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Sessió 36 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI), tinguda per videoconferència, 

s’obre a les deu del matí i quatre minuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la 

vicepresidenta, Elena Fort i Cisneros, i del secretari, Jordi Orobitg i Solé. Assisteix la Mesa 

el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Susana Beltrán García, Dimas Gra-

gera Velaz, Ignacio Martín Blanco i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Glòria Frei-

xa i Vilardell, Josep Puig i Boix, Marc Solsona i Aixalà i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Josep M. Jové i Lladó i Núria Picas Albets, pel 

G. P. Republicà; Marta Moreta Rovira i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez  

Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Manuel Reyes 

López, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya. 

Assisteixen a aquesta sessió la presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 

a la Informació Pública, Elisabet Samarra i Gallego, i el director de l’Oficina Antifrau de Ca-

talunya, Miguel Ángel Gimeno Jubero.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals per a informar sobre les activitats de la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública (tram. 357-00889/12). Comissió d’Afers Institucio-
nals. Compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre la legislació que regula l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 356-
00922/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Iniciem la Comissió d’Afers Institucionals amb data 11 de novembre de 2020.
En primer lloc, demanaria les substitucions. Alguns portaveus sé que les han co-

municat ja a la gestora parlamentària, però... 
Senyor Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Sí, president. És per comunicar que la diputada Glòria Freixa substitueix el dipu-
tat Albert Batet.

El president

Gràcies. Senyor Blanco, Martín Blanco.

Ignacio Martín Blanco

Sí, president. Nosaltres comuniquem la substitució del senyor Carlos Carrizosa 
pel diputat Héctor Amelló i de la diputada Lorena Roldán per la diputada Susana 
Beltrán.

El president

Moltes gràcies. Senyor Parés.

Marc Parés Franzi

Sí, a Catalunya en Comú Podem jo mateix substitueixo la diputada Jéssica Al-
biach.
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El president 

Molt bé. Senyora Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bon dia. Jo mateixa substitueixo el diputat Carles Riera.

El president

Molt bé. I senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. La diputada Marta Moreta substitueix el diputat Miquel Iceta.

El president

Molt bé, molt agraït. Perdoneu, a vegades, però me salten les pantalles, i al tenir 
dos pantalles és un problema, eh?

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (substitució de ponents)

202-00067/12

Bé, doncs, passaríem... Demanaria... El primer punt de l’ordre del dia seria avan-
çar, abans de passar al primer punt de l’ordre del dia..., poder portar a terme la de-
signació del diputat Manuel Reyes López com a ponent de la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista.

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (substitució 
de ponents)

202-00068/12

I també de la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. 
Els demanaria aprovar per assentiment aquesta substitució que proposa el Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Els sembla? (Pausa.) Quedaria apro-
vat per assentiment. S’aprova per assentiment. 

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (substitució 
de ponents)

202-00059/12

Doncs es pot aprovar ara per assentiment també la designació del diputat en 
substitució d’Esperanza García? (Pausa.)

Queda aprovat per assentiment.

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, perquè informi sobre la legislació que 
regula l’Oficina Antifrau de Catalunya

356-00922/12

Així mateix, s’ha presentat per part de tots els grups parlamentaris, com ja sa-
ben, la sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, perquè informi sobre la legislació que regula l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya. Es pot aprovar per assentiment la sol·licitud de compa-
reixença? (Pausa.)

Quedaria aprovada per assentiment.
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Havent aprovat aquesta compareixença, ara demanaria l’assentiment també de la 
comissió per ampliar l’ordre del dia i poder-la substanciar. (Pausa.)

Quedaria aprovada per assentiment.

Compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, per a informar 
sobre les activitats de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública

357-00889/12

Passaríem, doncs, al primer punt de l’ordre del dia, que és la compareixença 
d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació Pública, davant de la Comissió d’Afers Institucionals per infor-
mar de les activitats de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública. Donar la benvinguda, en nom de la comissió i de la mateixa Mesa, a la 
senyora Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la comissió de garantia, i tam-
bé a Josep Mir, que l’acompanyarà a fi de poder contestar diferentes preguntes que 
puguin sorgir que siguin de la seva àrea i departament, com a vocal de la mateixa 
comissió. Recordar-li, senyora Elisabet Samarra, que té un temps aproximat d’uns 
trenta minuts, i després donarem la paraula als diferents grups parlamentaris per un 
temps de deu minuts cadascú. Sense més dilació, té la paraula per intervenir. Grà-
cies.

La presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública (Elisabet Samarra i Gallego)

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a tots per l’interès. Miri, primer de tot, 
com a prèvia, com que deu haver comprovat que el nostre nom és llarg i complex, 
si li sembla, nosaltres sovint fem servir l’acrònim Gaip, així que si ens senten re-
ferir-nos a la Gaip pensin que som nosaltres, la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació Pública.

I com que no som un organisme gaire conegut, i, de fet, aquesta és la primera 
vegada que compareixem al Parlament, malgrat que som fills d’aquesta cambra, 
si els sembla començaré per explicar-los una mica que som un òrgan independent 
creat per la Llei de transparència els membres del qual els vota el Parlament per tres 
cinquenes parts; que és un òrgan especialitzat, els membres han de ser o juristes es-
pecialistes en dret públic amb més de deu anys d’experiència o gestors de documen-
tació; que la llei no estableix ni la durada del mandat ni les causes d’extinció, però sí 
que ho fa el decret que va aprovar el Govern el juliol del 2017, que l’establia en cinc 
anys, i, com a causa d’extinció, la jubilació per l’arribada als setanta anys. 

Això ha fet que... La llei també estableix que els membres hagin de ser entre tres 
i cinc, per tant, un òrgan col·legiat amb aquesta franja de membres, però, des de l’oc-
tubre del 2017, després de l’entrada en vigor del reglament, per una renúncia i dues 
jubilacions, estem funcionant amb dos vocals, el senyor Mir i jo mateixa. Dir-los 
només, també, que la llei no ha reconegut personalitat jurídica pròpia a la comissió, 
i, per tant, tampoc té pressupost propi, a diferència d’altres òrgans.

El nostre personal, la nostra dimensió reduïda –tenim quatre tècnics, una plaça 
de tècnic mitjà i quatre suports administratius– per realitzar les nostres funcions..., 
que són, la primera i principal, resoldre les reclamacions que ens plantegi qualsevol 
persona que senti lesionat el seu dret d’accés a la informació pública. Això ho fem 
bé amb el procediment ordinari o bé amb un procediment de mediació, que és una 
particularitat de la Llei de transparència, no tenen..., que recentment ha incorporat la 
llei navarresa, no la tenen altres, però que desperta molt d’interès a fora. I aclarir-los 
també que, a diferència de la resta d’òrgans similars creats per lleis de transparència 
a Espanya, la GAIP no té cap competència en el control del compliment de les obli-



DSPC-C 612
11 de novembre de 2020

Sessió 36 de la CAI  6

gacions de publicitat activa, és a dir, només en el dret d’accés a la informació quan 
aquest és un procediment individual de sol·licitud-resposta, no per controlar que es 
compleixen les obligacions que la llei imposa a les administracions de tenir en els 
portals de transparència d’una manera proactiva aquesta informació.

També està entre les seves funcions resoldre consultes que ens facin els subjectes 
obligats, és a dir, les administracions, ens públics, etcètera, sobre com s’ha d’inter-
pretar la llei o elaborar aquests criteris d’interpretació de la llei directament d’ofici, i 
informar dels projectes normatius i realitzar les funcions de difusió i formació, cosa 
que, tenint en compte que no tenim pressupost propi, ho fem només atenent les invi-
tacions que ens realitzen. No hem pogut realitzar activitats pròpies, en aquest sentit.

