dels organismes de control. Sembla que, en comptes d’evitar morts, vagin a re
comptar cadàvers, i això diu poc de la prevenció en la lluita contra la corrupció, i sem
pre arribem tard i quan el mal ja ha estat fet i és inevitable, no?

I després, també, combatre algunes consideracions que són absolutament inaccepta
bles, sobretot des d’un punt de vista de l’ètica, que són algunes tesis oficials en relació 
amb la corrupció, no? El cas aïllat, la poma podrida, i sense dir que la corrupció genera
litzada i sistèmica no és només esporàdica i accidental, ni molt menys. Ha sigut constant 
i habitual en molt determinades esferes del poder polític i econòmic d’aquest país. Per 
tant, són arguments que també ajuden poc el combat pedagògic i cultural contra la cor
rupció, i que minimitzen, banalitzen i fins i tot justifiquen el que ha sigut la corrupció.

I, finalment, en la part resolutiva, que seria la de mesures contra la corrupció, tor
no a la primera reflexió en aquell debat parlamentari, que es va produir després de la 
comissió, dels vuit mesos de comissió d’investigació. Van sortir moltíssimes mesures, 
no només les pròpies dels grups parlamentaris, sinó també d’altres sectors socials que 
s’havien convidat, i no es van aprovar, ni molt menys, totes. Al contrari. Per tant, és una 
bona base aquella bateria de mesures que tots vosaltres proposàveu, doncs, agafarho 
per veure també quines es poden legislar i quines també s’implementen, i després, so
bretot, i també, quines s’implementen.

La consideració és que en el combat jurídic, institucional i polític contra la corrupció 
el que més manca és voluntat política –és una opinió, òbviament, personal–, que hi ha 
altres formes també de legalitzar formes de corrupció econòmica, que també minen o 
corrompen la mateixa democràcia en un context econòmic on això..., no? He aportat una 
reflexió personal, eh?, per a la comissió, que és un article llarg que es diu «La màfia, fase 
superior del capitalisme», i com la crematística també de mercat lliure, al final, fa que 
el que abans era il·legal estigui entrant en lògiques de legalització. El rescat de la banca 
sense cap cost és legal, no?, el pagament del deute sense auditoria també és, no només le
gal, sinó obligatori per una reforma constitucional, i és obvi que el que cal són noves ba
ses per a un nou model de democràcia política, social i econòmica. 
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Després va haverhi també la qüestió de la transparència, es va aprovar la Llei de 
transparència, és veritat, en la legislatura passada –ara la meva companya Gemma Cal
vet en parlarà–, però també és veritat que de vegades de la transparència en fem un mite, 
no? I també transparència, sense implicació, activació i compromís ciutadà, no deixa de 
ser res més que una actitud contemplativa. I, en el fons, un arriba a pensar que l’exigèn
cia permanent de transparència no és res més que l’evidència radical de desconfiança. 
És a dir, exigim tanta, tanta transparència, perquè el clima de desconfiança és absolut. 

Però sí que voldria dir algunes coses bones –i amb això acabo– que li han passat al 
país: hi ha gent que amb la corrupció sempre es genera un clima de resignació, de fata
litat, de nihilisme, de no creure en res ni en ningú, i, en canvi, en aquest país hem tingut 
la sort de tenir acusacions populars –des del cas Innova, el cas Palau, el cas Mercuri, 
ara el cas Inipro, ara també el cas Manga a Girona–, que s’han activat precisament per 
una tríada que al principi d’aquella comissió dèiem: «L’objectiu és una triple erra: reco
neixement, reparació i garanties de norepetició.»

El reconeixement jo crec que és parcial; encara no sabem com han sigut aquests 
trenta anys de gestió política, financera i econòmica a casa nostra; ens hi apropem bas
tant. Segurament, la reparació..., malauradament s’ha dit que no s’ha reparat el mal i el 
dany social causat, i les garanties de norepetició... és la tasca política que teniu l’enor
me responsabilitat d’assumir, no?

També hi ha hagut el Pacte social contra la corrupció, que és una iniciativa lloable, 
també, perquè neix de l’esforç social i civil. També depèn d’una qüestió de voluntat po
lítica. El proper dijous al Parlament Europeu es vota la Trade Secrets Directive, que, en 
defensa del secret comercial, el que fa és ara evitar que hi hagi filtracions sobre corrup
cions o negocis tèrbols en l’àmbit econòmic, més en l’empara que s’incorporaria el trac
tat, el TTIP que es vol aprovar entre Estats Units i la Unió Europea. 

Per tant, en la Llei de transparència nosaltres també vam constatar que faltava la de
fensa dels alertadors. No deixa de ser una metàfora que l’únic empresonat del cas Lux 
Leaks en aquest moment sigui la persona que ho va denunciar: cap banquer, cap em
presari, cap alt comissariat de la Unió Europea, sinó que l’únic treballador que va veure 
que s’estava fent això és l’únic que ha estat processat i ha estat també empresonat.

Hi ha hagut altres iniciatives, com el Grup de treball contra la corrupció, que és 
una xarxa de diferents experiències contra la corrupció, que també es posa a disposició 
d’aquesta comissió per a tot allò que sigui requerida.

Hi ha el projecte també de Llums i Taquígrafs per fer una memòria contra la corrup
ció a casa nostra, des del punt de vista que la memòria sempre és un antídot.

I, finalment, i també com en l’àmbit dur, per dirho així, de la intervenció és la vo
luntat política; em remeto a una de la documentació generada a la CIFEF, que va ser 
l’informe que va remetre l’Oficina Antifrau. I quan el juliol de l’any passat es valorava 
l’abast de les mesures del Govern en l’àmbit de la transparència feta contra la corrupció, 
doncs, l’estiu del 2015 l’Oficina Antifrau recordava que des les cinquantauna mesures 
contra la corrupció i per a la transparència, anunciades pel Govern del president Mas el 
febrer del 2013, només se n’havien complert un 7 per cent –un 7 per cent–; quedava pen
dent per fer un 93 per cent...; havien passat dos anys.

I acabo també des de la memòria, i segurament des de l’enyorança, citant en Xavier 
Vinader. Fa un any que ens va deixar i ell sí que ho tenia molt clar, no?, i sempre deia 
que el combat contra la corrupció no era essencialment un combat polític i judicial, 
sinó, sobretot, ètic, pedagògic i cultural.

Gràcies.

El president

Doncs, ara obrirem un torn de preguntes cap al compareixent. El Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

Antonio Espinosa Cerrato

Realment, coincidim en l’anàlisi, coincidim amb les carències, amb els dèficits, amb la 
sensació d’impunitat que el senyor David ens ha traslladat. Ell ha posat de manifest alguns 
aspectes, com la dilació, la laxitud, els indults... I finalment ha parlat de voluntat política.

Jo crec que el fet que estigui constituïda novament aquesta comissió, doncs, demos
tra, almenys per part del Parlament de Catalunya, una clara voluntat política, jo crec 
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que compartida o àmpliament, molt àmpliament compartida, de realment portar a ter
me mesures, implantar mesures legislatives de cara a prevenir i impedir la corrupció, i 
afavorir la regeneració i la transparència.

Deia ell que la transparència és sinònim de desconfiança, i és veritat, però, és clar, és 
que és una desconfiança que resulta evidentíssima tenint en compte com s’estan desen
volupant, inclús a dia d’avui, els esdeveniments, cas rere cas, de corrupció.

Per tant, és veritat que no ens podem resignar; no podem considerar això com una 
fatalitat contra la qual no hi podem fer res, i, per tant, jo crec que cal un combat –per 
dirho d’alguna manera– polític o legislatiu, i també coincideixo que té un tema ètic i 
moral transcendental.

Però a mi m’agradaria que de tot això, al final, a mi m’agradaria que David Fernàn
dez, el senyor David Fernàndez em digués dues propostes concretes que siguin fonamen
tals en aquest tema, dues propostes que siguin d’implantar, que diguis: «Això i això.» 
Dues; em conformo amb dues.

El president

Gràcies. (Veus de fons.) Sí, les fem totes. Pel Grup Parlamentari Socialista? (Pausa.)

Jordi Terrades i Santacreu

Bona tarda. El sentit de la meva intervenció anirà en dues línies de petició de valo
ració, sobretot, tant al senyor Fernàndez com a la senyora Calvet, en tant que diputats 
que en el seu moment –i diputada– van valorar, votar –ell va presidir l’anterior comissió 
d’investigació sobre el frau fiscal–, i, per tant..., en l’últim Ple de la legislatura... –l’últim 
o el penúltim–, es va aprovar tota una bateria de propostes i, per tant, la valoració so
bre..., i des de la perspectiva que dóna de poder analitzar des de fora no el treball que es 
va fer, sinó com ha evolucionat el compliment d’aquelles resolucions que es van adoptar 
al Parlament, i després, també, algun tipus de proposta que ajudi aquesta comissió a fer, 
segurament –ja em perdonaran l’expressió–, no un missal, com vam fer en l’anterior co
missió, sinó propostes concretes d’actuació, eh?

Perquè aquesta comissió que hem constituït en aquesta legislatura, que és una co
missió d’estudi –a diferència de l’anterior, que va ser d’investigació–, probablement és 
oportuna, perquè li treu un cert dramatisme escènic a l’anterior comissió. Aquí van 
comparèixer moltes persones, algunes d’elles imputades, i que venien aquí i s’asseien, 
algunes ni ens explicaven..., s’acollien al seu dret de no donar la seva versió, perquè es
taven imputades, i algunes altres..., tots sabem què és el que van venir a fer. Tampoc ho 
valoraré ara, perquè no és el motiu d’aquesta comissió.

El format que hem adoptat en aquesta legislatura, que és una comissió d’estudi, que 
ens permet també abordar no aquells temes tan punyents des del punt de vista de l’opi
nió pública, el de casos que estaven i que estan judicialitzats, i, per tant, ens permet 
abordar alguna línia de treball d’aquell pla de treball que no es va complir, perquè tots 
ja érem conscients que era tan extens que era impossible donar resposta a algunes de les 
qüestions que estaven plantejades.

Jo crec que hi han dos temes que els citava en David Fernàndez en la seva inter
venció inicial i que, des del nostre punt de vista, caldrà esmerçarhi algun tipus d’anà
lisi, perquè des d’aquest Parlament, Parlament d’un país petit en nombre d’habitants, 
però que podem fer la nostra aportació perfectament en dos temes que són crucials, que 
és què passa amb l’economia global i, per tant, ja no només amb l’economia global..., 
que no és una crítica a la globalització de l’economia, sinó al que això comporta, des del 
punt de vista d’evasió fiscal, d’elusions fiscals, de drets penals diferents entre països, de 
noacords internacionals per lluitar contra els paradisos fiscals...

Alguns dels compareixents de l’anterior comissió ens parlaven d’una certa crisi de 
valors del món occidental. Bé, veient només el que ha sortit dels papers de Panamà, 
aquesta crisi no afecta només els països anomenats occidentals. Vull dir, aquí tenim 
un problema que s’escampa arreu, no? Com es poden començar a fer propostes per tal 
d’abordar aquests temes?

I després, per al cas que ens afecta més directament a Catalunya, i fins i tot a l’Estat 
espanyol, i probablement Europa..., de vegades el tall molt lleu que hi ha entre el que 
hauria de ser una correcta concertació entre el sector públic i el sector privat, que per 
l’experiència passada ha esdevingut en d’altres qüestions que tots coneixem. Per tant, 
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aquest és un tema que caldrà abordar per fixar exactament les fronteres, els límits, la le
gislació que ha de regular tots aquests temes.

La seva posició sobre el que vostè anomena la indústria fiscal ja la coneixem, i jo 
crec que aquí hauríem d’abordar dos tipus de mesures, no? Una, des del punt de vista 
intern, una reforma estructural del sistema tributari, que vol dir no posar l’accent només 
en la recaptació, sinó també en la justícia, i, per tant, després, amb el que això implica 
amb la reforma també de les lleis penals que regulen el país. I aquí tinc una sèrie de pre
guntes per al tercer compareixent...

El president

Senyor Terrades, quan vostè vulgui, dir que els cinc minuts ja estan...

Jordi Terrades i Santacreu

...i el que sí que voldria és la seva valoració, eh?
Vostè ens parlava..., va haverhi una escenificació per part de l’anterior president de 

la Generalitat, que es va reunir amb tots els poders del país, van acordar cinquantauna 
mesures, se n’han fet poquíssimes –vostè les descrivia–; ara, la comissió d’investigació 
també va proposar un ventall de mesures espectacular.

Quina impressió en té, vostè, del grau de compliment d’aquelles mesures que vam 
aprovar en aquest Parlament, i si qui té l’obligació d’activar els mecanismes legislatius i 
socials per donarhi compliment, que és el Govern del país, si des del seu punt de vista 
ha posat mans a la feina o no. La seva visió des de fora.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot...

Albano Dante Fachin Pozzi

Ens partirem una mica el temps, perquè... (Pausa.) Jo volia anar una mica al gra so
bre un tema... En David parlava de les formes de legalitzar la corrupció. Això fa molta 
por, perquè, al final, quan hi ha un imputat, quan hi ha algú que s’ha saltat la llei, amb 
moltíssima dificultat, això es pot perseguir, però quan això és legal és terrible, no? 

I estem veient aquests dies que ens posem les mans al cap amb el tema dels «papers 
de Panamà», però avui al matí ja hi havia algú parlant que això no era tan greu, que més 
aviat era una cultura fiscal diferent, no? I s’arriba a una dissolució de tot plegat...

I jo volia preguntarte..., o veure si havies reflexionat sobre això, en aquest moment 
que, a més, a Catalunya molta gent posa noves idees sobre la taula, sobre com ha de ser 
el futur, com ha de ser... Hi ha un debat en l’àmbit fiscal, que és aquesta qüestió que s’ha 
posat sobre la taula com a proposta..., la diferència entre la cooperació, no?, contrapo
sarla a aquesta qüestió del càstig i de la persecució de l’evasió. I de vegades es presenta 
com a molt modern, això, però té certs riscos, no? No sé si li has donat voltes a això; 
segur que sí.

Marc Vidal i Pou

Bona tarda. Gràcies, president, per concedirme la paraula. Bàsicament era perquè, 
després de les hores que vam compartir amb l’antic president, no em tocava altra cosa 
que agrairli estar avui aquí, entre altres coses perquè coincidim fil per randa amb les 
conclusions que ens ha explicat aquí.

Per tant, a mi m’agradaria destacar només tres qüestions: una, la coincidència amb 
el fet que les conclusions de l’anterior comissió d’investigació poden servir –no només 
les aprovades, sinó també les que van presentar els diferents grups–, poden servir de 
punt de partida per a una comissió que pretén ser d’estudi i, per tant, pretén arribar a 
una qüestió més pragmàtica, i penso que això és qüestió de posar fil a l’agulla.

Un segon aspecte, que és el tema de casos aïllats versus corrupció sistèmica i cor
rupció organitzada, que té molta relació amb les tres erres. Jo, com que sóc de tradició 
catòlica, em deien, quan m’anava a confessar, que havia de fer primer acte de contrició i 
després el propòsit de l’esmena. És evident que si nosaltres estem aquí per intentar la 
norepetició, això és impossible si no hi ha hagut l’acte de contrició, i l’acte de contrició 
és impossible si no hi ha hagut aquest reconeixement explícit, clar, que hi ha hagut cor
rupció d’una manera no com un cas aïllat, no com l’ovella negra, sinó que ha sigut sis
tèmic en molts aspectes. I em penso que això, aquí, hi hauríem de posar un punt d’inci
dència.
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I el tercer i últim –amb això acabo– és el tema, efectivament, que el més greu de tot 
és la impunitat sobre la corrupció. I la impunitat sobre la corrupció té a veure amb el 
canvi social de paradigma respecte a la percepció de la corrupció. I, aquí, això no és no
més una qüestió que puguem fer per la via legislativa, que tenim la capacitat que tenim 
de legislar, que no és exactament el cent per cent, sinó que és escassa; però, en canvi, sí 
que tenim molta capacitat, com a institució, tant nosaltres com el Govern, per poder fer 
aquesta incisió social que ens permeti el canvi de paradigma respecte a la corrupció. Jo 
crec que aquí hauríem de fer molta incidència en les propostes finals que poguéssim fer 
d’aquesta comissió d’estudi, perquè seria una via per avançar a poc a poc, oi?, a mitjà 
termini, en aquest canvi de paradigma respecte de la corrupció.

I res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya?

Esperanza García González

Gràcies, president. La veritat és que és difícil no estar d’acord amb determinades co
ses que ens ha explicat el senyor Fernàndez avui aquí, en el sentit que, evidentment, la 
corrupció no deixa de ser un corcó que malmet tota la nostra confiança en el sistema, 
la convivència, i que, al final, ens fa mal en conjunt, no?, com a societat. 

Però a mi m’agradaria, també, que es parlés de corrupció en el sentit ampli, no? 
Sembla que al final hem posat fil a l’agulla, o intentem posar fil a l’agulla només amb la 
corrupció política, però què és corrupció, no? Corrupció és, també, doncs, aquell que..., 
aquestes notícies que veiem, doncs, aquells que decideixen que guanyen molts calés 
però no volen contribuir al manteniment d’una sèrie de serveis que dóna la possibilitat 
de viure en un país que té un estat de benestar, com el que tenim..., és això corrupció.

És corrupció, també, aquell que fa servir, doncs, informació privilegiada per enri
quirse personalment, o aquell que gestiona una empresa i que decideix fer un alçament 
de béns, o potser una administració deslleial, que es deia abans, amb l’antic Codi penal 
i deixar els seus socis tirats, no? Jo crec que estaria bé que parléssim en conjunt, no?, del 
que significa la corrupció, entre altres coses perquè una cosa que ha assenyalat el senyor 
Fernàndez, però que jo crec que repetirem tots, és que podem legislar moltíssimes co
ses, no?, però, al final, si no hi ha tampoc un concepte i una conscienciació social del que 
significa, doncs, no complir amb les lleis, i amb això em refereixo a tot; no complir amb 
les lleis, doncs, significa que al final, doncs, la nostra convivència com a societat queda 
amenaçada o queda malmesa o, fins i tot, hi ha una pèrdua de confiança tal, que això, 
doncs, amb un temps, doncs, seria una mica el «yo hago lo que quiero». I ja està, no?

Dit això, és evident que hi ha coses amb les quals podem coincidir i..., excepte en 
l’afirmació que això és un sistema corrupte, que hi ha una corrupció sistèmica, perquè 
de fet la paraula ja, «sistèmica», el que significa és que afecta tots els nivells, no? I no 
afecta tots els nivells quan són els fiscals, precisament, qui d’ofici persegueixen els de
lictes, no? Jo crec que en això tenim sort; el fet que donis dades com que hi ha 147 in
vestigacions dels Mossos d’Esquadra des del 2010 ens reafirmen que no és sistèmica, 
és a dir, que el sistema no està absolutament podrit; però jo voldria aprofitar, i des del 
Partit Popular voldríem aprofitar, en comptes de fer una dialèctica més de partit, i si 
ens centrem només en què es pot fer des d’aquí, aprofitar, doncs, l’experiència dels par
lamentaris, més que la d’exjurista, que el senyor Queralt el tenim aquí i ja li ho podem 
preguntar..., és: primer, quines millores es podrien introduir dintre de les comissions 
d’investigació en els casos de delictes i de corrupció, tant polítics i financers, etcètera, 
perquè vam veure una comissió molt extensa, una desfilada de personatges increïble... 
Com a jurista, jo estic absolutament d’acord que no hagin de declarar, sempre que es ve
gin perjudicats en els seus interessos judicials, però potser hi ha alguna manera, no?, de 
millorar aquesta mecànica de les comissions d’investigació. 

I dos. Tenim l’oportunitat... –dos perquè així en fem deu, o sigui, tothom pregun
ta dues coses–, tenim sobre la taula la possibilitat de fer una llei d’incompatibilitats. 
Això afecta directament els càrrecs polítics i això ho farem al llarg d’aquestes setmanes, 
perquè el passat Ple vam aprovar aquesta possibilitat de començar a estudiar una nova 
llei d’incompatibilitats per als càrrecs polítics, siguin diputats, siguin regidors, o siguin 
dipu tats al Congrés o senadors, i ferho des d’aquí. 
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Com veu aquesta possibilitat per millorar, doncs, que no hi hagi interessos o que no 
hi hagi la sospita que hi ha algunes persones que es dediquen al món de la política que, a 
més de l’interès del servei públic, que és el que jo crec que tothom té i majoritàriament, 
doncs, hi hagi persones que no el facin servir per a això, sinó com a plataforma, doncs, 
per enriquirse personalment.

El president

Per part del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular?

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, jo; seré breu i no seguiré la norma que encertadament havia suggerit la diputa
da Esperanza García, de dues preguntes, perquè no en faré cap. Només agrair al David 
haver vingut aquí; dir que compartim cent per cent les reflexions que ha fet, tant de ca
ràcter del sistema, de com va funcionar la comissió i de què podem aprendre de com va 
funcionar la comissió, i què hem de començar a treballar. Per tant, moltes gràcies. 

I un apunt, que és que jo d’aquí a una estona m’hauré d’excusar durant una mitja 
horeta; em sap greu per la Gemma, però seguiré..., hi ha altres companys que seguiran 
perfectament la compareixença i intentaré poder, si més no, després parlar amb ella.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per part de Junts pel Sí?