En exercici d’aquestes funcions, i com a balanç d’aquestes actuacions, doncs, 
hem elaborat dos criteris, una vintena de dictàmens, 2.200 resolucions de les 2.500 
reclamacions que ens han presentat –ens reunim setmanalment per aprovar aquestes 
resolucions, que posen fi a les reclamacions–; hem atès 347 consultes més informals 
a través de correu electrònic; elaborem un anuari de les resolucions més destacades 
que, per un conveni amb la Fundación Democracia y Gobierno Local, podem fer 
arribar a tots els ens locals, i que jo crec que els ajuda en la interpretació, en l’aplica-
ció d’una llei que encara és bastant desconeguda, com la Llei de transparència; ela-
borem la memòria anual que presentem en aquest Parlament a mans del president, i, 
si ho volen, nosaltres ens oferim cada any per poder-la presentar més detalladament 
en comissió, i amb aquests recursos que els deia, mantenim, fem l’escassa difusió 
que podem a través del nostre web i d’un compte a Twitter, on podem fer difusió de 
les resolucions amb els criteris que anem interpretant, eh?

La principal funció, com els deia, és atendre les reclamacions interposades, que 
tenen un creixement exponencial des de l’any passat. El nivell de reclamacions en 
els anys 2016, 17 i 18 es mou al voltant de les cinc-centes, una mica amunt, una mica 
avall; l’any 2019 vam acabar amb 848, i aquest any, a 15 d’octubre, ja en dúiem més 
que en tot el 2018, i té pinta, tot i el parèntesi que va suposar tot l’estat d’alarma, 
de que fins i tot potser les superarem.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Els havia inclòs en la presentació un diagrama de flux de les tramitacions, que, 
doncs bé, no té més interès que mostrar que aquest és un procediment complex, que 
al ser un procediment contradictori en el que s’ha de donar veu a l’Administració, a 
la persona que fa al·legacions, als tercers afectats, amb informe de l’Apdcat si es 
tracta de dades personals, etcètera, la tramitació és complexa i s’ha de dur a terme 
en el termini de dos mesos, cosa que els pot donar una idea de les dificultats que 
això ens suposa amb el volum de reclamacions que estem tenint i la dotació de per-
sonal que els he indicat abans.

Els havia inclòs també en la presentació, només perquè en tinguin informació, 
una mostra de l’activitat de la GAIP durant l’època del confinament. Els haig de dir 
que, a diferència d’altres administracions, i malgrat que el Reial decret 463/2020, 
que declarava l’estat d’alarma, havia fet una suspensió dels terminis administratius, 
la GAIP no ha fet ús d’aquesta suspensió dels terminis, els ha continuat resolent 
cada setmana, perquè suposo que, en ser un òrgan de recent creació, estem dotats 
de mitjans telemàtics que ens han permès continuar-nos reunint, continuar adme-
tent reclamacions per via telemàtica i continuar notificant les resolucions també per 
via telemàtica. 

Per tant, per part nostra el funcionament s’ha mantingut igual. Bé és cert que, 
com que les sol·licituds d’informació que són objecte de reclamació moltes havien 
quedat aturades perquè altres administracions sí que havien fet ús d’aquesta suspen-
sió de terminis, s’ha experimentat un gran descens. Normalment, cada mes rebem al 
voltant d’unes vuitanta reclamacions; durant els mesos de març, abril i maig, doncs, 
no vam passar d’una vintena, eh?, d’aquestes reclamacions.
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L’eficàcia del procediment de reclamació per accedir a la informació, que és una 
qüestió que jo crec que és el moll de l’os, és alta, eh? Els haig de dir que en un 78 per 
cent es mostra eficaç per garantir el dret de la ciutadania a la informació, bé sigui –en 
un percentatge altíssim, 38 per cent– per la pèrdua de l’objecte –que això és una ma-
nera de dir que tan aviat l’Administració rep la notificació de la reclamació i de la in-
tervenció de la GAIP acostuma a lliurar la informació que no havia lliurat prèviament, 
amb la qual cosa es perd l’objecte, el procediment, que era obtenir-lo; ja s’ha obtingut, 
és a dir, sense aquesta interposició de la reclamació cal pensar que hauria mantingut 
la inactivitat, l’Administració–, bé sigui –els deia, és eficaç– perquè perd l’objecte en 
el moment en què es trasllada la reclamació, bé sigui perquè estimem totalment o par-
cialment amb resolució expressa de la GAIP aquesta reclamació, bé sigui perquè la 
mateixa persona desisteix una vegada li han donat la informació, bé sigui perquè s’ha 
produït un acord de mediació. Tots aquests supòsits de finalització del procediment 
sumen un 78 per cent, que vol dir que l’acció els ha estat eficaç.

Crida l’atenció que contra el que es reclama molt majoritàriament és contra el 
silenci de l’Administració; no contra la desestimació de l’accés ni contra una esti-
mació parcial, sinó contra, directament, el silenci de l’Administració. Crida més 
l’atenció encara si tenim en compte que aquesta no és una xifra que vagi progressi-
vament disminuint a mesura que les administracions van incorporant la cultura de la 
Llei de transparència, sinó que és un percentatge que creix, que creix alarmantment. 
L’any 2018 eren el 52 per cent les reclamacions que es presentaven contra el silenci de 
l’Administració; l’any passat van ser el 71 per cent, i en el que portem fins al 15 d’oc-
tubre són el 68 per cent, és a dir, no sembla que hi hagi un avenç en el compliment de 
l’obligació de resoldre de manera expressa les sol·licituds d’informació.

Les administracions que més reclamacions han sofert. El tipus d’administració 
és la local: els ajuntaments, lògicament, pel mateix volum dels ajuntaments, en un  
68 per cent, seguit de la Generalitat, els departaments de la Generalitat, amb un 17 per  
cent.

Les persones que reclamen. La tipologia de les persones que reclamen també 
mereix una certa atenció per la seva evolució. La GAIP va ser la primera en admetre 
reclamacions d’electes locals contra limitacions a l’accés a la informació en el seu 
règim d’accés, eh?, el regulat a la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Vam 
ser els primers en admetre-ho i a considerar-nos competents també per donar-los 
aquesta empara contra el criteri que estava seguint el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno de Madrid i el Consejo de Transparencia y Protección de Datos 
d’Andalusia, que consideraven que només eren competents per atendre les reclama-
cions que es feien a l’empara de la mateixa Llei de transparència i no a l’empara de 
qualsevol. Nosaltres vam interpretar que la disposició addicional, quan diu que les 
matèries que tenen un règim d’accés propi es regularan pel seu propi accés, i, suple-
tòriament, per la Llei de transparència, aquesta supletorietat permetia fer ús d’aques-
ta via de garantia davant nostre, que és gratuïta, molt àgil, es resol en dos mesos, 
sense massa complicacions i, per tant, podien admetre’s. Això va passar el 2016, a 
mitjans, i –ho tenen davant, i, si no, els hi puc explicar– va suposar que el 2016 gai-
rebé el 46 per cent de les reclamacions que vam tenir procedien d’electes locals que 
reclamaven contra la seva pròpia corporació per denegació de l’accés a la informació. 
El 2017 aquesta xifra va baixar deu punts, es va quedar en un 34 per cent; el 2018, 
un 12,7 per cent; l’any passat, un 5,7 per cent. 

Això semblava indicar que a mesura que les corporacions anaven incorporant 
que, d’una banda, aquesta instància era factible per poder-los garantir el dret d’ac-
cés i, a més, que tenien aquesta obligació de donar-les, a partir de la doctrina que 
havíem anat creant sobre el dret de còpia, sobre quan, de quina manera en els dic-
tàmens i en les resolucions havien de donar accés als registres, de quina manera 
s’havia de donar accés a la informació dels òrgans col·legiats, etcètera, semblava 
que això havia anat incorporant una normalitat en l’accés a la informació dels elec-
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tes, i que, per tant, cada vegada era menys necessària la reclamació. I aquest era el 
feedback que ens donaven. És cert que aquest any, en el que portem, tancat el 15 
d’octubre, hi ha hagut un repunt, estem en un 21 per cent de presència dels electes 
locals, la qual cosa donaria a entendre que torna a haver-hi una certa carència, en 
aquest sentit.