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies. I gràcies al senyor Fernàndez per la compareixença. Vostè feia referència a 
les conclusions, no?, també, de la CIFEF i de la comissió que li va tocar presidir, i s’hi 
referia amb un sentiment agredolç, no?, segurament compartit per molts o per la im
mensa majoria, no només del funcionament en si, no?, de la comissió, sinó per la sensa
ció d’impunitat, que vostè també s’hi referia, no?, entorn de la corrupció.

Però una pregunta concreta, respecte a aquesta comissió: vostè quina valoració fa 
d’una comissió que al final també tracta, sobretot, sobre processos judicials, i que això 
és un impediment a la tasca parlamentària, no?, de nodeclaració. Abans la senyora 
García també s’hi referia i, per tant, quina opinió, també, li mereix, no?, aquesta cir
cumstància que es va produir en l’anterior legislatura.

Sí que es referia a una sensació d’impunitat que segurament és compartida, no?, i 
una manca –segurament vinculada a això, no?– de control extern i intern, no?, de com la 
corrupció ha anat campant lliurement en aquest país i en l’Estat espanyol, i això que ha 
provocat, doncs, aquests alts índexs de frau, no? I aquí segurament la sensació d’impu
nitat i de ràbia és creixent, atès que segons càlculs, es calculava que probablement Ca
talunya representa el frau fiscal uns 16.000 milions d’euros, que és el que sovint també 
hem reclamat com a dèficit fiscal, no?, que també en tenim un altre, no?, que és el frau 
fiscal, que, òbviament, també cal combatre i que segurament generen aquesta sensació 
de frustració, atès que majoritàriament és pels grans capitals i les grans empreses, no?, 
perquè és evident que el contribuent, quan fem la declaració, doncs, de la renda, no re
presenten ni practiquen, doncs, aquest frau que sovint està normativitzat, no?

I això segurament porta a la reflexió d’aquest sistema imperfecte o, fins i tot, es po
dria dir còmplice, a vegades, no?, de certes pràctiques que, malauradament, s’han anat 
institucionalitzant. I segurament també això porta a un sistema global pervers, i vostè 
s’hi referia. No hi ha pogut entrar més en concret, segurament, però només en un any 
hem passat de Lux Leaks als papers de Panamà, dos casos diferents però que proven que 
la corrupció està estesa a tot arreu; perquè aquí no se n’han salvat països, gairebé tots 
els països han anat sortint, no se n’han salvat ni dirigents ni d’empreses, ni polítics, ni 
d’enlloc, no? Perquè la llista, doncs, que encara va sortint amb degoteig, no?, però que va 
sortint, afecta absolutament tothom i tots els països, i això, doncs, sí que amb una pre
gunta més concreta seria com creu vostè que s’hauria de mirar d’evitar, perquè la veritat 
és que això ja no només fa referència ni a Catalunya ni a l’Estat espanyol, sinó que és un 
sistema globalitzat i sovint comunicat entre ell, no?, i que, per tant, ha permès que això 
seguís practicantse, no?

També podríem anar a figures concretes com la Sicav, o altres maneres d’elusió fis
cal que estan en l’arquitectura institucional i fiscal normativitzada, no?, en el nostre 
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país, i que, per tant, això també són formes, segurament, de potenciar, a vegades, aques
ta mala praxi, no? I com podríem millorar la col·laboració institucional i internacional 
al respecte d’això, no? I, per tant, quins podrien ser els mecanismes, o quins creu vostè 
que podrien ser els mecanismes que poguessin intentar reparar o millorar aquesta situa
ció, així com també què li mereixen les... –com a mínim n’hi ha hagut dues, no?– am
nisties fiscals que també s’han aprovat i s’han impulsat, i que segurament també són 
l’origen, no?, de totes aquestes problemàtiques que avui, malauradament, ens trobem en 
els mitjans de comunicació, però que, sobretot, i més malauradament, ens trobem en el 
dia a dia de la nostra societat, o fins i tot, doncs, amb una pràctica força estesa... –jo crec 
que el professor Queralt en parlarà més, perquè n’hem llegit articles seus al respecte, 
no?–, com són els indults i, per tant, la politització de les amnisties respecte a sentències 
judicials que puguin ser fermes.

Per acabar, potser tres preguntes no concretes, perquè això és un fenomen global i, 
per tant, és difícil, no?, entrar en una concreció molt detallada en aquest escàs temps, 
no?, que tenim. Però sí que sempre, més enllà de les tres erres, a què vostè s’hi referia 
amb encert, no?, normalment hem trobat tres mancances, que són a nivell de l’Adminis
tració judicial i segurament també, doncs, de recursos i mitjans que s’hi aboquen, i que 
això és un impediment a l’hora de poder fer bé la seva tasca, i bona mostra d’això és la 
temporalització de les sentències i de les instruccions judicials, no?, que, evidentment, 
fan segurament que aquesta sensació d’impunitat sigui la que és.

En segon lloc, el sistema fiscal, no?, i la reforma que segurament s’hauria d’abordar 
i, per tant, també com aquest model tributari hauríem d’adaptarlo. I la tercera, la capa
citat legislativa, que sovint des de..., bé, sovint no, és la realitat, des de Catalunya no 
hem tingut, perquè depèn, malauradament, doncs, de l’Estat espanyol, a nivell penal, 
civil, administratiu, etcètera, no? Per tant, i entrant a les tres preguntes concretes, més 
enllà d’aquestes tres temàtiques globals, què n’espera vostè, segurament, al respecte 
d’això, però que tenim l’oportunitat, que és en aquest procés constituent i entenent que 
aquesta ha de ser la última legislatura a cavall de l’autonomia i de la república, doncs, 
que la pròxima legislatura servirà per poder tenir capacitat normativa sobre aquests tres 
àmbits, que malauradament a dia d’avui no hem tingut i, per tant, què n’espera?

Què va fer malament o què fomenta la sensació –i acabo president– d’«agredolçor» 
de la passada comissió, no? Vostè què en criticaria o què milloraria? I, sobretot, què 
n’espera i què li agradaria que aquesta comissió, doncs, a la qual avui assisteix, produís 
o generés com a conclusions i debat per poder afrontar aquest procés.

El president

Moltes gràcies. S’han incorporat a la comissió avui com a especialistes, d’acord amb 
la mateixa resolució del Ple de convocatòria de la comissió, representants de l’Observa
tori Ciutadà contra la Corrupció, a qui confereixo la paraula per si volen ferne ús.

Martí Olivella Solé 

Molt bé. Moltes gràcies. Bé, no només gràcies per donarnos la paraula, sinó gràcies 
a tota la comissió per aprofitar aquesta innovació que el Reglament de la cambra permet 
de poder estar de forma permanent al costat dels grups parlamentaris, tractant un tema 
tan important com aquest.

En algun moment –i ho deixo a la presidència– ens agradaria lliurar les onze còpies 
signades que es van fer aquí al Parlament el dia 9 als representants de les forces políti
ques que estan aquí, o avui o en el moment que es consideri oportú, i, sobretot, perquè 
el darrer punt del decàleg precisament contemplava aquesta possibilitat d’una interacció 
més permanent entre ciutadania organitzada preocupada per aquests temes i les institu
cions dedicades al Parlament.

Sobre el tema en concret? En primer lloc, agrair la claredat i contundència d’aquesta 
diagnosi resum tan potent del David Fernàndez, que crec que ens ajuda a tots molt a si
tuarnos on som i, per tant, a com afrontarho. També, com m’han preguntat ara mateix, 
què esperaries d’aquesta nova comissió, que no es va poder fer en l’altra i que, en el nou 
format, doncs, seria molt interessant saber, per orientarnos. I, en el tema de la repara
ció... –i acabo–, el reconeixement està sempre difícil, l’intentar que no torni a passar, 
no?, que no es repeteixi, doncs, és aquests intents de lluitar contra les causes estruc
turals de la corrupció; però tenim un greuge acumulat i és com fer que es retornin els 



DSPC C 81
12 d’abril de 2016

Sessió 3 de la CEMCORD 14

diners usurpats, robats, desviats, eludits, perquè tots diem que ens fan falta i que resul
ta que, com a molt, van alguns a la presó, i poc, i, en qualsevol cas, retorn a les arques, 
poquíssim.

I, molt lligat a la reparació, què s’hauria de fer amb les decisions d’aquells governs 
que han guanyat gràcies a campanyes declarades, judicialment, amb finançament il·le
gal. És a dir, si queda clar. Ja està.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Martí Olivella. Hi ha també, com a especialistes incorporades a 
aquesta comissió, dues representants de l’Oficina Antifrau, no sé si volen fer ús de la 
paraula?

Lourdes Parramon i Bregolat 

Sí, moltes gràcies, president. En primer lloc, per agrairli al David Fernàndez la seva 
presència aquí, i jo també vaig tenir la possibilitat de compartirhi moltes hores en l’an
terior comissió. 

Nosaltres declinaríem ferli preguntes per la mateixa naturalesa de la nostra in
tervenció i del nostre seguiment i observació en aquesta comissió, però sí que voldria 
agrairli la presència, les dades i les multireferències, i posarnos, en aquest sentit, a dis
posició de la nova presidència perquè puguem fer les aportacions que ens pertoquin, tant 
des del punt de vista d’actualitzar o de fer seguiment i revisió de l’informe que ja vam 
aportar en l’anterior comissió, o de fer, doncs, la intervenció que ens pertoqui, un cop en 
el decurs de les sessions d’aquesta comissió anem veient quins són els objectius concrets 
que es vulguin anar assolint, i, per tant, adequaríem la nostra aportació, doncs, al format 
i a les conclusions que es vagin tenint a mesura que es vagin succeint les sessions. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Parramon. Senyor Fernàndez, quan vostè vulgui, per con
testar les preguntes.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, president. I gràcies a totes les il·lustres diputades per les seves interven
cions. Vaig per ordre per respondre com cal i per respecte a cadascú. 

A l’il·lustre diputat Antonio Espinosa. Jo estic d’acord amb el que deia de l’ètica i la 
transparència. Feia una primera reflexió, no?, que és sobre els sistemes integrals, no?, i 
avançar cap a sistemes integrals. I jo crec que aquí també han fallat molt els òrgans de 
control. 

I em demanava dues coses, no?, molt concretes. I, com que la pregunta era concreta, 
la resposta serà concreta. Una de mètode. Eren dues coses, una és la metodologia, que el 
que es va aprovar s’apliqui, perquè també, moltes vegades, no?, la teoria de paper mullat 
costa molt que al final es materialitzi. El recorregut dels canvis és desesperant moltes 
vegades, però les mesures concretes, jo en diria dues. Una, que abans l’he dit i penso que 
és important, que és que la unitat operativa adjunta dels Mossos incorpori facultatius en 
matèria tecnicoeconomicofinancera, perquè és on desplega avui la gran corrupció, per 
dirho així. I una altra, segona, que em sembla que és la que genera més, no només im
punitat, sinó percepció d’indefensió, és mesures dràstiques contra la impunitat. Ja sigui 
en la fase judicial o en la fase penitenciària. 

I, hi insisteixo, que ho dic sense creure massa i no creure res en la presó, però em 
sembla un escàndol que les dades, doncs, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu
nya, sentència ferma per pensions de luxe, privilegi als tres mesos; cas Pallerols, privi
legi als tres mesos; cas Treball, indult als dos mesos; José Mestre, narcotràfic, al carrer, 
quan no podria estar al carrer, no? Aleshores, que aquesta percepció d’impunitat... O si
gui, si els pobres han de complir de mitjana 2.720 dies en aquest país, per delictes, no?, 
contra la propietat o per delictes econòmics, també els rics. Això també, i això passa en
cara. Aleshores, jo crec que és el primer pas per ordre de gravetat, no? Primer, eliminar 
la impunitat, després ja combatrem la corrupció.

El senyor Terrades. Segur que estem d’acord que, òbviament, és un fenomen global, i 
que, per tant, reclama respostes de justícia global. Però també és veritat que l’estructura 
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institucional, no?, començant pel mateix cas Lux Leaks, que implica el senyor  Juncker, 
o la mateixa negociació de dijous que ve, del Trade Secrets al Parlament Europeu, tam
bé legislen a favor dels mercats. I això és així. I avui el conflicte del lloc on vivim, que 
és també Europa, i que diuen que és el bressol de la democràcia, també és fonamental
ment entre democràcia i mercat, o entre el poder del diner i la sobirania popular, no? 
I com el poder del diner ho corromp tot. 

Sobre el grau de... Estic d’acord absolutament amb la reforma, no?, estructural del 
sistema fiscal. Però quan jo abans parlava..., que abans feia referència el senyor Dante, 
de la legalització, és que la Sicav és el frau fiscal legalitzat. I és que l’amnistia fiscal, 
no?, és la impunitat fiscal legalitzada. Legislats tres, no?, durant els trenta anys d’estat 
de dret. I és una autentica vergonya. Aleshores..., després m’hi referiré a una pregunta 
que feia el senyor Gómez. 

Preguntava pel compliment del Govern amb l’interinatge que hi ha hagut fins a la 
seva constitució a principis de gener. I jo, de cop i volta, em remeto a l’informe de l’Ofi
cina Antifrau, que només s’hagi complert un 7 per cent, no?, en la fase política de dos, 
tres anys, de la legislatura anterior, de màxima implosió del que significava la corrup
ció, és, pel cap baix, decebedor, no? I és injust amb la societat que dèiem, perquè ales
hores estàvem..., no?, representada. Per tant, la lectura és severament i necessàriament 
crítica i, òbviament, desitjaríem que fos una altra.

També esperaria igualment una catarsi, eh? O sigui, que els fets viscuts també ens 
desvetllés la percepció que el fartatge social de la corrupció és elevada. Vull dir, jo crec 
que és elevat, però això encara no s’ha materialitzat en els institucions polítiques. 

Senyor Dante, completament d’acord amb aquesta tendència a legalitzar formes de 
frau, siguin Sicav, siguin Socimi, siguin ETVE, siguin formes, no?, recurrents d’espoli 
social, segurament, i d’acumulació per despossessió. Parlàvem de 16.000 milions d’eu
ros, però, bé, Caixa de Catalunya ha deixat 13.000 milions d’euros de forat. On estan 
els responsables? No hi ha justícia en aquest país? Enfonsen una caixa, hem de pagar 
13.000 milions i aquí no ha passat res? I encara tenim el senyor ics als patronats de de
terminades fundacions d’aquest país, i estan processats i imputats, eh? Això és la jus
tícia de classe, que també teoritzava Hannah Arendt; els passos de càstig i de repressió 
estan pensats per a la gent de baix, mai per a les elits, que tenen un circuit que es diu 
«impunitat», que sempre els protegeix. 

I respecte a la cultura fiscal, jo crec que va ser un debat molt interessant en l’anterior 
comissió d’investigació. I realment van venir experts de diferents universitats –recordo 
l’Autònoma, la central, la Pompeu Fabra– que deien que, realment, es podia canviar la 
cultura, però venien amb cultures molt nòrdiques, per dirho així, que contrasta una mica 
amb la nostra cultura súdica, diguemho així també, no? Aleshores xocava. Però sí que 
deien que és veritat que ja es pot passar de la repressió i la lògica recaptatòria a la lògica, 
no?, de la cooperació i la implicació. I jo aquí estic molt més d’acord amb un canvi de 
cultura fiscal. A mi m’agrada pagar impostos, i jo vull pagar impostos. Perquè vull que 
els meus avis tinguin pensió, que tinguem hospitals, que tinguem escola, que tinguem 
parcs, no?, que tinguem cultura accessible; o sigui, és la contribució que fem a la comu
nitat.

I aquí s’ha generat, de vegades, la lògica dels pinxos, no?, per dirho així, no? I a ve
gades també, que és un error, s’ha volgut equiparar la factura en negre del manyà amb 
el frau fiscal a escala industrial, per dalt, no?, en una societat amb un 25 per cent de po
bresa i un 30 per cent d’exclusió social. Però, per tant, sí que ens hem d’implicar en el 
fet que els fanals, quan sortim aquí fora, o el banc, és de tots. I que el paguem entre tots 
i que l’hem de pagar entre tots. 

I només demanaria el canvi de cultura fiscal, també un canvi de fiscal de la hisen
da de l’Estat espanyol, i de la futura hisenda catalana. És a dir, que apliquin el 30 per 
cent de la contundència que apliquen a treballadors i a autònoms –que als dos minuts ja 
t’han..., no?, ja t’ho han descomptat del compte corrent– a les grans empreses, als grans 
patrimonis i a les grans fortunes.

El senyor Vidal. Dir que hi estic absolutament d’acord. També agrairli, també, en 
lògic retorn recíproc, de les hores compartides i els dolors i els maldecaps, també, i 
les tristeses, perquè moltes vegades era dolorós veure en quin país estàvem. És veritat 
que és un punt de partida. Jo penso que els grups, no?, van fer les seves propostes i que 



DSPC C 81
12 d’abril de 2016

Sessió 3 de la CEMCORD 16

allò és un bon punt de partida, perquè ara, diríem, així, el que esperàvem, és l’hora 
de debò, és l’hora de la veritat, és l’hora de posar el fil a l’agulla, és l’hora que realment 
puguem respondre políticament, legalment i institucionalment a la xacra i a la xarxa de 
la corrupció. I aquí és on ens la juguem. Les denúncies poden ser millors o pitjors, més 
documentades o més extenses, però l’hora de la veritat és ara i és en aquesta comissió 
que us correspon des d’una enorme responsabilitat.

I l’altra, també, quan parlava d’acció de govern institucional, també ho deia el senyor 
Terrades, jo crec que una acció determinada i decidida. Jo penso que la Generalitat hau
ria d’estar personada al cas Palau. I penso que la Generalitat hauria d’estar personada al 
cas Mercuri. I penso que allà on hi ha una denúncia de la fiscalia, que s’ha malversat un 
euro públic, la contundència de l’acció institucional de govern hauria de ser exemplar. 
Després m’hi referiré, quan abordi les preguntes de Junts pel Sí.

Respecte al PP, òbviament, hi ha altres corrupcions: periodística... –senyora Espe
ranza García, que li agraeixo també les reflexions–, periodística, policial o judicial. Hi 
ha hagut casos. Jo, quan parlo de corrupció sistèmica, malauradament, celebro que no 
sigui una afirmació meva, és una afirmació del jutge Falcone, assassinat per la màfia, 
del jutge Borsellino, assassinat per la màfia, i del jutge Roberto Scarpinato, que ens va 
ajudar molt en l’anterior comissió, i que parlava de les portes giratòries i de com van co
mençar a haverhi els vincles entre delicte, no?, industrial i poder polític. Doncs, va ser 
tan decebedor com l’actual democràcia italiana, que jo m’atreviria molt poc a dir que és 
l’òpera bufa de la democràcia italiana. 

I, per tant, l’abast és el que és. I això un periodista ho deia. A partir de quants impu
tats o condemnats per corrupció un partit polític o un espai polític és una organització 
criminal? Cinccents està bé? Perquè hi ha partits polítics a l’Estat espanyol amb més 
de cinccents imputats per corrupció. I quines respostes donava el mateix partit? Perquè 
també comença en els mateixos partits la resposta contundent, no?, a les pròpies pràcti
ques de corrupció.

La pitjor desesperació d’una societat, deia un altre sicilià, Álvaro Corrado, és haver 
de dubtar de si viure honestament resulta inútil. I això passa a casa nostra. De veure 
també, no?, com als de dalt no els passa res. El major defraudador del regne d’Espanya 
es diu Emilio Botín; tenia 2.000 milions d’euros a Suïssa. I se li va aplaudir la vida. 
I se’l va enterrar amb honors d’estat i de mercat. I és així. Aleshores, pensar que no és 
sistèmica, quan tenim forats bancaris, rescats, elusió fiscal, evasió fiscal, quan les em
preses de l’IBEX 35 paguen de mitjana un 7 per cent d’impostos..., això són governs del 
seu partit, senyora García, que ho han aprovat i han legislat a favor de qui més té. 

I respecte a la comissió d’investigació, amb això estarem molt d’acord. I en la fase 
d’imputats, també. Nosaltres ho hem dit a les nostres comissions, ho vam dir, que s’havia 
de legislar bé. Hi ha marcs europeus, hi ha el marc francès, el marc alemany, no?, el con
text britànic, on, si hi ha procés judicial, no hi ha comissió d’investigació. Però això tam
bé afecta aquesta casa, que no s’ha desplegat el Reglament del Parlament de Catalunya. 

La CUP em disculparà que, per deferència a la resta de grups, no li digui res, perquè 
em queda un minutet.

I el Gerard, il·lustre diputat Gerard Gómez, de Junts pel Sí. Jo diria que sí, hi ha tam
bé un problema amb el frau fiscal, que no és l’àmbit estricte d’aquesta comissió; però, 
quan els mateixos inspectors d’Hisenda de l’Estat espanyol diuen en comissió parla
mentària que el 85 per cent de l’esforç d’investigació fiscal és contra els treballadors 
i els autònoms; quan les bosses de frau fiscal, el 72 per cent, senyora García, estan en 
grans patrimonis, grans fortunes i grans empreses, matem mosques a canonades. Els 
estem dient als altres que no els investigarem. I això també és una lògica que condueix 
a la impunitat.

Quins instruments tenim? Jo crec que, diguemho així, des de la Revolució Francesa 
només tenim dos instruments, les societats: el dret i la democràcia. No tenim res més per 
combatre la cultura de l’avarícia i de la cobdícia, no?, i de l’estultícia humana, segurament, 
que han sigut en la perspectiva de la humanitat petites excepcions en la història col·lectiva. 

Hi havia altres mesures també de caràcter..., o sigui, quan parlaves de les limita
cions, és veritat, falten recursos judicials i policials. És així, però no poden ser els únics. 
I, per exemple, s’ha parlat molt d’evitar els macroprocessos perquè..., no?, perquè també 
són problemes que..., des d’un punt de vista penal i processal, no?
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I l’última, què n’espero?, que me l’han fet diversos grups. Doncs, jo, sincerament, 
n’espero molt, i n’espero moltíssim. No tant per desig, sinó per necessitat radical, no?, 
de creure que el temps de la decència humana és possible, no? I que el temps d’unes ins
titucions polítiques democràtiques, que ens permetin identificarnos, són possibles. Jo 
crec que és possible, que, a més, és l’última victòria contra la corrupció, perquè la cor
rupció també vol generar aquest clima que res mai canviarà. I també és obvi que estem 
en un context que jo crec que ens hi va el país i ens hi va el futur. I jo sóc de l’opinió 
que, òbviament, estem en l’obertura d’un procés constituent que ha de posar les bases de 
com serà una democràcia diferent en un país nou. 

I als companys de l’Observatori, doncs, agrairlos, primer, que l’Observatori sigui 
una realitat social. És fonamental. Tot poder sempre ha de ser vigilat; abans la sospita 
que la complaença. Celebro també que s’innovi democràticament. A la comissió d’in
vestigació vam intentar que hi hagués experts, sobretot en matèria fiscal i tributària, 
no?, perquè eren molt específics els delictes que abordàvem, i no es va permetre alesho
res per la majoria de polítiques. Celebro que ara sí. 

Feia una pregunta molt concreta, respecte als partits polítics, i respondré amb un fet 
històric concret. El 1986 el senyor Llach va posar una demanda contra Felipe González 
per incompliment de programa electoral, respecte a la integració de l’Estat espanyol a 
l’OTAN. I la sentència va ser curiosa, com a mínim, i va ser contundent, perquè la sen
tència li va dir: «Vostè té més raó que un sant. És veritat, hauria de ser un delicte, no?, 
que vostè voti una cosa i després no passi. Però no tinc marc legal per fer la sentència.» 
Per tant, calen marcs legals, no?, que ho habilitin.

També agrair a l’Oficina Antifrau la tasca en el seu moment en la comissió anterior. 
Em passo tres minuts, com sempre, però bé... I res. Gràcies.

I jo crec que, això, que el desig és ampli, que ens posem a la seva disposició i que, 
amb mesures i alternatives contra la corrupció... –n’hi ha moltíssimes: marc estatal, marc 
català, marc europeu, marc global–, però que depèn, és veritat, d’una voluntat política 
determinada i decidida que ho faci possible. I que també..., què desitgem? Doncs, això, 
que en el nostre procés, i després de la major crisi democràtica que vivim, doncs, obrim 
una alternativa democràtica i també, fins i tot, passem de cicle, i puguem fer una certa 
experiència positiva i col·lectiva que som un país que li fa la vida impossible a la corrup
ció. No significa que no continuï existint, perquè existirà, però que li fem la vida impos
sible i que, quan la detectem, la tallem en sec.

Gràcies i bon treball a totes i a tots.

El president

Gràcies, senyor Fernàndez. 

Compareixença de Gemma Calvet i Barot, ponent de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, i directora de l’Agència de Transparència de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona

357-00035/11 

Senyora Calvet, quan vulgui.

La directora de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (Gemma Calvet i Barot)

Bé, bona tarda a tothom, i molt agraïda i honorada per la invitació que se m’ha fet 
per participar en aquesta primera sessió d’aquesta comissió d’estudi; a més de compartir, 
doncs, aquesta primera sessió amb dues persones a qui aprecio molt personalment, però 
també admiro molt professionalment, doncs, per les trajectòries que a ambdós els prece
deixen en el compromís, tant pel rigor jurídic com per la lluita contra la corrupció, des 
de fa molts anys, per part del senyor David Fernàndez i el meu professor Queralt –dic «el 
meu» perquè vaig tenir la sort de tenirlo com a mestre.

Bé. La meva participació aquí, que se m’ha demanat que ho faci en tant que mem
bre de la ponència de la Llei de transparència d’aquest Parlament, però, sobretot, per les 
meves tasques actuals, com a directora de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metro
politana de Barcelona, l’estructuraré en tres blocs.



DSPC C 81
12 d’abril de 2016

Sessió 3 de la CEMCORD 18

La primera és sobre corrupció, i em cenyiré bàsicament a algunes reflexions entorn 
de l’informe de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu de febrer del 2014, Infor
me sobre la lluita contra la corrupció a la Unió Europea. El segon bloc serà el dedicat a 
transparència, i ho faré perquè em fa l’efecte que tenim una gran mesura que es va apro
var en aquest Parlament, que és la Llei 19/2014, que és una criatura que s’ha de cuidar 
i s’ha de fer créixer. I aprofitaré l’oportunitat d’avui per analitzar el gran potencial de 
mesures que incorpora aquesta norma, aquesta llei que va sorgir d’un consens polític 
important en aquest Parlament, i també d’una llarga feina en ponència tancada, i també 
gràcies al mitjans de comunicació, amb una visió constructiva de cara a la ciutadania, 
i faré esment d’algunes de les qüestions que el desenvolupament d’aquesta llei crec que 
són interessants que des d’aquesta comissió es puguin recolzar.

I per últim, més residualment, doncs, algunes reflexions a tall de mesures que crec 
que podrien ser oportunes d’implementar, no necessàriament vinculades a la llei, però 
sí en matèria de corrupció i en matèria de prevenció eficient.

Sobre la corrupció, jo aquí sí que voldria fer una presa de posició conceptual. Per 
mi és un error absolut, més enllà de jurídic, barrejar corrupció amb frau fiscal; són dues 
coses absolutament diferents. La corrupció s’identifica com qualsevol abús de poder o 
incorrecció en el procés de presa de decisions a canvi d’un incentiu o un avantatge inde
gut, i ateny l’esfera de la gestió pública i de l’esfera política.

En aquest sentit, la contractació –i vaig directa– és una de les àrees més propenses a 
aquesta proliferació de pràctiques corruptes, i aquest informe de la comissió al Consell i 
al Parlament posa de manifest que entre un 15 i un 20 per cent del PIB de la Unió Euro
pea depèn de països on, per l’increment de la contractació pública a causa de la corrup
ció, hi ha enriquiments als quals es referia abans en David Fernàndez.

Aquest percentatge, a més a més que la contractació d’origen públic sigui aquest 20 
per cent, són un estímul per a l’ús de pràctiques corruptes que persegueixen l’obtenció 
de posicions favorables en les adjudicacions de contractes públics, i que adulteren la 
competència, i poden encarir encara més –entre un 20 i un 50 per cent– aquesta con
tractació, de tal manera que això sigui el complement per suborns –dit d’altra manera 
«comissions»– en les adjudicacions públiques.

Un estudi del 2013 sobre la detecció i reducció de la corrupció en la contractació pú
blica a la Unió Europea va concloure que, el 2010, els costos directes totals de la corrup
ció en la contractació pública de cinc sectors, que és a nivell global, però especialment 
a Europa on es detecten –carreteres i ferrocarrils; aigües i residus; construcció i equi
paments; formació, investigació i desenvolupament–, en vuit estats de la Unió Europea, 
entre els quals es trobava Espanya, va oscil·lar entre 1.400 i 2.200 milions d’euros. La 
conclusió d’aquest estudi és que, evidentment, la contractació pública és un sector fràgil 
i vulnerable per a la corrupció.

És evident que hi ha un altre àmbit –i aquí jo m’hi vull referir, perquè crec que, en
cara que sigui incòmode, s’ha d’afrontar el tema– que és la preocupació respecte al fi
nançament dels partits polítics, i aquestes són consideracions que sorgeixen d’aquest 
informe que poso sobre la taula.

Finlàndia compta amb un sistema ben regulat i transparent, en aquest aspecte; van 
modificar la seva llei de partits polítics el 2010, tenint en compte totes les recomana
cions que en el seu moment es van formular pel grup Greco, que conclou que l’experièn
cia finesa pot servir d’inspiració..., finlandesa, pot servir d’inspiració a d’altres països. 
És clar, allà no és infreqüent, quan es tallen legislativament per una possible corrupció, 
les donacions o altres, com préstecs tous, supervisió insuficient de fundacions i altres 
entitats vinculades als partits polítics, etcètera, per defugir controls.

Nosaltres aquí hem d’enfortir aquests mecanismes de control i prevenció amb nor
mes una mica més clares sobre aquests temes.

Un exemple de la promoció activa de la integritat en aquest sector públic i que, a 
més, inclou també els partits polítics també ha estat la d’Holanda, i, per tant, jo penso 
que tenim experiències comparades que poden servirnos perfectament com a bones 
pràctiques per avançar en el que seria el disseny o inclús la millora de tota la regulació 
relativa al finançament dels partits polítics i les fundacions que hi són vinculades.

Bé, en l’àmbit de la nostra realitat, pel que fa als riscos de corrupció, és evident que 
s’han detectat –i s’ha posat de manifest en aquesta radiografia ràpida sobre els processos 
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penals–, doncs, àmbits com la construcció, com els residus, com la mobilitat, com ur
banisme i com infraestructures, aquests àmbits que són més proclius a la corrupció. Per 
què ho són? Primer, perquè tenen molta més adjudicació pública; segona, perquè, per les 
necessitats imperioses de mantenir els serveis públics, en moltes ocasions la laxitud en 
els controls, doncs, va en detriment de la celeritat de les adjudicacions, per qüestions de 
necessitats de serveis, i això genera unes dinàmiques molt confuses entre el que es fa 
de forma negligent o el que es fa intencionadament.

Com es pot esmenar aquesta dinàmica? Enfortint la regulació que ja existeix i el 
control d’aquesta regulació. De fet, a Catalunya s’entén que, amb els sistemes que s’han 
incorporat en desenvolupament de les directives europees, i especialment la del 2014, 
hi han sistemes suficients com per garantir que hi ha un control en aquesta contractació 
pública. El problema és la dotació de recursos, la capacitat d’apoderar els treballadors 
i treballadores públics que estan en aquests organismes perquè puguin tenir, ells, les 
eines i el timó sobre la nau que condueixen, i, per tant, que les decisions no es prenguin 
a nivell polític, sinó que es prenguin a nivell tècnic.

I això no sols es resol amb procediments i amb normatives, sinó que sobretot es re
sol amb actituds i amb preses de posicions compartides, des de l’espai dels treballadors 
públics –que em consta que hi ha un gran esforç compartit per les millores en la con
tractació pública a Catalunya–, però també per una assumpció per part de les esferes de 
decisió política, que, quan es parla de procediments negociats, quan es parla de publi
citat, quan es parla que no es poden prolongar contractes, que els criteris d’urgència o 
d’imperiosa necessitat han de ser restrictius, tot això s’acompleixi.

Bé, el segon bloc –hi entro directament– és la transparència. La transparència, quan 
estàvem elaborant la llei, dèiem, és l’altra cara de la corrupció. Jo ara puc dirlos que no 
comparteixo aquesta presa de posició conceptual. Crec que la transparència és el pilar, és 
la terra ferma en què realment podem construir una autèntica regeneració democràtica.

Vull compartir amb vostès un cert optimisme sistèmic, un cert optimisme estructu
ral. Crec que si la llei de transparència catalana, com una de les lleis més innovadores 
–dit això per universitats d’arreu del món que l’estan estudiant en els seus seminaris– 
per l’àmbit d’aplicació a què ara em referiré, i per la profusa i el detall de la regulació, 
que en moltes ocasions, doncs, va conduir a un intens debat intern tècnic –la majoria 
dels ponents érem juristes i vam haver d’afrontar aquesta elaboració normativa jo crec 
que amb molt debat jurídic–, però això està essent validat de forma comparada.

Nosaltres ara ens hi hem de posar i arremangar, primer, doncs, les mànigues  perquè 
sigui realment complida, l’hem d’acatar, i, d’altra banda, hem de posar mitjans per
què aquesta eina tan potent de transformació i de regeneració democràtica, que l’estan 
assumint tots els governs locals, la xarxa de governs locals per a la transparència, la so
cietat civil, els treballadors i treballadores públics que estan fent formació, moltes vega
des, afrontant els costos de la seva butxaca per l’alt nivell de motivació..., tot això ho hem 
d’acompanyar de determinació política i, sobretot, per exemple, el compliment de reso
lucions que s’han adoptat aquí al Parlament, a algunes de les quals s’ha referit el senyor 
Fernàndez, i que s’han de complir. I hem de vetllar pel compliment d’aquesta norma i 
també pel compliment de les resolucions que la van acompanyar.

Jo em referiré a tres conceptes pel que fa a l’aplicació de la Llei de transparència, 
que em sembla que són importants: un, la humilitat; partim tots d’un incompliment 
d’aquesta llei; per tant, dediquem més esforços als processos de transparència, a la im
plementació d’aquesta llei en els diversos organismes i ens obligats, i no tant a obtenir 
avaluacions i ratings que ens reconeguin un excel·lent. Perquè aleshores és impossible 
tenir confiança en aquesta avaluació, és impossible que amb el temps que fa de l’entrada 
en vigor de la llei puguem dir que estem complint aquesta normativa.

Per tant, jo comparteixo amb vostès una humilitat de punt de partida i la demanda 
que enfortim al màxim el procés d’implementació. I això també és una demanda que 
faig extensible als organismes que ens han d’avaluar, per exemple, el Síndic de Greuges. 
Li demanem que faci indicadors de procés d’implementació, perquè som conscients de 
les dificultats que hi ha des del punt de vista administratiu i orgànic perquè aquesta sigui 
complerta fil per randa, atès que també té un règim sancionador. 

Per tant, posem en valor el procés de transparència, posem en valor el procés com
partit, més que el procés impositiu, el primer any. I, per tant, aquí demanem una siner
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gia política, una capacitat entre tots plegats per enfortir aquest procés de transparència 
que s’està implementant.

S’estan fent esforços en la regulació del dret d’accés, un important dret que s’ha acon
seguit, substantiu, sabem que la nostra és la normativa última de la Unió Europea, per 
tant, estem..., diguemne, hem construït un dret que ja estava articulat en tots els països 
de la Unió Europea, i s’estan fent les coses prou bé. La Comissió de Garantia pel Dret 
d’Accés està elaborant unes recomanacions; els organismes que hem d’elaborar les circu
lars, doncs, les estem elaborant, de tal manera que donin seguretat jurídica, i les persones 
que fan ús d’aquest dret d’accés estan movent les organitzacions a canvis profunds –can
vis profunds–, perquè des de la visió de l’opacitat administrativa s’està reconduint l’exer
cici d’un dret legítim de la ciutadania pel que fa a l’accés de la informació.

Per tant, aquí també hi han línies de treball molt interessants, i, sobretot, cal reforç des 
del punt de vista informàtic, des del punt de vista de la formació i des del punt de vista, 
sobretot, de l’àmbit local per poder tenir eines de desenvolupament d’aquesta normativa.

Hi ha la part relativa als grups d’interès i al registre de grups d’interès, que jo penso 
que aquí ja va haverhi una gran aposta normativa i que fa falta encara que tots plegats 
ens la creiem. És a dir, la societat civil espera que els diguem quin és el registre de re
ferència, si hem de fer o no hem de fer cadascú un registre de grups d’interès o amb un 
de centralitzat ja n’hi ha prou –jo sóc de les que defenso, i és un criteri compartit amb 
altres responsables de transparència, que amb un registre de transparència n’hi hauria 
d’haver prou per tal de garantir, diguemne, l’eficàcia d’aquest registre en la relació de la 
ciutadania amb les administracions–, però també no carregar els grups d’interès de trà
mits i de finestretes on hagin d’anar a registrarse, sigui, doncs, per tenir una entrevista 
sigui per demanar una subvenció.

Per tant, jo penso que aquest és un tema molt important i és interessant treballar en 
aquesta direcció.

L’altre és tot el tema pel que fa al seguiment de l’elaboració dels codis de conducta 
dels alts càrrecs i de la traçabilitat de la informació sobre la contractació pública. Aquí 
s’estan treballant molts nous indicadors; a partir de la llei es fa la taula d’indicadors de 
compliment de forma molt clara, molt nítida; està molt detallada. Tots partim de verds, 
de grocs i de vermells; tots estem en aquesta situació. Però el que és més important 
–i això sí que ho comparteixo amb vostès– és que s’està treballant per millorar i per con
vèncernos que hem d’adquirir el verd a curt termini. És a dir, tota la publicació de les 
subvencions, la publicació dels contractes menors, la publicació des de l’inici fins al final 
dels processos de licitació, tot això és evident que té uns costos administratius, informà
tics, i que té uns canvis organitzatius; moltes vegades els organismes de contractació són 
els que menys treballadors públics tenen, i això està centralitzat. Doncs, el que hem de 
fer és, doncs, treballar per dotar d’aquests recursos aquests organismes i fer que aquesta 
publicitat no sigui formal, sinó que sigui substantiva, que realment hi hagi una capacitat 
de lliure concurrència i que, des de les pimes fins a les fundacions, fins a aquelles em
preses que vulguin concórrer en adjudicacions o en contractes, doncs, de l’Administra
ció pública, puguin ferho en termes d’igualtat. 

Si féssim una radiografia de com està l’adjudicació pública en matèria d’obres públi
ques o de residus –i jo crec que aquí en David Fernàndez hi ha treballat molt–, hi ha ma
pes de massa concentració i monopoli en les adjudicacions públiques, i hem de construir 
una capacitat de promoció de l’economia productiva a través de la contractació pública 
i de la lliure concurrència d’una forma que sigui molt més nítida i molt més equitativa, 
eh? I aquesta era una de les finalitats, també, de la normativa, de la Llei de transparèn
cia, a l’hora de fer possible tècnicament aquesta traçabilitat en la contractació pública.

Em queden cinc minuts... Volia també dedicarme al tema de les mesures, de les 
mesures, diguemne, afegides a la mateixa normativa de la Llei de transparència –que 
jo insisteixo que allà hi ha un catàleg de mesures intensíssim i que, només que complís
sim la Llei de transparència, jo crec que ja podríem estar molt contents, no? Però hi ha 
altres mesures. Jo parteixo d’un diagnòstic, si volen, molt subjectiu, perquè no hem tin
gut temps de fer estudis de recerca com per acreditarho científicament. Els parlaré des 
de les meves percepcions, també des de la meva experiència en la ponència i també en 
l’intercanvi que he tingut amb les diverses institucions públiques que, en aquest país, 
doncs, tenen encomanades funcions de transparència.
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Nosaltres vam garantir, a través de la normativa, que totes les institucions es mantin
guessin funcionant amb les seves pròpies finalitats de control: tenim l’Oficina Anti frau, 
amb unes funcions molt concretes; tenim la Sindicatura de Comptes; tenim la Sindicatu
ra de Greuges; tenim l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i tenim la Comissió de 
Garantia pel Dret d’Accés. Jo penso que és molt important elevar, entre tots plegats, la 
consciència d’un treball compartit i la imprescindible coordinació entre aquestes institu
cions. És imprescindible fer un canvi de xip des del punt de vista del treball; són molts 
organismes autònoms, des del punt de vista inclús estatutari, però hem de fer possible un 
treball en xarxa que avui encara, doncs, està pendent de fer.

I això també passa, potser, per revisar algun tipus de dinàmica d’alguna de les ins
titucions que no sempre treballa amb absoluta transparència pel que fa a la traçabili
tat de les seves mateixes investigacions internes, per exemple. I ho poso de manifest 
 perquè –em coneixen– aprofito aquesta ocasió en termes de responsabilitat pública per 
dir que em sembla que el que parlem en privat i el que tots hem pogut fer de diagnosi 
sobre el que va bé i el que no va bé, ho hem de convertir en cosa pública. Ho hem de 
convertir i aprofitar aquesta comissió, que és una comissió molt interessant i que hi ha 
un clima molt constructiu, pel que he pogut veure en la primera sessió i avui en les in
tervencions, per afrontar les reformes que calguin.

I això implica que hem de reduir al màxim la discrecionalitat o el sentit d’oportu
nitat política quant a una informació que és rebuda a una oficina, amb una denúncia 
es posa, doncs, a disposició judicial o no. Ha d’haverhi seguretat jurídica, ha d’ha
verhi una traçabilitat i una publicació i uns sistemes estandarditzats; no podem partir 
del principi de la confiança amb els responsables de l’Oficina, perquè això no funciona 
en cap servei públic; tots els serveis públics tenen protocols de funcionament i normes 
que els obliguen de forma molt detallada a com produir la seva mateixa informació. 
I això ho poso aquí de manifest perquè, entre d’altres coses, també són organismes que 
tenen molta adjudicació de diner públic, són organismes dotats amb pressupost públic, 
que ens calen –que ens calen. Jo, en cap moment..., nosaltres en cap moment vam dir, 
doncs, s’han de qüestionar..., no, hem de defensar, però el ciutadà que acudeix a aques
tes oficines ha de tenir la seguretat que són oficines que treballen pel bé comú.

I, per tant, en aquest sentit el millor és que estigui ben protocol·litzat el seguiment de 
les denúncies i un retiment de comptes trimestral –trimestral–, si escau, al Parlament, 
sobre el seu contingut i la seva derivació. En tot cas, totes les activitats d’investigació i 
anàlisi, pensem que també tenim els cossos de Mossos d’Esquadra, que són la policia 
competent per fer aquesta feina i que, per tant –suposo que aquí s’hi referirà el doctor 
Queralt–, el que hem d’enfortir, també, són els sistemes de garantia de l’estat de dret, 
que és la policia judicial, que és la fiscalia i que són els sistemes que estan apoderats 
normativament.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)
Ja estic acabant, un minut... Els traslladava inicialment el meu optimisme i vull aca

bar aquesta primera intervenció compartint el meu optimisme, però també convençuda 
que cal que en aquests moments de la història, amb tantes dificultats per traduir a la ciu
tadania que la democràcia funciona i que volem realment construir una societat justa, 
aquí ens hi hem de posar tots plegats. I, per tant, acabo demanant un compromís perso
nal de cadascú, si ho volen, evocant en Weber en allò del «carisma necessari en la fun
ció pública»; perquè realment puguem avançar en la lluita contra la corrupció i en l’en
fortiment de la transparència, cal que tots plegats, primer individualment, ens mirem al 
mirall i decidim que estem per a això.

Moltes gràcies.

El president

Obrirem... Moltes gràcies, senyora Calvet. Obrirem ara un torn de preguntes dels 
grups parlamentaris. En primer lloc, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans...

Antonio Espinosa Cerrato

Bé, començaré agraint la participació, en primer lloc, de David, de David Fernàn
dez, perquè abans, quan hem començat, ni la hi he agraït, no?, he començat directament 
sense agrairlahi. I després, lògicament, estendrela ara a la Gemma Calvet, per l’ex
posició que ens ha fet i que realment, doncs, es nota clarament que es un tema que ha 
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treballat moltíssim i que veritablement, almenys per part de Ciutadans, coincidim amb 
moltes de les propostes, que déu n’hi do. 

En aquest cas no li demanaré dos aspectes concrets, perquè ja ens ha posat sobre la 
taula molts aspectes molt concrets, però vull insistir en un tema que per nosaltres també 
és clau, i és el tema de la regulació de la contractació pública.

Pensem que aquí hem de trobar les maneres clares d’afrontar la corrupció i la trans
parència, i dotar de transparència perquè per aquí se’ns en van moltíssims diners. Fins i 
tot, no només la part pròpiament dita de corrupció, sinó que, en una ocasió, si m’ho per
meteu, vaig observar que realment no és només..., és que quan donem la contractació als 
amiguetes, eh?, em permeteu l’expressió, doncs, és que no només encarim potser en un 3 
per cent o en el que sigui, sinó que, a més a més, l’encarim en el que pràcticament el que 
ells volen, perquè, com que saben que de totes maneres se’ls donaria, doncs, per aquí, 
doncs, ells aprofiten i encareixen. I no em refereixo a ningú; en general, eh? O sigui, crec 
que és una pràctica que hem d’evitar perquè justament ens estalviarem moltíssims diners. 

Ella ens parlava de les quanties que havia establert la Comissió Europea, però és 
que inclús la Comissió Nacional del Mercat de la Competència també ha establert unes 
quanties que són realment astronòmiques, no?, i que jo crec que per aquí i per aquesta 
via hem de lluitar i hem de treballar, perquè, en el fons –en el fons–, no és només que, al 
final, posar de manifest que el que volem –el que volem– és una millor gestió i una mi
llor gestió dels diners públics, que jo crec que, almenys, i això entronca amb el final que 
ella ens demanava, és un compromís personal, perquè la gestió pública sigui inclús..., 
els que la tenim, aquesta responsabilitat, ens dediquem a ella amb més cura, inclús, que 
a la nostra privada i a la nostra particular, no?

I, bé, jo crec que també és molt important això que ella finalment deia, no? Jo crec 
que hem de reduir la discrecionalitat, eh?, amb protocols que la impedeixin, la discre
cionalitat, i el rendiment de comptes. Pensem que els organismes, si no els establim tot 
això, poden també ser..., bé, doncs, organismes que teòricament fan una funció però 
que, si no estan ben coordinats, ben dotats d’aquests protocols, ben obligats, en certa 
mesura, doncs, no avançarem. I, bé, jo crec que també és molt important el tema del re
gistre d’interès, dels grups d’interès, no? Aquest tema jo crec que és un pas endavant; jo 
crec que és un pas que a nivell de la resta d’Espanya ja ens estan –per dirho d’alguna 
manera– copiant, i jo crec que això ho hem de fer; però també és cert el que deia ella, 
que hem d’evitar. hem d’evitar d’una manera clara que no s’incorri en uns tràmits bu
rocràtics excessius i que, per tant, jo penso com ella, que s’hauria de tenir més aviat un 
registre únic i no pas registres a tot arreu.

No tinc res més a dir, de moment.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista?

Jordi Terrades i Santacreu

És veritat: corrupció política no és el mateix que evasió fiscal o frau fiscal. Ara, 
aquests darrers últims són uns problemes importantíssims per al país perquè acaben 
traient una quantitat enorme de recursos econòmics, de recursos públics per fer políti
ques públiques. 

Dit això, la Gemma Calvet ens demanava que ens poséssim davant del mirall. Jo 
crec, i li ho demano, eh?, quina és la seva..., perquè en la seva intervenció ho ha to
cat de refiló però no ha acabat d’entrarhi, quines creu vostè que haurien de ser les..., o 
quin tipus de mesures s’haurien d’adoptar per tal que a l’agenda, eh?, col·lectiva, també 
a l’agenda mediàtica, totes aquelles qüestions que tenen a veure amb la conscienciació 
pública amb relació a la corrupció, als impostos i al frau fiscal, estiguin a l’ordre del dia, 
eh? Perquè no ens passi allò que a vegades és bastant comú que passi, no?, que veiem el 
problema en el de davant i no l’acabem veient en un mateix, en l’àmbit públic o en l’àm
bit privat. 

També quines iniciatives creieu que s’han de..., o es podrien adoptar en l’àmbit edu
catiu. També en aquesta línia de posar al damunt de la taula aquestes qüestions, com a 
temes importants de la societat en què vivim. Jo també estic d’acord que cal eliminar la 
discrecionalitat en la contractació pública i que les taules de contractació, que sempre 
acabem dient o acaben dient que estan formades per tècnics i que les taules de contracta
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ció són eminentment tècniques i que, en funció d’aquests informes, s’acaben fent les ad
judicacions, doncs, que siguin això. Si cal fer algun tipus de perfeccionament de la Llei 
de contractes del sector públic, doncs, femho, eh?, femho perquè la posició, els informes 
tècnics, siguin els que acabin definint quin tipus d’adjudicacions es fan en el sector públic.

Es posava el focus... És veritat que l’informe aquest de la Comissió Europea diu el 
que diu, eh?, i fixa alguns àmbits on s’és més procliu o històricament s’ha estat més pro
cliu que puguin haverhi pràctiques incorrectes. Jo voldria posar al damunt de la taula 
una reflexió, eh?, que, al final, després de les..., al final d’aquesta comissió, nosaltres ho 
posarem al damunt de la taula també, eh? Estem en un procés de canvi i transformació, 
també, de l’economia, eh? I el que abans eren infraestructures, doncs, per fer ponts o per 
fer piscines o per fer carreteres, en aquests moments, en funció de com evoluciona la so
cietat, cada cop té un pes més important allò que coneixem..., perquè estem en una socie
tat digital, tot el que té referència a la societat del coneixement i de la informació.

I aquí tenim la percepció, tinc la percepció, que no acabem de posarhi el focus, eh?, 
de la quantitat ingent de recursos econòmics que en aquests moments ja s’hi estan desti
nant i que en el futur encara n’hi destinarem més.

I comparteixo, finalment, aquesta visió optimista que té la Gemma Calvet, en tant 
que una de les ponents de la Llei de la transparència. La Llei de la transparència no sé 
si és l’altra cara de la moneda de la corrupció. El que sí que sé és que està produint una 
revolució cultural en les administracions públiques, a la Generalitat, però també a les 
administracions locals. Un modus nou de treballar, no només dels polítics, sinó també 
dels funcionaris i els treballadors públics del país, tant de la Generalitat com de l’Admi
nistració local. I jo crec que això ens ha de donar confiança en un procés de regeneració 
col·lectiu, per donar confiança també als ciutadans i les ciutadanes.

El president

Gràcies, senyor Terrades. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Albano Dante Fachin Pozzi

Sí, moltes gràcies, senyora Calvet. Demanava compromís, ens comprometem –ens 
comprometem. Ho dic per si... Suposo que aquí ens comprometem tots. Després...

Abans Marc Vidal parlava de..., bé, que estem davant també d’una qüestió de canvi 
social, de canvi profund de la societat. També hauríem de veure una mica les coses que 
passen aquí dintre, a les institucions, com afecten aquell canvi social, no? I aquí nosal
tres llegim informes de la Sindicatura, mirem lleis de transparència... Però sí que és veri
tat que, fora, la gent que treballa i que, doncs, té el temps que té per informarse, a vega
des hi ha aquesta sensació de dir: «Bé, aquí hi ha algú, doncs, que no em diu la veritat.»

Jo recordo que la primera compareixença que, com a diputat, vaig fer aquí al Parla
ment va ser quan l’Artur Mas va explicar que el sistema de contractació pública era, bé, 
gairebé una meravella, no? Hem de ser humils, vostè ho deia, no? Hem de ser humils. No 
és cap meravella, no? I llavors, quan es parla que som meravellosos, potser hauríem de 
ser més humils i dir que hi ha moltes coses que fallen, perquè els informes de la sindi
catura, des de fa quinze anys, ens adverteixen constantment dels mateixos errors. I, clar, 
quan durant quinze anys es comet el mateix error, és lícit pensar que no és un error, que 
aquí hi ha molta gent interessada, com a mínim, que no se solucionin aquests errors. I en
tenc que segurament es deu..., i cal avançar en la normativa, perquè també és veritat que 
a mesura que desenvolupem normatives es desenvolupen maneres de saltarseles, això 
és més vell que... Hem de ser molt ràpids, òbviament; però potser també això ens ha de 
portar a la reflexió d’una mica més de fons, no? Estem intentant controlar un fet i potser 
hem de pensar el fet. Ho dic, per exemple, en el cas dels serveis sanitaris, no? Quan ho 
lliurem tot, doncs, a l’adjudicació, com més coses lliurem, menys control tenim. I potser 
aquest és un debat més de fons. Però, òbviament, s’ha de desenvolupar el de la normativa.

Pel que fa al finançament dels partits, clar, aquí abordarem moltíssimes coses molt 
complexes, no? Abans en David parlava del TTIP, no?, la penetració de les màfies en 
els sistemes, l’elusió fiscal. Són coses molt complexes. Ara, això dels partits polítics i el 
seu finançament, doncs, hauria de ser relativament fàcil, no?, perquè només depèn dels 
que estem aquí. Vull dir, si d’aquí a ics mesos no ho solucionem, serà culpa nostra, no 
serà de ningú més. Vull dir, nosaltres sí que amb això tenim molta capacitat. I, a més a 
més, jo no sóc un expert en el tema, però sentia que hi ha països on han trobat maneres 
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d’avançar. Per tant, és que no tenim gaire excusa, no? Per tant, no sé si té temps en la in
tervenció, si ens pot donar un parell de consells en aquest sentit.

I, bé, això de la transparència també. Cal ser humil. Tots els drets, al final, i el dret 
d’accés a la informació és un dret que també es guanya exercintlo, no només decla
rantlo, i, per tant, doncs, s’ha d’exercir. Això li correspon a tota la societat. I també ens 
correspon als que estem aquí, i ens correspon també denunciar quan tenim dificultats, 
encara que només sigui per continuar avançant i fer realitat aquests drets, no?

Jo l’altre dia en el Ple preguntava pel sou d’un director d’un hospital públic. I no n’he 
tingut resposta. Si jo, fent servir una eina com la pregunta parlamentària, com la pre
gunta escrita, doncs, mira, fa un mes que vaig darrere d’una dada tan humil com aques
ta, com és la del director de l’Hospital Clínic, i no la tinc, jo m’imagino una persona que 
ha de treballar vuit hores i dedica una estona a veure què passa a la seva societat, si jo 
sóc diputat i no puc tenir aquesta informació, tenim un problema. Ho dic només des de 
la humilitat per veure tot el camí que tenim per davant. 

I acabo. Abans, no sé si he ho entès malament, quan parlava de la discrecionalitat, 
es referia a la discrecionalitat dels òrgans fiscalitzadors a l’hora de triar? Però era una 
mica... Bé, si ens ho pots explicar, perquè, clar, tenim pocs òrgans o en tenim els que te
nim i, a vegades, dintre del desert que hi ha, jo, per mi, un informe de la Sindicatura o 
un informe de l’Oficina Antifrau, com a periodista anteriorment, era com un oasi, no?, 
invers, diguéssim, no? Un oasi d’informació que moltes vegades... I sí que és veritat que 
sé que en algun cas, per exemple, en la Sindicatura de Comptes, quan s’ha actuat amb 
discrecionalitat, ha estat per pressió del poder polític. Això ho tenim documentat, no? 
L’informe Crespo i tal. No sé si es referia a la discrecionalitat dels auditors a l’hora d’au
ditar o... Si m’ho pot aclarir.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular de Catalunya?

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, la companya Gemma Calvet –em permetràs que et digui de 
tu?– ha fet una esmena a..., jo crec que a tres eixos fonamentals, no?, al final, del més greu 
de la corrupció política, que és el finançament dels partits polítics. Els assumptes que 
tenen a veure... Jo faig una separata, eh?, amb això. Els efectes que té el tema de la con
tractació pública, que a vegades pot ser finançament i a vegades pot ser enriquiment per
sonal, de persones que tenen possibilitat d’adjudicar obra pública i ho fan per enriquirse 
personalment. I la implementació de les mesures de transparència, no?

I hi han coses que sí que puc estarhi d’acord, en el sentit que, evidentment, fallen 
coses, no? I hi ha la part pràcticament de condició humana, però també és veritat que 
també hi ha una manca de control que fa, doncs, que moltes vegades, quan se saben 
d’aquests assumptes, sempre és quan arriba a judicial, no?, és a dir, quan ja el delicte 
està comès, el mal està fet i, a més, la publicitat encara empitjora la situació, no?

Però, en els casos del finançament dels partits, jo crec que al final és una qüestió que 
tots els partits polítics ens posem d’acord, sobretot perquè, quan hi ha modificacions 
contínues del que és la Llei de finançament i hi ha limitacions a l’hora de rebre diners 
de determinades empreses, de no acceptar donacions anònimes, com es feia abans, però 
després els partits triguen o no presenten els comptes al Tribunal de Comptes –i això ha 
passat, i ha passat aquí–, doncs, clar, tenim un problema, no? I la realitat és que... 

M’ha fet gràcia l’Albano Dante, sembla que s’estigui preparant la sessió del dijous 
de la Sindicatura de Comptes. Perquè és veritat, jo coincideixo molt amb ell. O sigui, hi 
han errades que són contínues i que, sobretot, es refereixen molt al tema de la contrac
tació, sobretot, tant d’obra pública com fins i tot de personal de les administracions pú
bliques, de la manca de transparència, en el sentit de no haverhi la publicitat i la lliure 
concurrència que, al final, és la que assegura que tothom hi pugui accedir amb condi
cions d’igualtat d’oportunitats, però també la que assegura que no hi hagi persones que, 
fent servir el seu càrrec, doncs, se n’aprofitin per contractar els amics, no?

Però és veritat, també, que hem de reconèixer que hi ha hagut canvis, no?, i que amb 
el tema de la contractació d’obra pública i de servei públic, doncs, s’ha canviat el règim 
jurídic, pràcticament, de tot el sector públic, de tots els contractes de serveis públics, els 
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límits a la contractació, els modificats, això que feien les modificacions de preus de con
tractació pública que, després d’una adjudicació amb determinades condicions i amb 
determinat plec, doncs, de sobte, es convertien en el que es convertien. 

I el que sí que no comparteixo és la lloança que has fet de la Llei de transparència 
catalana. Bàsicament per la pràctica, eh?, per l’entrada en vigor d’aquesta llei. O sigui, 
si després de, pràcticament, tres o quatre mesos d’entrada en vigor de la llei, només 
dues empreses s’hi han registrat, és que alguna cosa no es va fer bé. En quin sentit? En 
el sentit que si es deixen fora les organitzacions empresarials, les sindicals i, a més, no 
ens posem a l’altra banda, en el sentit de dir... Quin interès pot tenir una empresa de fi
gurar reflectida o estar dintre d’un llistat de lobbys, de dir amb qui es reuneix i quina és 
l’agenda si no té cap mena d’incentiu? 

És a dir, doncs, escolta, si es vol avançar amb això, jo crec que ens hauríem de fixar 
molt més en el registre de lobbys que es fa servir a la Unió Europea, que, tot i que no 
és perfecte, és més avançat, o fins i tot pensarhi. Doncs, un exemple, aquelles empre
ses que contractin amb l’Administració pública o que vulguin accedir a una contracta
ció pública, doncs, si estan inscrites dintre d’aquest registre de lobbys, potser tenen uns 
bonus, uns punts de bonus per accedir a aquesta contractació pública. Però jo crec que 
es pot caminar i es pot avançar, però, si ja tenim una llei que no funciona, intentar can
viarla ja.

El president

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular?

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Primer de tot, com he dit abans, disculparme per haver arribat tard 
o per haverme absentat durant una estona. Però jo sí que, de manera concisa, volia fer 
algunes preguntes, a part d’agrairli moltíssim, senyora Calvet, haver vingut i la seva 
explicació. 

Però, parlant de... Vostè parlava de l’Oficina Antifrau de Catalunya, no?; llavors, la 
pregunta és: vostè creu que cal més control de l’Oficina Antifrau? Es parlava de discre
cionalitat; és a dir, creiem realment que l’Oficina Antifrau actua tal com hauria d’actuar, 
o sí que la discrecionalitat ha estat una característica o alguna cosa que s’ha utilitzat? 
I, en aquest cas, també podríem aprofitar.., és a dir, quan a vegades, no?, parlem en al
tres casos de qui controla els controladors, no? Doncs, aquí qui controla o com garantim 
que tots aquests organismes són organismes realment independents, o si vostè creu que 
actuen amb independència o no, no? És a dir, coneixem ja de casos portats a fiscalia, o 
denúncies amb indicis portades a fiscalia, que ràpidament acaben en un calaix perquè 
es considera, en funció del que sigui, que no..., els indicis no són suficients. Llavors, so
bretot la pregunta clau seria: creu que tots aquests organismes que són els que han de 
vetllar també, en aquests casos de corrupció, creu que són realment independents i que 
actuen amb independència?

El president

Moltes gràcies. I, finalment, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí?

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, senyor president. Agrair també la compareixença dels dos excompanys, en 
David i la senyora Gemma Calvet, i també al doctor Queralt. 

I anant directe al que ha dit la Gemma Calvet, dels tres punts. Del primer, de la cor
rupció, centrantnos en la contractació. Impressió: excés de regulació, poc control en el 
compliment, que és el que s’ha dit també en algunes de les intervencions. I, per tant, com 
podem posar més el focus en aquest control del compliment, de manera efectiva i sense 
anar a passar la part administrativa a la part penal directament, que és l’altra gran inèrcia 
que tenim en general, que quan una cosa administrativament no es compleix ja la pas
sem directament a la via penal, i allò que havia de ser l’última ràtio acaba sent la prime
ra. I, per tant, en l’àmbit de contractació, aquesta petita reflexió.

En l’àmbit de la Llei de transparència, clar, vam passar dos anys apassionants, po
líticament i jurídicament, fent aquesta llei, que ens ho vam passar molt bé, i que crec 
que realment, com ha dit, doncs, pot produir canvis estructurals, que potser actualment, 
doncs, s’entreveuen, però que encara queda molt per fer.
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I, de fet, del que ha dit, que jo sí que l’he entès del tot, i, en tot cas, em penso que 
allò que no ha entès el senyor Albano Dante, em sembla que la senyora Reguant ja 
li ho ha mig contestat. Però, en tot cas, de la part de compliment d’indicadors versus 
compliment de la llei, ara, aquesta mateixa setmana, doncs, el Parlament té una reunió 
amb tots els grups parlamentaris, amb el Síndic de Greuges, per tal de fer una posada 
en comú d’aquest primer any de compliment, que el que no pot ser una memòria és un 
cascar tothom. Perquè és que, si això és així, ens haurem equivocat –ens haurem equi
vocat. El que s’ha de fer és intentar que la llei es compleixi. Era una llei ambiciosa –és 
una llei ambiciosa–, i, per tant, el que hem de fer és trobar entre tots aquells indicadors 
que ens portin al compliment, no?, aquells indicadors que portin a que es compleixin 
els indicadors, que d’això, doncs, hi ha empreses especialitzades a ferho complir, i no 
ens traurà, doncs, del compliment de la llei.

D’altra banda, el tema del registre de lobbys. Era..., és, com ha dit la senyora Esperan
za García, segurament una de les llacunes de la posada en funcionament de la llei, però, 
a diferència del que ha dit ella, no comparteixo que això valgui per al tot, ni molt menys. 
És cert que no hem trobat mesures atractives perquè es puguin inscriure els lobbys, els 
grups d’interès, en aquest registre. I, per tant, nosaltres vam anar més enllà del que era 
la normativa europea, que és un registre, nosaltres vam fer codi de bones pràctiques i, a 
més a més, un règim sancionador. Clar, a partir d’aquí, el que hem de fer és fer el possi
ble perquè això sigui fàcil, perquè això sigui amable, perquè això sigui, d’alguna mane
ra, atractiu a les empreses, i també que tots aquells que hi estem implicats –agendes dels 
diputats electes, alts càrrecs, etcètera– també sigui fàcil de complir. I, per tant, també 
agrair aquí qualsevol suggeriment que es pugui fer de cara que el registre de lobbys sigui 
realment efectiu i no només una bona intenció, que era el que pretenien amb la llei.

I, finalment, al tercer apartat, a les altres mesures, jo vull fer una reflexió que les 
dues sindicatures, l’Oficina Antifrau, protecció de dades i també la nova comissió del 
dret d’accés, ens afegeixen una complexitat en el sistema jurídic nostre gran. Volen ser 
òrgans independents, no són de dependència orgànica de ningú, però, alhora, evident
ment, tenen dependències i interdependències amb el que és el poder legislatiu i el poder 
executiu, vulguem o no vulguem. 

Llavors, respecte als nous, jo demanaria paciència. Vostè ha fet algun apunt sobre la 
discrecionalitat; en tot cas, en comptes d’assenyalar, jo crec que el que haurien de fer és 
mirar com, des d’aquest punt legislatiu som capaços de millorar allò que amb una pri
mera posada en funcionament de la llei no va bé i, per tant, per què no?, modificar lleis 
en cas que s’hagin de modificar, perquè sembla que quan hàgim tret una llei d’aquí ja 
no podem fer res que no sigui una altra llei que ho modifiqui tot. De vegades, petites 
modificacions que acabin millorant el compliment d’aquella primera intenció que tenien 
aquests organismes, que, dos d’ells, concretament, l’Oficina Antifrau i la Comissió del 
Dret d’Accés són nous, no només aquí, sinó, a nivell de dret comparat, gairebé a tot ar
reu, i, per tant, pretendre que, a sobre que innovem, el primer dia ja tot vagi bé, jo crec 
que això seria molt injust per a nosaltres mateixos. 

I, per tant, també li demano l’opinió, en aquest sentit, sobre aquesta necessitat de 
poder revisar, després d’haver fet la llei, aquelles coses que no han anat prou bé. Agrair 
també l’optimisme de cara al compliment i, senzillament, demanarli el parer d’aquestes 
dues o tres sensacions dels dostres punts que ens ha donat.

Gràcies.

El president

Per part dels representants de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció...

Martí Olivella Solé

Moltes gràcies. Només dues qüestions: crec que sí que és bo considerar diferents el 
frau fiscal i tots els delictes fiscals de la corrupció, perquè, si ho barregem tot, al final 
no sabem on som. Però això no treu que estudiem com s’autoalimenten i quina relació 
tenen. Per exemple: creu que les enormes fortunes que els delictes fiscals tipificats i no 
tipificats generen, aquestes enormes quantitats de diner descontrolat, precisament poden 
afavorir la corrupció dels partits, governs i parlaments que, per acció o omissió, aca
ben afavorint o legalitzant, precisament, el frau, l’elusió, el..., eh?, enteneu, no? O sigui, 
aquesta interrelació del tema...
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I el segon, sobre l’aplicació humil de la Llei de transparència, on podem trobar un 
web amb bones pràctiques d’aquelles administracions públiques dels diferents àmbits 
que estiguin aplicant els diferents elements de la llei, perquè puguin servir d’estímul per 
a d’altres, no? O sigui, si la via és estimular, què millor que mostrar aquella gent que està 
fent bé les coses, i que no hagis d’estar deu hores en el Google buscant a veure qui té un 
portal, com funciona, qui s’hi ha inscrit, com funcionen aquestes coses. Només això.

El president

Moltes gràcies. Per part de l’Antifrau?

Lourdes Parramon i Bregolat

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, també, a la senyora Calvet per la seva in
tervenció. 

En primer lloc, pel que fa a allò de controlar els controladors i, en el nostre cas, per 
al·lusions directes, entenem que correspon controlar l’Oficina Antifrau al Parlament de 
Catalunya, i correspon ferho en la manera que ho consideri oportú i, des d’aquest punt 
de vista, posarnos a disposició de la cambra per ser controlats sempre que es vulgui, 
en la periodicitat que se’ns demani i amb la profunditat que el Parlament ho consideri 
oportú, perquè, evidentment, la transparència i la independència de la institució estan i 
han d’estar en el seu ADN. Per tant, màxima disponibilitat a tot el control que es vulgui.

Pel que fa a la implementació de la Llei de transparència, coincidim certament amb 
la diagnosi sobre la dificultat d’implementar una llei complexa, especialment en el ni
vell local, i especialment amb els ajuntaments petits i mitjans. Des d’aquest punt de vis
ta, i per bé que a l’Oficina Antifrau no li ha correspost l’avaluació de la llei, sinó que 
correspon al Síndic de Greuges, sí que posarnos a disposició de totes les administra
cions públiques per al foment i l’assessorament en matèria de transparència, tant com 
calgui, i, per tant, també coincidir en la necessitat d’enfortir els processos perquè la im
plementació de la llei sigui, en un temps prudencial, real i efectiva.

I pel que fa al registre de lobbys, simplement remetre’ns a les al·legacions que l’Ofi
cina Antifrau va fer en el Decret de creació del registre de lobbys, en què es posava molt 
èmfasi no tant en els incentius per a la inscripció, sinó en els desincentius a la noins
cripció i, per tant, doncs, en aquest sentit, simplement reiterar les nostres observacions 
en el moment que les vàrem fer.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Parramon. Senyora Calvet, té un torn, ara, de deu minuts 
per contestar les intervencions. Gràcies.

La directora de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona

Gràcies a tots. La veritat és que són qüestions molt substantives; tractaré d’anar al 
més ràpid possible. 

Pel que fa a la intervenció del portaveu de Ciutadans, el tema de l’encariment i el 
tema del registre únic: en matèria de contractació hi ha hagut una reforma importan
tíssima a nivell d’Unió Europea, que el 18 d’abril ha de ser transposable aquí, a l’Estat 
espanyol, que és la darrera directiva, i que, entre altres, per exemple, no permet els con
tractes negociats, eh? És a dir, caldrà una reforma important en la nostra cultura de la 
contractació pública, però també és cert, i això també ho hem de posar en valor, perquè 
aquest informe de Brussel·les que abans els esmentava, doncs, l’any 2011 amb les refor
mes que en matèria de contractació va haverhi aquí, a Catalunya, Brussel·les va valorar 
positivament els canvis que s’estaven produint, eh?

D’altra banda, doncs, l’Estat espanyol surt com el més –en termes de nocontrol de 
contractació pública–, el que menys controla, eh? És a dir, aquests són indicadors que 
ens han de preocupar. 

La Llei de transparència ofereix unes eines per fer unes clàusules de transparència 
–nosaltres, com a Agència de Transparència, n’hem elaborat una en clau de recomana
cions–, que són incorporar en tots els contractes públics de Catalunya unes recoma
nacions de transparència i bon govern en l’àmbit de la contractació. I és fer que cadas
cun dels preceptes de la normativa que obliguen els contractes públics siguin clàusules 
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de contractació. Això està penjat en el portal de transparència de l’Agència de Transpa
rència de l’Àrea Metropolitana.

En clau de recomanació –perquè entenem que estem en una fase proactiva–, jo els 
parlava d’una transparència no impositiva, ha de ser una..., perquè en la mesura que es 
busca només una imposició, hi ha unes resistències. I en la mesura que es treballa amb 
una visió proactiva i de treball transversal, doncs, es pot aconseguir realment fer camí 
més ràpid. Aquesta és una línia de treball, és evident; hi ha un decàleg per prevenir la 
corrupció en els contractes públics extraordinari, elaborat pel doctor GimenoFeliu, el 
novembre del 2014, i aquí està tot explicat. És a dir... I, a més, hi ha molts treballadors i 
treballadores públics a les administracions catalanes que s’estan formant en aquest tema 
i que en saben molt, molt i molt, i que jo penso que, bé, que això s’està començant a dur 
a terme.

La qüestió que plantejava el portaveu del Partit Socialista amb relació a la revolució 
cultural que això representa, jo hi estic d’acord, estic sent testimoni d’això. Hi ha una 
gran avidesa de formació; el que al principi es vivia com una càrrega, la Llei de transpa
rència s’està vivint com una oportunitat, com una oportunitat de canvis, de treball més 
horitzontal, més transversal, que es tinguin més en compte els criteris tècnics, que, a 
més a més, es posi en valor el treball administratiu... És a dir, hi ha una cultura corpora
tiva i de vincle amb la ciutadania molt més oberta. I això, doncs, el dia a dia del treball i 
de l’intercanvi amb els operadors de les administracions locals de Catalunya, es percep. 
Que també és cert que hi ha un gran repte i que, per tant, s’hi han de posar mitjans, però 
amb aquesta visió que hi ha la possibilitat d’un canvi que no es farà ni en un any ni en 
dos ni en tres, eh? Per tant, és..., hem de tenir clar que això... S’estan construint les bases 
per a un canvi que pot ser –jo penso– cinc anys per consolidar realment un altre model 
d’Administració pública aquí, a Catalunya. 

Pel que fa a les qüestions que plantejava el portaveu de Catalunya Sí que es Pot, bé, 
jo penso que la Llei de transparència és difícil saltarsela, eh? Quan es va fer, justament 
té un sistema sancionador que és bastant difícil de justificar comparativament, perquè 
no hi ha lleis amb règim sancionador tan habitualment; les lleis de transparència són 
molt programàtiques, perquè ja hi ha legislació penal que penalitza i ja hi ha legislació 
administrativa que penalitza.

Nosaltres, quan la vam incorporar volíem: primer, fer, posar en valor l’obligatorie
tat, eh?, l’obligatorietat, que no era voluntariosa, sinó que era obligatòria. I d’altra banda, 
el que comentava el senyor Corominas, una prevenció de riscos penals, perquè també 
veiem que, en moltes ocasions, i suposo que a això s’hi referirà, el procés de selecció del 
que arriba als tribunals i el que no arriba als tribunals, moltes vegades ve condicionat 
per qüestions d’oportunisme polític, eh? I aquesta és una de les qüestions que, bé, fan 
que sigui fràgil, de vegades, la tutela penal pel que fa a eradicar aquest tema. I aquí do
nàvem seguretat a treballadors públics, que moltes vegades són imputats com a conse
qüència d’un lloc de treball i que, en canvi, amb un règim sancionador poden, doncs, bé, 
veure canalitzada una situació d’una altra manera menys retributiva.

La qüestió derivada del publicoprivat és molt interessant i jo no he pogut comen
tarho en la primera intervenció. Fixinse que a la nostra normativa l’article 3.e obliga 
les empreses, les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualificades 
legalment com a serveis d’interès general universal, amb independència que percebin 
o no fons públics, a ser subjectes obligats per la norma. Això és molt important. I això 
juga i entra en joc amb una línia de treball de la Unió Europea, amb aquesta nova dinà
mica de convivència entre el públic i el privat pel que ha sigut la construcció del que han 
sigut conceptualitzats com a serveis d’interès general i universal, que són: mobilitat, 
subministraments i telecomunicacions.

I aquests són tres que estan..., i ja s’hi està treballant. L’Oficina Antifrau ha fet tre
balls sobre aquest tema, el Síndic de Greuges va fer també un seminari sobre aquesta 
qüestió, i és un tema molt interessant. Què fa? Que es converteixi això en una lògica 
de convivència nova entre el públic i el privat. I jo aquí també li transmeto un cert op
timisme; estic convençuda que si aquesta llei no es toca –i ara em referiré a aquestes 
qüestions sobre la reforma–, si aquesta llei es manté i se li fa confiança durant un temps 
perquè es pugui desenvolupar, el sector privat, que es refereix a la gestió d’aquests inte
ressos generals, que són, com vostès saben, en molts casos, doncs, en règim de mono
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poli o de concertació, doncs, privada però amb garanties de concertació pública, doncs, 
estan obligats que treballin amb la cosa pública, colze a colze, pel que fa a la transpa
rència, que són moltes obligacions, les d’aquesta norma.

Estem començant; és embrionari. Per tant, s’estan pujant escales –s’estan pujant es
cales–, eh? I estem en aquesta clau del procés. 

Hi havia una altra qüestió derivada de la intervenció de la diputada del Partit Popu
lar, que li ha contestat en part la senyora Lourdes Parramon, de l’Oficina Antifrau. És 
a dir, la Llei de transparència no, no..., no regula... El Registre de grups d’interès va ser 
regulat per un decret del Departament de Justícia. Jo crec que aquest decret sí que és 
millorable; aquesta és la meva opinió. Ha creat unes certes indefinicions que creen un 
desconcert. A mi m’agradaria –i potser estic sent massa agosarada en els suggeriments, 
però ho faré–, doncs, que tingués una vis atractiva, que hi hagués un lideratge de govern 
en aquest tema, que hi hagués una capacitat de regulació d’acord amb la filosofia nor
mativa de la Llei de transparència i que no la dilueixi, perquè, si no, no hi ha harmonia 
normativa entre el decret i la llei. I, per tant, jo penso que aquí no cal tocar la Llei de 
transparència; el que cal és reformar el decret i ferlo més bé, i apurar al màxim, doncs, 
els consensos, que jo, pel que he anat escoltant, moltes entitats locals estan disposades a 
comptar amb aquest únic registre i estem tots esperant això perquè no hàgim de, nosal
tres, crear el nostre registre, eh? 

L’altra qüestió de la portaveu de la CUP sobre l’Oficina Antifrau jo no l’he esmen
tada directament; em referia, doncs, a organismes, perquè aquí, doncs, tots els organis
mes que tenen l’autonomia de funcionament –tant el Síndic de Greuges com l’Oficina 
Antifrau, com la Sindicatura de Comptes– tenen un grau important, i jo crec que han de 
comptar amb la confiança, perquè ho porta gent experimentada i, a més a més, amb cri
teris d’assignació, en molts casos, doncs, per mèrits, de la seva responsabilitat. Però hem 
de garantir que la regulació faciliti el bon funcionament. I, en aquest sentit, crec que, 
per exemple, l’avaluació que s’està fent de la Llei de transparència per part del Síndic 
de Greuges jo penso que hauria de nodrirse dels equips interns del mateix síndic, més 
que ser externalitzada, com s’ha fet, que em sembla que s’ha fet, doncs, amb una fun
dació i amb la Universitat Juan Carlos I. Jo crec que és molt important que sigui l’equip 
del Síndic de Greuges els que avaluïn perquè, com deia el senyor Corominas, són temes 
sensibles, i estem en un moment molt incipient i és l’optimització de recursos públics.

I després, pel que fa a l’Oficina Antifrau, jo també penso que és millorable la regu
lació de l’Oficina Antifrau, eh?, que en el moment en què es va fer, doncs, es vivia un 
context determinat, i jo penso que hi han alguns biaixos en la mateixa normativa que 
haurien d’estar més polits, sobretot pel que fa al tema de les denúncies, la tramitació de 
les denúncies i el seu seguiment. I ho hem parlat en algunes ocasions –a ponència va 
sortir–; no era propici el moment de ferho en el mateix moment que s’estava elaborant 
la Llei de la transparència, però ara jo penso que sí que toca afrontar aquest tema.

I també el retiment de comptes. El retiment de comptes no ha de ser sols a deman
da; és a dir, jo penso que el retiment de comptes ha de ser fruit d’una complicitat i d’un 
treball molt de seguiment i, en aquest sentit, doncs, calen diputats especialitzats, que es
tiguin, doncs, a sobre, com el mateix que s’està fent en els àmbits sectorials, no? I això, 
doncs, és un tema potser més tècnic que polític.

També –i, això, alguns informes que he llegit també ho aconsellen– en aquests or
ganismes autònoms, ara s’aconsella que no siguin designacions per molt de temps, és a 
dir, es demana que no es perllonguin més de cinc anys i que no siguin renovables, i això 
també per regeneració democràtica, perquè és molt important que aquestes institucions 
siguin institucions que puguin ser, doncs, bé, molt..., molt flexibles i obertes als canvis, 
no? I, en aquest sentit, això no va per cap tipus de desconfiança sobre ningú que estigui 
portant cap d’aquests organismes, però sí que crec que és saludable incorporar..., i això 
no es va fer a la llei perquè no ho volíem tocar, perquè són normatives que són autòno
mes i, per tant, no es podia canviar això a la Llei de transparència; però sí que seria in
teressant, en aquesta visió de futur immediat, doncs, que aquestes institucions no siguin 
unes catedrals intocables, sinó que siguin com les altres institucions i que, per tant, esti
guin, doncs, també amb límits de mandat, igual que hauria d’haverhi límits de mandat, 
per exemple, doncs, per a altres càrrecs públics, eh? És a dir que en aquest sentit és una 
cultura transversal.
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I ja per acabar –perquè m’he passat un minut–, al senyor Corominas, en el tema 
de..., bé... –i contestaré també les dues intervencions–, en el tema de la reforma de la 
llei jo els demano, si us plau, que ara no reformin la Llei de transparència. Jo sé que és 
una llei que, quan es va aprovar, molts ja volien començar a pensar a com reformarla, 
perquè és una llei que afecta el sector privat, que és complicada de digerir; però jo pen
so que ens n’estem sortint. Li hem de donar un temps, a aquesta llei, li hem de donar un 
temps. I les qüestions que siguin de regulació específica, com, per exemple –que encara 
s’ha d’aprovar–, la regulació de la comissió, doncs, del dret d’accés o, per exemple, el 
tema dels grups d’interès, doncs, és un tema que es pot fer sense tocar la Llei de trans
parència, no? I jo penso que ara valdria la pena que la Llei de transparència la protegís
sim, com deia abans, com una criatura, perquè és estructural, i els que creiem en estruc
tures, per nosaltres és com un esquelet de la nostra societat i de la nostra Administració 
futura, no? Immediata. De fet, ja la que tenim.

Respecte a les qüestions de com trobar les coses, és evident que cada entitat té el seu 
portal de transparència, i tots estan connectats en el portal de la Generalitat. Jo crec que 
és difícil, avui dia, garantir buscadors i cercadors que puguin ser directes, és a dir, que 
un s’hi ha de passar estona per comparar portals i per veure com s’estan fent les coses; 
però jo crec que s’ha millorat molt en l’accessibilitat. És a dir, pensem com estàvem fa 
tres anys: quins portals existien? Què hi havia d’informació? I pensem en el que tenim 
ara... I jo crec que a mesura que hi ha també la implicació de la societat civil i l’exerci
ci del dret d’accés i els observatoris que s’estan generant, jo crec que s’anirà avançant.

Jo crec que la publicitat activa que s’està fent ara en l’oferta dels portals, els muni
cipis han fet un gran esforç; la xarxa de governs locals està fent formació i està donant 
unes eines molt bàsiques, perquè hi ha municipis molt petits que encara no s’hi ha po
gut acollir, i això s’ha d’enfortir, és a dir, calen recursos per a aquestes línies de treball. 

I, pel que fa a l’Oficina Antifrau, doncs, totalment d’acord amb el que ha comentat.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Calvet. 

Compareixença de Joan Queralt Jiménez, catedràtic de dret penal

357-00007/11

El doctor Queralt; és el seu torn. Disposa de vint minuts, també; moltes gràcies.

Joan Queralt Jiménez (catedràtic de dret penal)

Bona tarda. En primer lloc, agrair la invitació de la Comissió d’Estudi de les Me
sures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica del Parlament de 
Catalunya. És un honor i un plaer poder compartir davant de vostès una sèrie d’expe
riències.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

En segon terme, ja..., no..., que no ho saben ningú; no vinc a parlar de dret penal, 
eh?, ni crec que calgui fer una exposició de la regulació penal de la corrupció. Això 
ho podran trobar, el lector mitjà..., està a l’abast a qualsevol..., des de pàgines web fins 
a qualsevol llibre o manual de dret penal. Perquè, a més a més, parlar de dret penal és 
parlar de ben poc, si és de l’únic que es parla. La meva matèria, el dret penal, és una 
disciplina jurídica que entenem com a última ràtio i caràcter fragmentari, és a dir, que 
només és legítim recórrer al dret penal quan aquesta branca és l’únic remei contra la 
protecció o posada en perill de béns jurídics, i no de tots els drets jurídics, sinó d’uns 
pocs i dels atacs més greus.

El que fem, amb un reduccionisme de centrar la lluita contra la corrupció amb el 
dret penal, és esbiaixat. Perquè, en aquest cas, dret penal és igual a sistema judicial i, és 
a dir, com que els jutges arriben tard, hi ha impunitat perquè la cosa no funciona, i això 
s’ha de canviar tot, i, mentrestant, no canviem res. Vull dir, per això, que el que hem de 
parlar, fonamentalment, és de mesures preventives, correctives i promotores de l’anti
corrupció, amb la qual cosa el dret penal, dintre d’aquest engranatge, té òbviament –òb
viament– el seu lloc, no? 
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En tot cas, ja sé que estic en un parlament i en un parlament dir –com ha dit abans la 
senyora Calvet– que no legislin és una mica un oxímoron. Sí que voldria recordar que, 
en general, tots els informes, totes les auditories fetes, externes i imparcials, a l’Estat es
panyol –posaria com a exemple les del Greco, que són les que més han gratat fins arri
bar al moll de l’os de la corrupció, no solament d’Espanya, sinó de tots els països que 
integren el Consell d’Europa, o sigui, més ampli encara que la Unió Europea–, és dir: 
«Bé, vostès tenen prou lleis, ja seria potser hora d’aplicarles.»

El gran tema que tenim és que moltes de les disposicions que tenim no s’apliquen, no 
estan implementades, eh? Jo em centraré exclusivament en la corrupció política, de to
tes les corrupcions possibles la corrupció política, fent meva..., demano prestada la frase 
de Ciceró «corruptio optimi pessima», és a dir, la corrupció dels millors, dels que estan 
a dalt, és el pitjor que ens pot passar, eh? Doncs..., i ara faré l’exposició, a veure si me’n 
surto..., d’onze mesures de xoc, onze mesures de xoc... (Pausa. Veus de fons.) «Control», 
«alt», «supr». On és el «supr»? (Veus de fons.) S’han de tornar a posar les contrasenyes 
i tot això? (Veus de fons.) No, faci, faci... I llavors, el powerpoint m’ajudarà per posar 
l’enunciat..., m’ajudarà, o no, a posar l’enunciat de les mesures que vull exposar.

Com veuran, n’hi ha poques, directament, de penal i, corresponent al temps d’aus
teritat que correm, són mesures que, en general, cap d’elles costa diners. Això és impor
tant, eh?, vull dir, mesures estalviadores. Són mesures que responen a dues qüestions: 
a desmuntar una mica els organismes jurídics amb els quals estem dotats i, després, fer 
una cosa..., fan falta vitamines, és a dir, voluntat política. No és un tema de diners; és un 
tema de voluntat política. La voluntat política és d’aquest Parlament, és de la societat, és 
d’altres parlaments, és dels tribunals, és de les instruccions de l’Administració; la volun
tat política és de tots. Clar... No podem fer una llei «article primer, s’ordena que tothom 
tingui voluntat política»; aquesta llei no es pot fer –aquesta llei no es pot fer–, però hem 
de tenir això.

Llavors, la primera, la primera mesura és l’adscripció permanent i en exclusiva, 
sota la independència, sota la dependència orgànica de jutges, d’equips d’investigació 
formats per inspectors d’hisenda, interventors públics i agents policials especialitzats. 
Algunes d’aquestes unitats embrionàries van desaparèixer amb la crisi, van dir que 
costaven diners; no és veritat, no costen més diners perquè jo no proposo augmentar 
plantilles, de moment. El que proposo és crear aquestes unitats. Perquè, clar, el que suc
ceeix... –i qualsevol que tingui alguna experiència mínimament judicial..., i jo, perdonin 
la immodèstia, però alguna en tinc–, fer l’anàlisi d’una comptabilitat pot durar deu ve
gades més que demanar un paper a Alemanya. O sigui, un estat de comptes d’un banc 
de Frankfurt m’arribarà en deu dies; fer l’anàlisi de la comptabilitat d’aquella empresa 
em pot costar tres mesos. Per què? Perquè les anàlisis es fan per ordre, com el torn del 
peix al mercat, i s’han de portar fora.

Això..., necessitem unes unitats, el que podríem dirne policia forense econòmica, 
digueuli com vulgueu, títol... O sigui, no és un tema de títols, sinó que és un tema de 
ferho, i han de ser unitats exclusives i sota l’absoluta dependència del jutge, en aquest 
cas el jutge instructor.

Segona. Abans s’ha parlat aquí de què passa amb els diners que marxen. Bé, part 
dels diners que marxen es gasten, perquè tot el que arriba alegrement marxa també 
alegrement; és un problema, eh? No podem demanar als corruptes que siguin, a sobre, 
estalviadors, eh? (Rialles.) Aleshores, els ho podríem demanar, però vull dir, no és... 
Llavors, què passa? Que mentre investiguem com podem amb la via penal, la via –faci, 
faci– de la responsabilitat civil, que és d’on podem treure els guanys i investigar part de 
les responsabilitats civils, perquè alguns són instruments i efectes del delicte, o sigui 
que formen part de la investigació, els mecanismes que tenim –ara som ja a la dos–, els 
mecanismes que tenim són tal com... Una cosa que permet la llei, que és dir aparcar la 
recerca de la responsabilitat civil al final de la investigació. Què succeeix? Quan al fi
nal de la investigació del procés anem a investigar la responsabilitat civil, les fonts o els 
efectes, sobretot dels que són de caràcter actiu, no només diners, sinó actius, què passa? 
Que no hi ha re.

Això és un delicte. Quan hi ha obert un procés i hi ha un delicte, hi ha un aixeca
ment..., però aquest delicte no..., no, no s’activa mai. I ara tenim un cas d’ahir mateix, 
que no s’ha activat per això, s’ha activat per una altra cosa, el cas Mario Conde. Llavors, 
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clar, què passa? Que necessitem unitats d’investigació patrimonial. Posaré un exemple 
que és un exemple... –sense posar noms, però vostès podran imaginar geogràficament 
d’on ve. En una ciutat de províncies petita hi ha..., en un jutjat, porta temes de corrupció 
i els jutjats civils porten temes de separació dels corruptes. Els jutjats civils sabem quin 
és el patrimoni, perquè el pitjor que hi ha és tancar un divorci amb diferències econò
miques. Per tant, el corrupte s’ha de retractar i, segurament, com que normalment aquí 
són les dones les que tenen les de perdre, elles saben moltes coses d’on venien. El que 
hem de fer no és una comissió rogatòria a Panamà, una comissió rogatòria al jutjat civil 
número 2 que està a la planta de baix. Això, d’una banda.

L’altra, en matèria d’investigació patrimonial, civil exclusivament, no calen les ma
teixes garanties que en matèria d’investigació penal; no hi ha presumpció d’innocència 
i les presumpcions tenen un àmbit molt més ampli. Per tant, això sí que es podria fer; és 
qüestió de crear aquests equips.

Tercera mesura que proposem: sembla una boutade, però que el Tribunal de Comp
tes comenci per complir la seva pròpia llei. Per exemple, estableix que tot el personal és 
propi i autònom; no es pot pertànyer a un altre cos de l’Estat si s’és funcionari del Tribu
nal de Comptes. Solució: més de la meitat del Tribunal de Comptes és personal en ser
veis especials, cosa que està expressament prohibida per la llei i reconegut per sentència 
del Tribunal Suprem. Clar, és un tribunal que és políticament fràgil en aquest aspecte, i, 
després, també està més preocupat d’altres coses que de fer l’autèntic control. Llavors... 
I té un personal que són quatre centes persones, vull dir que tampoc..., que vull dir que 
no, no..., no és poca gent. Però és personal políticament feble, perquè són, molts d’ells, 
funcionaris en serveis especials, que vénen de l’Administració, cosa que, quan es va dis
senyar el Tribunal de Comptes, això es va fer que no, eh?, i llavors deixar només com 
a personal eventual el que diríem el personal de secretaria dels alts càrrecs i, és a dir, 
vintiquatre persones i s’ha acabat, no?

Anem per la quarta mesura. Tenim el tema de les imputacions: quan ha de dimitir un 
polític o un alt càrrec? Personalment, adopto segurament la posició més radical: ha de 
dimitir quan la imputació és ferma, no cal que s’esperi a l’obertura de judici oral. No té 
res a veure amb la presumpció d’innocència, això, sempre es diu «presumpció d’inno
cència», no. La gent va a la presó provisional i no s’altera la seva presumpció d’inno cèn
cia. I és menys greu dimitir que no que a un el fiquin provisionalment a la presó, eh?, vull 
dir que..., perquè, si no, resultaria que totes les mesures cautelars afecten la presumpció 
d’innocència i les hem d’esborrar. No, eh? La presumpció d’innocència és només un es
tri, o una institució del procés penal, o, si ho volen, sancionador, que té lloc durant la 
substanciació del procés amb totes les garanties, ni abans ni després, ni fora del Palau de 
Justícia.

Amb això, què vull dir? Per què crec que s’ha d’excloure –o autoexcloure en aquest 
cas– si és un polític quan està imputat en ferm? No la primera imputació, sinó quan 
s’han fet tots els recursos que es vulguin fer i arriba un moment que l’Audiència o el Tri
bunal Suprem diu: «Vostè ha d’estar sotmès a aquest procés d’investigació.» Perquè hi ha 
un conflicte d’interessos; aquí hi ha un conflicte d’interessos. Jo com a imputat ara ja tinc 
dos oficis, el d’administrador públic i el de defensarme a mi mateix, i moltes vegades 
aquests interessos –jo diria que el cent per cent– entren en conflicte. Aleshores, per un 
tema de conflicte d’interessos, aquesta persona que està imputada en ferm ha de sortir. 

I per a això no cal la llei. Això, són els estatuts orgànics dels parlaments i dels partits 
que ho han de dir. Vull dir, no ho fiem tot a la llei, perquè en el fons tenim un pensa
ment màgic; creiem que quan una cosa està al BOE o al DOGC el món canvia, i el món 
canvia quan s’aplica, i moltes vegades amb la voluntat necessària que això s’apliqui.

Vaig una mica ràpid perquè vull estar amb el temps que m’han donat...
Això no costa diners. Revocació immediata de la consulta del 28 del 4 del 14, o sigui, 

ara fa dos anys, a finals d’aquest mes, de la Direcció General de Tributs. Això és una 
consulta per la qual la Direcció General de Tributs interpreta... –fent una sèrie de sal
tirons al buit que, si fos un circ, seria impossible–, són contraris a la física, perquè apli
ca el blanc al que és negre, però és una interpretació literalista..., ni tan sols literalista, 
que diu el següent: «Totes les donacions als partits polítics, com que no han de tributar, 
és igual que siguin blanques com negres.» Això es va fer per al cas Gürtel. I, bé, clar... 
Això, per què es pot dir? Perquè quan el jutge Ruz va demanar a la directora general de 
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l’Oficina Nacional d’Inspecció... –que havia sigut delegada a Hisenda aquí i abans dele
gada del Baix Llobregat–, li va demanar que li fes un dictamen, va dir: «No hi ha delicte 
fiscal.» I va citar aquesta circular. I el jutge Ruz, amb bon criteri, va dir: «Això serà per 
vostès. Jo, per mi, que sóc jutge, no.» I va fer els números, però li va fer, diguemne, a 
contracor. 

I per l’agència tributària aquestes donacions als partits polítics, siguin o no siguin 
blanc, negre o morat, com que no han de tributar, no són delicte. Aleshores, aquesta 
s’ha de derogar, no perquè sigui vinculant per als jutges, sinó perquè és, diguemne, 
pertorbadora, si més no èticament o estèticament, si volen.

El tema dels assessors polítics. La plantilla dels funcionaris públics està dissenyada 
fins a un determinat nivell; a partir d’un altre determinat nivell comença el món fosc 
dels assessors. I hi ha la sospita –en algun cas confirmada personalment pels que són o 
han estat assessors– que en molts casos són càrrecs partidaris pagats amb diner públic. 
I això és una cosa que s’ha d’evitar. És clar, jo, com que no puc demanar un exercici, 
tornant al que s’ha dit abans, encara que..., no puc demanar que tothom pagui l’IVA al 
manyà, quan jo tinc gent que l’estic pagant i no fa la feina per a la qual està pagada, sinó 
una altra. I si és un tema de finançament dels partits polítics, això s’arregla d’una altra 
forma, però s’arregla, jo crec que s’ha d’arreglar per una altra via.

Això per a l’Administració local és essencial. Aquí sí que s’han de reformar les lleis 
de règim local, i de comptabilitat i d’administració. Davant d’un informe no favorable 
o negatiu –i aquí entrem aquí en discussions que jo ara no vull entrarhi–, el procés de 
contractació o, no necessàriament de contractació, de procediment de la despesa s’ha 
d’aturar, i arbitrar la ventilació d’aquest conflicte entre Administració intervinguda –en 
el bon sentit de la paraula, no en uns altres sentits–, Administració que té un dictamen 
no favorable a la despesa, si és Administració local al ple. Amb totes les seves majories 
i minories; ja sé jo que el ple de l’ajuntament és una cambra no solament tècnica sinó 
també política, ja ho sé, però la publicitat en aquest aspecte és essencial.

Jo ara posaré un exemple, i posaré també un altre exemple, allunyat de les nostres 
conrades, perquè ningú es pugui molestar. Hi ha un expresident d’una diputació que en 
tres mesos va contractar cent sis persones, la Diputació d’Orense. No crec que la Dipu
tació d’Orense tingui molt personal i en tres mesos va contractar cent sis persones, amb 
dues classes d’expedients: expedients que pràcticament a dins no hi havia més que pa
pers de diaris o similars, és a dir, no hi havia re, o no hi havia realment re. És clar, això 
és impossible.

Tenim sentències que l’important de moltes d’aquestes sentències... –jo reconec que 
llegir sentències no és la literatura més satisfactòria–, però hi ha una part de les sentèn
cies que normalment també a les facultats de dret no llegim, que són els fets provats, i 
ens dediquem molt, sobretot els penalistes, si això compleix el tipus d’objectiu, si dog
màticament és correcte, si era un delicte de tal o de tal altre.

Els fets provats, si estan ben fets, és una novel·la: el dia tal va passar això, va passar 
allò altre, va entrar, va sortir... És clar, i un veu coses com el secretari, l’interventor, el 
dipositari, tothom li ha dit que no, que no, que no, que no, documentadament, i l’alcalde, 
al final, o el regidor, o el president de la diputació –en aquest aspecte, és igual–, s’ha fet. 
I s’han fet coses que podrien ser, diguemne, amb poca rellevància..., doncs, posar uns 
testos a l’entrada perquè quedés més maco, més ben guarnit el portal de la institució, o 
s’han fet operacions urbanístiques importants, com per exemple canviar usos de forma, 
per exemple, a València, hi tornem, s’han fet en zones d’«humedals» ara hi ha aparta
ments. Com en una zona protegida..., no és que estigués per protegir, com en una zona 
protegida es podien fer, en aquest cas, segones residències? Doncs, mira, s’han pogut 
fer, perquè a la millor de la humitat han florit, no?; seria la qüestió, no?

Ara dos temes que són pràcticament idèntics, un referit al públic i un altre referit 
al privat. Publicació a les webs de tots els organismes públics –de tots els organismes 
públics, i no entrem aquí què és públic i què no és públic; també totes les agències, en
titats, etcètera– de les declaracions de renda dels seus directius dels últims quatre anys 
vençuts, és a dir, els quatre exercicis que no sigui... –és clar, la del 2015 no la puc de
clarar encara, perquè no he presentat la declaració, no està vençuda–, així com la inter
venció en l’activitat que hagin tingut, prèviament a l’ingrés a l’Administració pública, el 
cònjuge, la parella o familiars fins al quart grau.
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Aquí se’m pot dir que, és clar, la família és innocent, i que no té culpa que el marit, 
el pare o el fill es dediquin a l’activitat política. Cert. Però també per experiència sa
bem que el càrrec públic pot derivar, d’entrada, a activitat als seus parents més pròxims. 
I això, com deia un, serà just o injust; no, el càncer tampoc és just. És així: t’ha tocat 
viure amb aquesta família.

Vull dir... Jo crec..., totes aquestes mesures jo sé que no són molt populars, però s’han 
de dur a terme perquè és una forma, al contrari del que tenim ara, és d’amagar activitats 
absolutament obertes contra les lleis més bàsiques i, òbviament... Bé, el Codi penal, no 
es va contra el Codi penal, el Codi penal es compleix, però, vull dir, la forma extractiva, 
el producte extractiu acaba amb el meu cercle proper. Això s’ha de poder evitar. 

El mateix per als contractats públics. Perquè, és clar, en aquest món parlem de cor
rupció i, quan parlem de corrupció, parlem de corruptes, del funcionari. Hem de parlar 
de corruptors. I hi ha més corruptors..., vull dir, amb una lògica de mercat –amb una 
lògica de mercat–, hi ha molta més gent que demana que no que ofereix, perquè, és clar, 
hi ha cert interès, per a molts sectors, a ser contractistes de l’Administració pública.

Aleshores, si vostè fa de l’Administració pública l’objecte lícit de la seva activitat 
empresarial, també ha de tenir aquesta, diguemne... I això connecta amb la Llei de 
transparència catalana. Vull dir, s’aplica als privats..., i aquí, doncs, hem arribat. Podem 
discutir si és fins al quart grau o al segon, però, vull dir, això ha de quedar clar que això 
suposa que no només siguin els membres del consell d’administració, sinó que han de 
ser el que en diríem l’aparell directiu.

Jo sé que tot això és complicat, tot això s’ha d’estudiar..., però jo crec que s’ha d’em
prendre, perquè, si no, farem poca cosa.

Aquesta és..., s’ha de posar, perquè sempre als fiscalistes ens diuen que hem de po
sar..., als penalistes, que hem de posar la clàusula pressupostària; la posem, però tot 
això costa molt poquet, en alguns casos re; el que costa és la vitamina, l’enzim, el cata
lític de la voluntat política.

L’última. A l’última reforma del dret penal espanyol, que es va reformar l’any passat 
–s’ha reformat dos cops el Codi penal i s’ha reformat la Llei orgànica del poder judicial, 
i s’ha reformat la Llei d’enjudiciament criminal–, s’ha produït un cert procés de «ber
lusconització» del sistema penal espanyol; és a dir, allò que pot molestar el poder es pot 
fins i tot deixar al Codi penal, però queda com una closca buida, i li traiem el contingut 
penal.

El cas més clar és el delicte de malversació de cabals públics. Ara, el delicte de mal
versació de cabals públics conté una clàusula de remissió; no té contingut. Té una clàusu
la de remissió, el delicte d’administració deslleial i el delicte d’administració fraudulenta. 
Anem a aquests dos delictes, són dos delictes que tenen lloc dins de l’àmbit dels negocis 
juridicoprivats i, a diferència d’una regulació anterior que teníem, els referents que tenen 
són innominats, i hem d’anar a les lleis civils i mercantils que regulen això.

Això, des del punt de vista penal, és el que nosaltres en diem una llei penal en blanc. 
Això ja és una cosa que als penalistes ja no ens agrada gaire, però mentre estiguem amb 
lleis, bé, anem a veure què diran les lleis mercantils, el Codi civil, quan es tracta d’ad
ministrar el patrimoni dels fills o dels incapaços...; però, és clar, els funcionaris públics i 
els càrrecs públics no administren ni patrimoni d’incapaços ni patrimoni d’una societat.

Per exemple, coses que per a una companyia, per a una companyia mercantil serien, 
segurament, il·lícites amb la regulació penal, perquè són il·lícits ja civils, per exemple, 
contractar els cunyats, eh? –paraula ara que també ha sigut incorporada al nostre llen
guatge polític, el «cunyadisme»–..., doncs, contractar el cunyat pel fet que és el cunyat, 
en una empresa absolutament privada, i no el proveïdor que sigui més favorable als in
teressos de la companyia. Això és una cosa que, com a mínim, s’ha d’avisar –«que jo 
tinc un cunyat que es dedica a això», per exemple, a fer tota la papereria–, s’ha d’avisar 
la resta d’administradors. És clar, això no és malversació; això és un delicte de preva
ricació. Perquè és un funcionari que, abans d’adoptar aquesta resolució, s’hauria hagut 
d’abstenir. Aleshores, ha dictat una resolució injusta. O sigui que...

Vull dir que moltes de les regulacions privades no serveixen per a re, i totes partei
xen, les regulacions privades, el Codi penal, o sigui, el tipus que el Codi penal actual 
amb aquest delicte públic de la malversació es remet i hi dóna el contingut, els delictes 
privats, el subjecte actiu, el delinqüent, ha rebut alguna cosa, o uns béns físics a admi
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nistrar o ha rebut confiança, li han donat uns poders perquè vostè administri això o ad
ministri allò altre, faci o desfaci d’acord amb uns paràmetres.

Quan un funcionari entra a la seva funció pública, què signa? L’acceptació del no
menament; re més. Ningú sap quants diners hi ha a la caixa, ningú sap quin patrimoni 
té aquella conselleria, aquell ministeri, o el secretari general del Parlament o el presi
dent del Parlament sap quins són els béns immobles de què disposa el Parlament. Vull 
dir que la filosofia, el plantejament, és diferent.

A més a més, hi ha una altra cosa, i és l’última, i és que en el món privat, llevat estric
tament potser de les relacions familiars, quan s’administren els patrimonis dels menors 
o dels incapaços, on la regulació sempre, civil, ha estat molt estricta, el retre comptes, 
els ens privats tenen un punt que és el benefici. Lògicament, jo, si faig una companyia 
mercantil, és per guanyar diners, legítimament, perquè guanyar diners és legítim, i jo si 
faig una activitat, no ho sé, des d’autònom fins a president de l’alt conglomerat industrial 
més important del món, doncs, allà estem per fer duros, per fer calés legítimament.

En canvi, l’Administració no ha de fer diners; això no ho diuen ni els neoliberals. 
L’Administració el que ha de fer és administrar, d’acord a la llei, d’acord al fi públic, 
que és el benestar de la gent. O sigui, res a veure, les finalitats ni jurídiques ni polítiques 
de l’organització pública i l’organització privada, amb la qual cosa aquesta remissió del 
delicte de malversació de cabals públics actual als delictes d’administració deslleial i 
administració fraudulenta és un salt al buit que deixa sense contingut –sense contingut– 
el delicte. Això té una conseqüència pràctica, no tan penològica, no tan penal stricto 
sensu, perquè normalment, el pack dels delictes de corrupció és falsedat, prevaricació, 
frau...; a vegades és un concurs de delictes i la pena ja pot ser prou gruixuda.

I després, clar, més delictes tampoc no afegirien més pena, perquè tenim un sistema 
d’acumulació jurídica. Però sí que té una conseqüència pràctica: aquest, la malversació, 
és el delicte més greu. En ser el delicte més greu és el que té el termini de prescripció 
més llarg; si desapareix la prescripció..., de fet, el termini de prescripció de la corrup
ció, com que va en pack, queda més reduït. Jo no sé si això està fet exprés o no, no ho sé, 
no, no, no... Això que dèiem abans, la mens legislatoris... –perdó, és la segona expressió 
en llatí que utilitzo–, però el que es deia abans la mens legislatoris, això és una pura me
tàfora, perquè no sabem què és la mens legislatoris i jo, per tant, no sé si aquesta..., això 
era el volgut o no era el volgut. El cas és que ha quedat buida de contingut i la prescrip
ció dels delictes de corrupció s’ha escurçat.

Bé, jo no sé si he arribat al... (Veus de fons.) Sí, em sembla que m’he passat i tot... 
Aleshores, perdó per la pallissa i quedo a la seva disposició per les preguntes que, evi
dentment, em vulguin fer ara, o observacions, objeccions..., i per a un futur, de col·labo
rar amb aquesta comissió o qualsevol altra del Parlament.

Moltes gràcies per la seva atenció.

El president

Moltes gràcies, doctor Queralt. Obrim, doncs, ara el torn d’intervencions dels grups 
parlamentaris. Té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Moltíssimes gràcies, doctor Queralt, per la seva exposició. 
I, bé, estem parlant d’això, precisament, de mesures per lluitar contra la corrupció i per 
a la regeneració democràtica, i, almenys des del nostre grup, quan veiem la corrupció, la 
veiem des de la vessant política, perquè és la que més ens ha de preocupar i la que més 
ens ha d’ocupar. 

I la corrupció política, doncs, s’ha dit ja per part d’alguns dels que han intervingut 
abans, doncs, està en certa forma institucionalitzada, podem dir que és sistèmica, po
dem dir que tenim un problema greu amb aquest tipus de corrupció, i va lligada a la 
transparència –se n’ha parlat–, va lligada al bon govern, també és de la mateixa legisla
ció, doncs, a la qual s’havia fet referència, a retre comptes, a tenir responsabilitat del que 
es fa. Sobretot, també –i això ha sortit, encara que de passada–, amb les mesures que 
plantejava el doctor Queralt, a no patrimonialitzar de forma partidista l’Administració 
pública, de no fer servir l’Administració pública exclusivament amb interès partidista.

Bé, s’ha parlat de voluntat política... Jo, sentint el doctor Queralt, doncs..., les prime
res mesures, dic: «Ostres, en bona part és el programa electoral de Ciutadans.» Perquè 
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hi ha moltes d’aquestes mesures que les tenim clarament incloses; algunes, fins i tot, de 
les quals ha parlat, les tenim dins dels estatuts, vull dir que hem fet reformes estatutà
ries que van en aquesta línia, no? Per exemple, tot el que fa referència a apartar, davant 
d’imputacions judicials, una imputació per un delicte de corrupció, doncs, per nosaltres 
és haver de deixar una acta, haver de deixar una responsabilitat política dins del partit 
i, per descomptat, si després és condemnat, doncs, té conseqüències encara més greus. 

Però tot ha girat sobre qüestions que nosaltres també les defensem i que costen pocs 
diners, i no només que costen pocs diners..., el doctor deia que sortia gratis, pràcticament, 
perquè era, doncs..., en certa forma aplicar els mitjans disponibles amb una estratègia 
diferent, que era la creació d’aquest tipus d’unitats, doncs, especialitzades, aquestes uni
tats de policia econòmica, o aquestes unitats que plantegin el doble vessant, penal i civil, 
en les investigacions. Això és important. I nosaltres estem segurs que no només no cos
ten diners, sinó que, fins i tot, al final, el tresor públic hi surt guanyant, perquè se’n recu
peren, de diners. És a dir, també evitar aquest tipus de corrupció, detectarla a temps, ser 
capaç de fer aquest seguiment, doncs, de forma que el que s’ha defraudat, el que s’ha..., 
en certa forma, doncs, dedicat a qüestions que no són aquests diners públics si no han 
anat a parar on tocaven, doncs, poderho recuperar, això va sempre en benefici de tots. 

Jo, la veritat és que estic molt satisfet de l’exposició que ha fet; jo crec que són me
sures molt concretes, mesures que tenen, doncs, jo crec que no..., no cal més que això, 
que tenir voluntat política. La voluntat política ha de passar, també –i, en certa forma, 
en algun moment s’ha dit–, amb la pedagogia: s’ha d’explicar, s’ha d’explicar a la gent 
quin cost real té la corrupció política; quina repercussió té la corrupció política en la 
prestació de serveis essencials; en quines condicions s’està, doncs, obligat a fer determi
nades retallades, perquè alguns han estat depredant, han estat, doncs, dilapidant diners 
públics amb altres finalitats.

I dir una cosa que sí que ha quedat clara respecte a la necessitat de la independència 
dels interventors. La senyora Calvet feia una referència que Espanya era, doncs, dins de 
la Unió Europea, doncs, on menys es controlava en l’àmbit públic. Malauradament, és 
que tenim, també, una mala norma, que és que en algunes administracions públiques el 
controlat controla el controlador, i això és un greu problema. Per tant, hem d’assegurar 
la independència absoluta d’aquelles persones que tenen al seu càrrec el control, la fis
calització de com s’està treballant en l’àmbit de l’Administració pública i de com s’es
tan prenent decisions que tenen un rerefons o un cost econòmic determinat, com s’estan 
aplicant els fons públics, doncs, d’una forma acurada i d’una forma conforme a la nor
mativa i conforme a la llei. I massa sovint ens hem trobat amb determinades adminis
tracions on, finalment, doncs, han hagut de claudicar. 

Hi ha una mesura que el doctor Queralt no ha arribat a exposar, però que jo crec que 
és important, perquè també hem vist la incidència que té o la importància que té aquell 
que comença a estirar del fil; perquè, al final, estem parlant que algú ha de començar 
a estirar del fil, i hem vist sovint que aquell que estira del fil l’únic que té, des d’aquell 
moment cap endavant, són problemes, fins i tot en casos concrets de funcionaris públics, 
doncs, que han vist la seva carrera absolutament trastocada i que alguns ens consta que 
han arribat a situacions, fins i tot, doncs, de penúria econòmica derivada d’una acció al
truista, que és ni més ni menys, doncs, posar el dit sobre la qüestió i dir: «Escolti’m, aquí 
està passant una cosa greu i això s’ha d’investigar, no?» Per tant, jo, en certa forma, crec 
que hauríem, també, de tenir la voluntat política d’articular mesures per defensar aquests 
informadors que en una fase embrionària d’una investigació són capaços de tirar enda
vant, de tenir l’honestedat de posar en risc la seva pròpia carrera per denunciar qüestions 
concretes que afecten a tots. Per tant, jo crec que seria una mesura més a afegir. 

Moltes gràcies, doctor Queralt, i molt agraït. I li prenc la paraula, també, doncs, 
d’aquí en endavant, doncs, poder parlar.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista?

Jordi Terrades i Santacreu

Sí. Agrair també al doctor Queralt la seva exposició, que crec que ha estat molt con
creta, i són mesures que poden..., que estan contingudes algunes d’elles ja a la normati
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va del país i que, per tant, es podrien aplicar sense més entrebancs, amb algun cost eco
nòmic addicional, però sense més entrebancs.

Jo li faré dues preguntes, una de percepció i una d’opinió, eh?, d’opinió seva, eh? 
Tinc..., la de percepció..., també tinc o crec que està contingut en la primera mesura 
que vostè ens exposava, que són aquestes unitats d’investigació sota control judicial, que 
van més enllà de les que actualment poden estar a disposició dels jutges i les jutgesses 
instructores. Perquè, és clar, hi ha una percepció ciutadana, que quan hi ha un tema de 
corrupció política que més o menys s’intueix que les dades que han sortit, més enllà de 
la presumpció d’innocència, doncs, es van confirmant, fruit de la investigació que es va 
produint, al final, la instrucció es dilata i no hi ha manera que, un cop..., i, fins i tot quan 
la instrucció està acabada, no acaba d’obrirse el judici oral, eh?

Per tant, hi ha una percepció dels ciutadans, una percepció de la societat, eh?, per
què..., també de molts polítics, que la justícia és excessivament lenta a l’hora d’acabar 
aquests processos, eh? No sé si és que tenim un sistema excessivament garantista o obs
truccionista, per part de les defenses. Per tant, aquí vull conèixer la seva opinió de la 
percepció que jo crec que està instal·lada a la societat. 

Dos. Segona pregunta: què li semblen els pactes que a vegades es produeixen amb la 
fiscalia, eh?, en temes de corrupció política, i sobretot en casos de frau fiscal, eh? Ja sé que 
vostè només ha parlat de la corrupció política, però, bé, com que aquí també analitzarem 
temes de frau fiscal, i sobretot en aquest àmbit, sí que es produeixen massa sovint pactes 
amb la fiscalia, o que intenten haverhi pactes amb la fiscalia i que, a vegades, la fiscalia 
també s’hi avé, perquè tenim aquesta concepció, crec jo, excessivament recaptatòria del 
sistema tributari i no de justícia, eh?, en un sentit molt ampli del terme «justícia». Quina 
opinió en té, de si això hauria d’estar prohibit, aquests pactes amb la fiscalia, si haurien 
d’estar més limitats? Són aquestes dues preguntes les que nosaltres li volíem formular.

El president

Moltes gràcies, senyor Terrades. Per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot?

Albano Dante Fachin Pozzi

Sí. Moltes gràcies, senyor Queralt. Ha estat bastant entenedor, vull dir, per a gent 
que no tenim la formació de dret, s’han dit coses molt senzilles. Jo li vull agrair l’apor
tació aquesta de la policia forense econòmica, crec que és molt adient o molt descripti
va, sobretot quan tothom intenta treure’s el mort de sobre, no?, en qüestions com aques
tes, on és molt difícil entendre què està passant, no diguem ja que ho entengui la major 
part de la població. Llavors, suposo que també haurem de fer una policia que expliqui el 
que està passant, perquè després la gent voti en conseqüència; però això no entra en les 
qüestions d’aquesta comissió. 

Això de dimitir davant d’una imputació és una cosa que preocupa. Igual que abans 
hem dit que això ho podríem resoldre els que estem aquí, l’únic que s’ha resolt és can
viarli el nom, no?; ara ja no hi ha imputats, això deu ser perquè preocupa, perquè pre
ocupa aquesta visió. 

També li agraeixo la puntualització que ha fet sobre la presumpció d’innocència, 
perquè en els mitjans de comunicació, dia sí, dia també, és el primer que es treu, no?, per 
part sobretot dels que es veuen esquitxats o dels seus companys, no? I aquest paral·le
lisme que ha posat sobre els que entren a presó provisional, no?, és molt necessari, com 
a mínim per als que escoltem la ràdio i, quan s’invoca la presumpció d’innocència, que 
és una institució tan important, quan s’invoca clarament per defugir les responsabilitats 
polítiques, la veritat és que fa feredat, no?

Això de la revocació..., aquesta qüestió de la donació dels partits i aquesta cosa que 
va dir... Va demanar la revocació immediata (veus de fons) de la circular. Vull dir, això 
depèn d’aquest Parlament?, depèn de...? No. Bé, si ens pot dir de qui depèn, ho dic per 
anar a avisarlo, perquè potser no està veient la... (Veus de fons.) Però d’un parlament? 
Depèn d’un parlament, en definitiva, no? Ah, bé, res més. 

En això dels interventors, és veritat, cal garantir la seva independència, també cal 
ferlos cas, perquè, si garantim la seva independència, al final ens independitzem tota la 
resta del que diuen els interventors, no? O sigui, ells han de ser independents, hauríem 
de buscar la manera que nosaltres..., nosaltres, dic, representants o els que els han de fer 
cas, no?, perquè no se’ls en fa. 
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I res més. Va dir que aquesta qüestió de publicar els patrimonis de tota la família..., 
va dir que no és una mesura gaire popular, potser sí que entre els que formem part d’a
quest Parlament no seria gaire popular, però, segurament, al carrer sí que seria popular. 
S’entén que, vist el que hem vist, aquesta mesura sembla bastant lògica.

I res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Fachin. Per part del Grup Parlamentari Popular de Catalunya?

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, agrairli al Joan Queralt aquesta sistematitza
ció de propostes concretes. Jo crec que és bo, tot i que a vegades no es poden compartir 
totes. 

Jo crec que en l’assumpte de la corrupció sí que s’han pres mesures; és evident que 
no és suficient perquè segueixen produintse casos. Però jo crec que hi ha coses que sí 
que s’han de valorar, doncs, per exemple, del que els partits hagin de publicar els comp
tes després de passar pel Tribunal de Comptes; que s’hagi reformat el finançament dels 
partits polítics; que hi hagi control de les donacions; que les entitats financeres no poden 
condonar préstecs de més de cent mil euros a partits polítics; que el Tribunal de Comp
tes, que no funciona molt bé, que hi estem d’acord, i tots pensem que s’hauria de millo
rar, pugui sancionar els partits polítics; que hi hagi més penes i nous tipus d’importació 
i simulació de frau als comptes públics, que no és exactament el que ens ha explicat, 
però crec que és una cosa que també és bona. 

Però és veritat que dintre de les mesures que ens ha proposat, Joan, n’hi ha alguna que 
potser s’hauria de millorar amb d’altres actuacions a d’altres administracions públiques o 
amb d’altres fórmules legislatives, no? Per exemple, ens parlava del fet que dintre d’una 
administració local, doncs, no es pogués fer o no és pogués tirar endavant una mesura si 
hi havia un informe d’un tècnic, doncs, que era no favorable o que era desfavorable, se
gons quina actuació, no? Això també té molt a veure amb el fet que molts tècnics són in
terins a dia d’avui. És a dir, que a vegades fins i tot hi ha informes favorables de tècnics 
que, amb pressions de condicions laborals, doncs, al final acaben emetent un informe en 
què hi donen el vistiplau, quan hi ha dubtes que això pugui ser així, no? 

En el cas de la primera mesura de les unitats d’investigació econòmica especial, a 
mi em sembla també perfecte; em sembla una cosa que s’hauria de treballar més. Però, 
també, si això no va acompanyat del fet que els jutjats tinguin, quan els entren casos de 
corrupció, només la facultat i l’obligació de seguir aquests casos de corrupció i la resta 
de matèries que li toquen per repartiment no se’ls doni, doncs, clar, malament rai, per
què després els reforços arriben quan arriben, si arriben. Que moltes vegades el depar
tament no els fa arribar, no? I això, doncs, exemples, no? Al Vendrell és el que passa, 
no?, i ja hi ha hagut denúncia, no?

En la segona mesura, jo crec que és veritat que seria molt bo que, atès que la res
ponsabilitat civil triga moltíssim a determinarse, que la civil quedés ja garantida, no? 
Perquè jo crec que amb això les fiances que s’estan imposant de responsabilitat civil ja 
ajuden, perquè, si no, el contrari significaria, doncs, que la prejudicialitat penal no exis
tiria, no? I el nostre sistema legal és el que és, i jo no ho veig massa compatible. 

Respecte dels imputats, jo crec que és veritat. Té raó: són els partits polítics qui 
s’han de posar d’acord en quin moment un ha de dimitir o no ha de dimitir. Però, pro
blema: per quins delictes? Els de corrupció? Els privats? Quan és privat un delicte co
mès per un responsable polític quan té a veure amb salut publica, per exemple? O amb 
delictes que són molt penats socialment, com, en poso un exemple, pederàstia? Crec que 
s’hi pot treballar però que és difícil arribar a acords.

Respecte de la consulta de l’Administració, que ha voltat per aquí, eh?, de què és el 
que significava. Doncs, home, jo haig de no estar d’acord amb això, entre d’altres coses 
perquè la consulta a l’Administració tributària és una consulta, és vinculant, és evident; 
però l’Administració tributària no té doctrina, és canviant. Igual que els criteris són can
viants i tampoc vinculen la fiscalia. És a dir, pot passar que hi hagi una consulta que di
gui que ics actuació no és un frau fiscal i, en canvi, el fiscal considera que sí que ho és. És 
veritat que després hi ha d’altres consideracions respecte del mal que s’ha fet o la respon
sabilitat civil del delicte, que l’ha de valorar o no un tècnic, no?, però la realitat és que...
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El president

Senyora García, ha esgotat els seus cinc minuts. Si pot anar acabant, si us plau...

Esperanza García González

Sí, sí, sí. I després... Bé, em referia a això, que a vegades, segons quines qüestions 
tècniques fan que ens perdem una mica, i que aquesta, en concret, no caldria modifi
carla ni derogar una consulta, perquè les consultes que fa l’Administració tributària no 
suposen jurisprudència, és a dir, que poden anar canviant de criteri i que, a més, tampoc 
no vinculen el ministeri fiscal. 

Només això. Però, la resta, agrairli molt les seves aportacions.

El president

Moltes gràcies. Per part de la Candidatura d’Unitat Popular  Crida Constituent?

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Jo, com he fet amb la resta de compareixents, agrair al doctor Que
ralt que hagi vingut. Nosaltres compartim al cent per cent i agraïm moltíssim les pro
postes concretes, que ens semblen molt bones i interessants a explorar. 

Tenim, no?, és a dir, el gran problema sempre aquí és com realment prevenim la 
corrupció, no? És a dir, són mesures que avancen i que s’acosten a treballar en contra 
de la corrupció, però, igualment, no hi ha, no?, o entenc que mai trobarem, no?, però, 
la mesura, o quines són les mesures que realment el que facin sigui evitar ja, o que pre
vinguin, la corrupció, que això sí que comparteixo –i ha anat sortint al llarg de les tres 
compareixences– la necessitat de fer pedagogia, de la conscienciació, de l’explicació, 
etcètera. Però que hi ha una part també que ens costa encara, no?, i esperem que al llarg 
del treball d’aquesta comissió puguem trobarne..., i puguem anar en el debat i en el tre
ball conjunt trobant mesures concretes que ens acostin cada cop més a la prevenció.

Amb aquestes que vostè exposa, com he dit, hi estem completament d’acord. I només 
com a pregunta, no?, és a dir, totes aquestes, perquè ara mateix les competències són 
aquestes, no?, estan centrades en la legalitat espanyola. I la pregunta seria: com podem 
treballar, com a mínim, perquè el Parlament de Catalunya puguem, algunes d’aquestes 
mesures, començar a adaptarles per, a nivell del Govern català i del Parlament català, 
començar a treballar en això? Perquè ens podríem trobar, en algunes d’aquestes mesu
res, que nosaltres compartim, que ara mateix aquí, en aquest Parlament, no s’estan com
plint o potser no hi hauria acord entre tots els partits polítics a durles a terme, no? Com, 
per exemple, la del cessament o la dimissió en imputacions judicials confirmades, no? 
Però com podríem treballar per fer aquesta translació i per adaptar, en aquest cas, la le
galitat espanyola al Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

I per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí?

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, president. També agrair la compareixença del doctor Queralt i, sobretot, la 
seva concreció en temes que ens interessen molt perquè són els que, precisament, doncs, 
són debat no només nostre, sinó a nivell ciutadà també.

La majoria de mesures, com ha dit ara la meva companya Eulàlia Reguant, implica
rien una modificació legislativa, no nostra, sinó estatal en aquest moment, cosa que as
pirem a modificar de cara al futur més proper, no? 

Però sí que és veritat que, per fer algun comentari de matís i no pas per anar en 
contra de cap de les mesures que ha proposat que, en essència, doncs, hi podem estar 
d’acord, respecte al tema de les unitats de responsabilitat civil, completament d’acord. 
Respecte a l’etern debat entre la presumpció d’innocència i el càrrec electe, aquí hi ha 
un pipampum, que al final la part més feble del sistema dels electes és la part muni
cipal, la part local. De fet, ens hi hem trobat també amb la regulació de l’Oficina An
tifrau, que percentatges que ens presentaran, doncs, properament, de l’any passat, el 
percentatge d’investigació on és? Doncs, llavors es produeix el pimpampum local. De
núncies creuades entre un grup municipal, que està al govern, etcètera. I, per tant, allò 
que havia de ser l’Oficina Antifrau, un 70 per cent o... –que em corregeixin, les compa
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nyes que avui assisteixen, si vaig molt errat–, doncs, acaba sent allà baix de tot, que deu 
haverhi això, però també deu haverhi moltes altres coses, no?, al nostre país?

Què passa amb la presumpció d’innocència en aquests casos? Doncs, que també s’ha 
acabat, d’alguna manera, abocant a la denúncia fàcil, que, com que n’hi ha tantes de ve
ritat, es barregen unes amb les altres. Com es poden rescabalar la part política i la part 
personal quan hi ha una denúncia falsa, o senzillament una imputació, encara que sigui 
ferma? Perquè la majoria de jutjats, i vostè ho sap, quan es confirma una imputació, el 
que diuen és que s’ha de fer una mínima instrucció i que s’ha d’acabar aquesta instruc
ció. Si aquesta imputació és al final d’una instrucció en què no hi ha hagut imputació, 
normalment coincideix amb l’obertura de judici oral. Si és al principi, perquè hi ha un 
indici que sembla que és racional i es recorre aquesta imputació, és a l’inici i passes tot 
el procés d’instrucció, que poden ser no sé quants anys, amb aquesta xacra que, evident
ment, doncs, si després ho aixequen, això pot quedar enrere.

A part d’altres casos que han citat, allò, a l’àmbit municipal, n’hi ha molts, tant de 
gent que ha posat mà a la caixa i que des del principi haurien hagut de plegar, com de ca
sos com, per exemple, un alcalde de la circumscripció de Barcelona que ha anat cinc ve
gades a judici i totes cinc l’han exonerat, i segueix sent alcalde. 

Llavors, per trobar aquest equilibri entre la presumpció d’innocència, només això? 
És a dir, només quan hi hagi una imputació ferma? Sembla que per anar amb la pre
sumpció d’innocència quan no tenim un sistema per rescabalar la part personal i políti
ca, doncs, sembla una mica feble.

Respecte al tema dels interventors i els secretaris, molt interessant. Jo hi estic ab
solutament d’acord. No pot ser que hi hagi un informe negatiu i que es pagui tot això. 
És a dir, si hi ha algú que informa negativament, doncs, és un senyal d’alarma, un llum 
vermell, i o bé es porta al Ple i, per tant, hi ha una, d’alguna manera, publicitat que le
gitima, o bé, senzillament també, anem a l’arrel del problema principal, que s’ha apun
tat aquí. Quants habilitados nacionales de veritat tenim amb aquest sistema de provisió 
que hi ha hagut d’interventors i de secretaris des de l’Estat, que en aquest moment esti
guin legitimats als ajuntaments i a les administracions, en general, per fer de persones 
independents que estan fent aquesta feina.

I, potser si el sistema de provisió fos diferent, mantenint aquesta independència, doncs, 
segurament no tindríem l’Estat que tenim, bastant, doncs, fràgil, per dir una paraula ama
ble, en aquest moment, a totes les administracions respecte a aquells que han de veure 
la regulació, el compliment de la legalitat i també l’habilitació o no de partides en el cas 
dels interventors, no? I, per tant, també anem una miqueta a l’arrel de tot això, perquè, tot 
i parlar que es una bona mesura, en tot cas veiem també com tenim les administracions.

Bé. I, finalment, ho reitero, ara mateix amb el tema del finançament dels partits po
lítics em sembla que ha sortit una iniciativa, aquesta setmana mateix, de modificació de 
la llei de finançament dels partits polítics i de les fundacions dels partits, que enviem a 
Madrid per veure si podem modificar, etcètera, etcètera.

La majoria d’aquestes mesures, les que són legislatives, són estatals, i, per tant, tenen 
opinió una miqueta de la possibilitat de fer realment un canvi amb l’estat polític que tenim, 
en general, tant aquí com allà, un canvi estructural en alguns d’aquests temes. Res més.

Joan Queralt Jiménez 

Molt bé. Moltes gràcies. Li demano, senyor president, que em deixi... Ah, perdó!

El president

Doctor Queralt, què volia?

Joan Queralt Jiménez

No, no, si em deixava després una mica més de temps perquè m’han fet moltes ob
jeccions. Són molt tècniques; algunes s’han d’explicar. Res més.

El president

No, no pateixi. Acabo el torn d’intervencions. Per part del senyor Olivella.

Martí Olivella Solé

Moltes gràcies. Bé. Primer, una qüestió pràctica. D’aquest powerpoint, se’n podrà 
disposar?, vull dir, constarà..., eh? (Veus de fons.) Exacte. No, no, vull dir que ens agra
daria molt... Sí, el powerpoint que heu presentat... Vull dir, bé.
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Segon. Entenem que heu fet emergir algunes pràctiques i regulacions jo crec que, 
en general, poc conegudes per la ciutadania, perquè són molt fruit de l’experiència, no?, 
que ha dit, l’experiència professional d’intentar aclarir què passa. Intuïm que algunes 
d’elles són molt claus, no? Però, per la brevetat de l’exposició, en tindríeu tres, deu, 
quinze, vint més, o us sembla que aquestes són aquelles que dius: «Home, si s’arreglés 
això, des de la meva experiència, ja avançaríem molt, eh?» Una primera qüestió.

I l’altra: intueixo també que gran part dels grups parlamentaris, en general, hi heu 
mostrat acord. Hi ha alguna mesura que s’hauria de discutir, que ja ho heu exposat, el 
perquè, i ara veurem les respostes. 

Entenc que la comissió té com a funció publicar, al final dels seus treballs, un informe 
que s’haurà de publi... La ciutadania i tothom tenim una mica de pressa. Vull dir que en
tenc que el ritme de la comissió és el que és i té els seus procediments, però seria merave
llós que, independentment dels acords de la comissió, que té el seu procediment, aquells 
partits que estigueu d’acord..., o els grups parlamentaris que estigueu d’acord en coses 
que és de la vostra competència, perquè no totes són –com ja s’ha dit– del Parlament de 
Catalunya, o que depenen de la voluntat dels mateixos partits o de la societat, ens posem 
en aquelles coses que ja veiem clares cada dia, doncs, potser començar a fer deures i no 
esperar no sé quants mesos que surti una cosa que després no se sap què se’n farà, no? 

Bé, simplement deu ser la nostra inexperiència en estar en aquest marc, però ens 
agradaria..., no és un tema dirigit al senyor Queralt, sinó al conjunt dels assistents.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per part de les representants de l’Oficina Antifrau?

Lourdes Parramon i Bregolat

Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Queralt, per l’exposició, de gran concreció 
però que està en la línia, també, de les línies mestres de les recomanacions que l’Oficina 
Antifrau ha anat fent. 

Pel tema de les reformes de l’Administració de Justícia i del Poder Judicial, entre 
altres coses, per l’assignació de recursos materials i personals, el tema de les unitats 
adscrites, i també en la configuració dels tipus delictius vinculats o associats al finança
ment dels partits polítics; en la professionalització i la despolitització de l’Administració 
pública i dels òrgans de control; en l’activació dels controls interns dels ens locals, no 
només perquè es faci cas dels reparaments dels òrgans de control, sinó també perquè es 
garanteixi que n’hi haurà quan calgui, i això vinculat, lògicament, als sistemes de provi
sió, perquè és evident que ningú mossega la mà que li dóna menjar.

I també en el fet que la transparència i el retiment de comptes no és exclusiu de les ad
ministracions públiques o dels servidors públics, sinó també del sector privat quan s’in
sereix en l’òrbita de l’Administració pública; per tant, plena coincidència. Però no només 
en això, sinó també en la filosofia que hi ha al darrere de totes les teves intervencions, de 
tota la teva intervenció, i és que no només cal que es facin lleis o reformes legals, sinó, so
bretot, que es prenguin decisions per part de no només els partits polítics, cosa realment 
prioritària, sinó també per part de les administracions, que es materialitzin, els decisors 
públics materialitzin reformes llargament anunciades, però també llargament atrapades 
al túnel dels temps, com el cas de la reforma de la funció pública i de la despolitització 
de l’Administració pública, que a mi em sembla que és una –no l’única– mare dels ous.

El president

Moltes gràcies. Doctor Queralt, el seu torn en principi tindria deu minuts, però si li 
sembla, doncs, ho allargarem una mica més perquè pugui respondre.

Joan Queralt Jiménez

Procuraré no abusarne.

El president

Molt bé. Gràcies.

Joan Queralt Jiménez

Moltes gràcies. A veure, vaig per ordre d’intervencions. La que m’ha fet el represen
tant del grup del CDS..., gràcies a tots per les lloances, vull dir que... (Remor de veus.) 
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I a tots. Molt bé, eh? (Veus de fons i rialles.) Vaja... (Algú diu: «Ciutadans, no CDS...») 
No; «ce essa», he dit, «ce essa» –«ce essa»–; o almenys ho he volgut dir. Tinc aquí 
apuntat «ce essa», eh?, vull dir que potser... Però en cap cas aquesta figura havia passat 
pel meu cap, eh? (Rialles.) Bé, no per res, sinó perquè no... 

Vostè ha esmentat un tema que potser sigui interessant, i això enllaça una mica amb 
una pregunta que m’ha fet el representant de l’Observatori: onze o onze mil; després li 
ho contestaré; podem posarne més, però aquestes serien..., jo dic mesures de xoc, que 
jo entenc que, a més, es podrien posar, si hi hagués normalitat política, i ara no n’hi ha, 
en sis mesos a tots els nivells, eh? Dit això, després ja diré alguna cosa més, però... 

Llavors, vostè diu això dels delators..., és que a mi..., queden millor en anglès, el 
whistleblowers, que queda així, queda una..., perquè dir «delator» té una càrrega..., però 
seria el denunciant. Bé, als Estats Units això funciona bastant bé (veus de fons), amb 
una protecció que dura fins a cinc anys; això sí que costa duros, eh? I no és la protecció 
de testimonis que tenim a la nostra Llei d’enjudiciament criminal, eh?, que és una mam
para; aquesta és la protecció de testimonis, i aquí em sembla que hi ha algun company 
que ho sap perfectament. És una mampara, eh? Allà suposa tot un canvi d’identitat, 
trasllat de ciutat, etcètera, a la família..., vull dir. Es podria fer? Sí. Però, si més no, que 
quan es denuncia el mobbing, sigui efectiu. 

Això ho relata molt bé la pel·lícula aquesta, perdó per l’autocita, perquè en sóc un 
dels protagonistes, Corrupció: L’organisme nociu. Jo, als que no l’hagin vista, els reco
mano que la vegin, està en Vimeo, 3,95, vull dir..., és una despesa assumible, eh? I, lla
vors, surten els casos de diferents empleats públics que, per denunciar, van estar bur
xats fins a l’últim extrem. Vull dir, sense arribar a la qüestió americana, de tot en gran, 
no?, vull dir, cinc anys de protecció, etcètera. Aquí, almenys, que hi hagi un  defensor 
de l’empleat públic, li diem com vulgui, a les administracions, és carregar més feina a 
l’Oficina Antifrau o al Síndic de Greuges. Algú que digui: «Xit, aquest senyor ni to
carlo.» I no se’l posa sota una escala... L’únic que et respecten és el grau i el sou, i et 
posen sota una escala i sense telèfon, eh? Això és el que... Jo crec que això és una me
sura interessant, però és una mesura que no requereix canvis legislatius, sinó canvi de 
mentalitat, que és la pedra més gran; de tots els rocs que hi ha, el canvi de mentalitat és 
el més gran, no?

El que m’ha dit el representant del PSC –PSC, eh?–, no..., no un altre partit... (Veus 
de fons.) A veure..., duren les instruccions molt? Sí. Clar... L’estrany és que es puguin 
acabar. Tenim ara menys jutges que el 2011; no ho sabien vostès això? Tenim menys jut
ges, uns doscents, trescents menys que el 2011. Però en tres anys no s’han convocat 
les vacants, les del creixement lògic, ni tan sols el manteniment vegetatiu. Llavors als 
jutges se’ls ha carregat de molta més feina, per tant... I les embrionàries unitats especí
fiques que hi havia, que n’hi havia tres i els diré els llocs geogràfics, destí de vacances, 
Mallorca, Múrcia i Andalusia, les tres, per motius pressupostaris es van desfer.

Vull dir..., això si no esborrem ordinadors, si quan uns esborren uns ordinadors, 
però altres, per exemple, els particulars que col·laboren amb les investigacions, es de
mana, en oficines públiques i privades, tal paper, tal expedient, i s’ha de recordar una 
vegada, dues vegades, tres vegades...; els expedients damunt la taula del jutge i fiscal es 
floreixen, amb la qual cosa tu... No tenim de vegades prou mans per atendre allò. Què 
passa? Que potser un paper..., si aquell ingrés es va fer, perquè és important per a la cau
sa saber si aquell ingrés es va fer o no es va fer, triga sisset mesos a tenir el certificat 
del banc, perquè el primer que fa... –si és un banc–, el primer que fa el director de l’ofi
cina és trucar a l’assessoria jurídica. Resposta de l’assessoria jurídica: «No diguis res; 
ja, si ho volen, ho tornaran a demanar.»

Jo, que com a advocat he intervingut, com a acusador i defensor, en casos impor
tants; jo me’n recordo d’un cas molt important, no en direm el nom, perquè el secret 
professional, encara que jo ja no exerceixi, continua, un xec de molts milions de pes
setes, al portador, per tant, il·localitzable. Vam anar a l’oficina, al registre, i al dors, 
apuntat, el nom del titular, a llapis. Vull dir, al final, tot està. Què passa? Que quan jo li 
demano al banc, per exemple, això, als quinze dies el que s’ha de fer al jutjat és cons
tituirse amb l’oficina, i no hi ha assessoria jurídica ni re. Què suposa? Que si el jutjat, 
és a dir, el jutge, no un empleat, no un agent judicial, si el jutge es persona a l’oficina, el 
jutjat queda paralitzat, la feina que ha de fer el jutge, eh?
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Si vostès van al Palau de Justícia a les dues, quarts de tres –dues, quarts de tres–, les 
tres, veuran uns senyors i senyores amb uns trolleys: són els jutges. No és que marxin 
de permís; és que s’emporten, amb els trolleys, les causes per treballarles a casa. I con
tinua estant prohibit treure material de l’oficina judicial, per raons de seguretat, però és 
l’única forma de poderho fer. 

I també a les entitats públiques. Hem parlat de les entitats públiques: requeriments i 
requeriments que no són atesos. Vull dir, que això també els que reben... Clar, què pas
sa? Que el jutge té un mecanisme, delicte de desobediència o no col·laboració amb l’Ad
ministració de justícia, però això suposa tornar a obrir un altre paper, o sigui, una altra 
causa, i més paper.

Però, mitjans per acabar? Sí. És a dir, la col·laboració amb la justícia és un deure 
constitucional, està al 118 de la Constitució. Els pactes de la fiscalia? Absolutament par
tidari –absolutament partidari. Els pactes amb la fiscalia i, com que són delictes fiscals, 
amb l’Advocacia de l’Estat, tenen la següent virtualitat: em retallen el procés, l’abreu
gen, per tant, és més barat; acabo abans i cobro sempre, i cobro com a Estat, cobro sem
pre, cosa que potser vaig fins al final i no cobro ni un duro; m’ha costat més i potser hi 
ha el risc que, per alguna cosa, aquella persona, a sobre, surti innocent. En canvi, aquí 
hi ha una assumpció de pena, hi ha una condemna, que es diu «de conformitat», però és 
una condemna, que genera antecedents penals, i, a sobre, he cobrat els diners. O sigui, 
jo, d’esperit personal, no sóc venjatiu, perquè per ser venjatiu s’ha de tenir..., s’ha de tre
ballar massa, s’ha de treballar massa, i jo segueixo alguns models dels clàssics que no 
s’ha de treballar massa, eh?, amb la qual cosa m’ho donen, m’ho arreglen?, utilitarisme 
–utilitarisme–, i deixarnos de principis grandiloqüents, que això és un dels grans mals 
d’aquest país.

Catalunya Sí que es Pot, no? Bé, doncs, miri, confirmar aquesta claredat, després de 
quarantados anys de fer classe, alguna cosa n’hem tret, eh? Després de quarantados 
anys de fer classe, doncs, alguna claredat en la meva exposició. Li ho agraeixo. També 
es deu a que segurament vostè estava molt atent, cosa que els estudiants de vegades no 
ho estan, eh? (L’orador riu.) Vostè estava molt atent.

El tema de la circular –i en això discrepo de la representant del Partit Popular– sí que 
crea jurisprudència, ja que és vinculant per a Hisenda i per als particulars, perquè és una 
consulta vinculant, no és una consulta qualsevol, és una consulta vinculant, i en la le
gislació tributària estan descrites les diferències entre unes i altres. Evidentment, es pot 
derogar per una altra de posterior, però, d’entrada, el Ministeri d’Hisenda, la directora 
general de l’Oficina d’Inspecció, l’ONIF, que és l’organisme més important de l’Agèn
cia Estatal d’Administració Tributària, la van fer valer davant del jutge i li va requerir 
per dues vegades i, si no, apercebuda de desobediència, és un cas insòlit, que no passa 
pràcticament mai que un jutge d’instrucció amenaci un alt funcionari públic de desobe
diència, o sigui, el commini amb el delicte de desobediència. Diu «la nostra doctrina és 
aquesta», bé, la seva doctrina m’és igual, solució: per evitar, ja dic, és més, des del punt 
de vista estrictament jurídic no és necessari, però des del punt de vista pràctic –i el dret 
està per resoldre problemes pràctics, eh?, el dret està per resoldre problemes pràctics–, 
fora, l’esborrem. I això ho ha de fer la directora general de Tributs. Ja està, vull dir, que 
ni el Parlament... La Direcció General de Tributs. Jo no sé quina relació tenen vostès 
amb el Ministeri d’Hisenda, suposo que fluida, i potser, doncs, ho fan amb certa rapi
desa, eh?, vull dir, el tema concret de la pregunta que m’ha fet era aquest. (Veus de fons.)

A la representant del PP, bé..., què són delictes de corrupció? Tots els sabem, quins 
són. L’homicidi no és de corrupció. El robatori de joieries no és de corrupció, això ho 
sabem. Diu: «Es pot barrejar amb altres delictes?» Potser sí, però fem una cosa: comen
cem pel que sabem què és, i després ja vindran els altres. Perquè la política també és de 
pas a pas, esglaó a esglaó; no vulguem menjar la poma de la primera queixalada. Això, 
la solució als problemes grans és com fer una biblioteca: si jo vull tenir una biblioteca 
per ensenyar a les meves amistats, eh?, per demostrar que sóc una persona llegida, il·lus
tre, potent, vaig i em compro tres mil volums. Hauré de fer reformes a casa, eh?, no sé 
a quin pis de vostès..., si és un pis de Barcelona hi caben tres mil volums, degudament 
classificats, no en caixes d’embalar.

En canvi, si jo dic «vaig a fer una biblioteca meva, amb el meu criteri», penso ara 
en literatura, no en qüestió científica, però també podria ser; cada mes em compro un 
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llibre, cada mes dos, són vintiquatre l’any, eh?; en deu anys tinc 240 llibres. Mirin vos
tès els 240 llibres i ja fan una biblioteca domèstica important. Fem les coses a poquet a 
poquet. Perquè, vull dir, de vegades, volerles fer molt..., la poma se’ns pot quedar aquí, 
se’ns pot ennuegar a la gola. 

Per tant, els que sabem que és la corrupció ens centrem en aquests delictes, perquè, 
si no, és exagerar també, amb tot el respecte li ho dic, perquè jo crec que no hi ha tants 
homicides ni tants lladres de joieria entre els polítics, ni tants pederastes, em sembla..., 
o de moment no s’ha detectat el problema; quan el detectem, llavors podem actuar. 
Però el que tenim és que dintre del sistema polític, la classe política, hi ha un alt nivell 
de corrupció. I aquest problema, vull dir..., el tenim detectat, doncs, aquest, jo, és el que 
proposo i per això m’han citat aquí, per donar el meu granet de sorra a aquesta solució.

La dimissió –i també, amb això, també contesto el senyor Corominas–, la dimis
sió..., bé, jo dic «imputació formal confirmada». Ja sé jo que això és molt agosarat, però 
és que o som agosarats o no fem res; és a dir, esperar el judici oral, esperar l’obertura 
del judici de vegades es pot dilatar massa en el temps.

Jo ara els faig una pregunta. Vostès voldrien ser operats per un metge que està acu
sat de mala praxi? Qui voldria...? Tampoc dic a cor obert..., una apendicitis, un menisc, 
operacions d’aquestes que fins i tot l’internament és mínim o inexistent. Qui voldria sa
ber... «Jo estic imputat per un delicte amb mala praxi, se me n’han mort tres amb el que 
porto d’any...» No ha estat condemnat, ni s’ha obert judici oral. Ara ens posem al lloc 
del ciutadà, si vol ser administrat per gent que té aquesta greu sospita a sobre.

Que això pot ser massa dràstic? Podria ser. Que això pot portar danys personals? 
Podria ser. Ideem un sistema per arreglarho; però dir que, com que no tenim un siste
ma per arreglarho, anem amb la taca, amb les ovelles negres, ovelles que tenen l’estig
ma de la negritud a sobre. O sigui, jo ho faria al revés, o sigui, perquè tots el que estem 
nosaltres aquí –i jo modestament també, com a funcionari públic universitari– estem 
per servir el públic d’una o altra forma. Jo és la forma que tinc de veureho. Vull dir, òb
viament, jo no sóc representant popular, no m’he presentat a cap elecció, ni ho penso, i, 
per tant, vostès veuran. Vostès han de decidir; vostès i els seus companys.

El president

Doctor, disculpi que l’interrompi. Hauríem d’anar...

Joan Queralt Jiménez

Acabo ja...

El president

Gràcies, eh?

Joan Queralt Jiménez

El que m’ha dit el representant de la CUP, jo diria que hi ha quatre mesures que sí 
que es poden fer a Catalunya..., que es poden fer, després ja veuríem què passaria, perquè 
fer mesures legislatives a Catalunya pot ser d’alt risc. Però unitats de policies judicials es 
podrien crear des d’aquí, perquè tenim la policia. 

El tema de la reforma mínima necessària del..., diguéssim, jurídic local de Catalu
nya es podria fer i el tema de la contractació també es podria fer, el tema de les webs. 
I els imputats és un tema, ho torno a repetir, que no és un tema de lleis, és un tema que 
la classe política decideixi el que vol fer.

Jo crec que a Junts pel Sí, pràcticament, el tema seu més important ja l’hi he contes
tat. L’Observatori té el material que vulgui per part meva. I a l’Oaf, agrair aquesta per
manent, diguemne, comunió que portem ja fa molts anys. Vull dir que segurament no 
hauria canviat gaire..., segurament, el to o la forma, però el contingut no hauria canviat 
molt si haguéssim estat en parts oposades de la tribuna.

Res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies als tres compareixents per la seva assistència i per la interessantíssi
ma intervenció.

Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i set minuts.
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