Pel que fa a la premsa, als periodistes, ha tingut un creixement més o menys sos-
tingut, que l’ha situat entre el 15 i el 20 per cent de les reclamacions. I les entitats 
ciutadanes se situen al voltant del 10 per cent. Els sindicats i representants, que estan 
marcats en taronja en aquesta gràfica que deuen tenir, suposo, en l’informe que els 
hem passat, també han disminuït, van començar sent un 10 per cent, estan al voltant 
del 5 per cent.

Quant al sexe de la persona reclamant, es reprodueix, tot i que no tan virulenta-
ment a Catalunya, el gap, eh?, la bretxa entre sexes que es produeix arreu d’Espa-
nya, sense que jo, almenys, en conegui la causa. A Catalunya estan estabilitzades al 
voltant d’un 30 per cent de dones, 70 per cent d’homes –a fora és fins i tot inferior, 
aquesta proporció. Bé, tot i que les xifres absolutes van variant, sembla que està es-
tabilitzat. Aquest any portem un 23 per cent, podria ser..., bé, és una reducció de set 
punts, podria ser esperançador, tot i que no en conec la causa ni crec que s’estigui 
fent cap actuació en aquest sentit.

Els parlava abans que tenim a la llei un procediment de mediació previst per a 
les reclamacions, que, els hi explico, es caracteritza per ser una elecció de la persona 
que reclama, a la qual ve obligada l’Administració si en fa opció. I aquest procedi-
ment de mediació es concep com una mena d’incident, com de parèntesi en el pro-
cediment de reclamació, amb una durada d’un mes, en el qual, amb la mediació de 
la GAIP, que són els que dirigeixen la sessió, s’intenta arribar a un acord entre les 
parts –l’Administració, per una banda, i la persona que reclama, per l’altra– per veu-
re com es pot donar la informació i en quin termini. Si s’assoleix aquest acord de les 
parts, la GAIP l’únic que fa és el control de legalitat –mirar que no sigui un acord 
que vulneri cap normativa–, i, si és així, el procediment finalitza d’aquesta manera. 
Si no és així, sense cap més acció de la persona reclamant, es continua la tramitació 
i es resol de la manera ordinària, és a dir, entrant la GAIP a analitzar l’adequació a 
llei de la resolució administrativa o de la pretensió del reclamant.

Bé, aquest procediment de mediació, que els deia que desperta molt d’interès a 
fora, no en desperta tant aquí: es demana només en un 30 per cent, i, sobretot, es ce-
lebra encara amb molta menys proporció, per les dificultats, moltes vegades, d’aple-
gar les parts. Han de tenir en compte que si de la informació que es demana hi han 
terceres persones afectades, aquestes també han de ser convidades a la mediació, i 
això a vegades complica molt la cessió.

En aquesta gràfica els ensenyava que, realment... Veuran les columnes més altes: 
són el nombre de mediacions no realitzades, molt més que no pas les realitzades. 
Malgrat això, s’ha de dir que quan es realitzen solen tenir bona experiència, perquè 
sovint és bastant útil que les parts puguin comentar quines són les dificultats que 
tenen per oferir la informació o quina és la utilitat que li vol donar a la informació, 
perquè ajuda molt a concretar l’objecte.

El tipus d’informació que majoritàriament es reclama és la relativa al personal, 
sobretot processos de provisió de personal –relacions de llocs de treball, etcètera– i 
la contractació i tota la utilització dels recursos públics. Les retribucions, que van 
començar tenint molt d’interès per a la ciutadania, ara només suposen el 4 per cent 
de les reclamacions, cosa que és bastant lògica, si tenim en compte que molt bona 
part ja es publiquen d’una manera activa en el portal de transparència.

Les resolucions de la GAIP, resolent aquestes reclamacions i ordenant, en el cas 
que s’estimi el dret d’accés a l’Administració a lliurar la informació, tenen un ca-
ràcter executiu, és a dir, no són simples recomanacions, no són..., sinó que són actes 
administratius que estan obligats a complir les administracions. També els haig de 
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dir que, feta aquesta declaració de bones intencions, no tenim cap mecanisme que 
pugui forçar aquest compliment. Per tant, tenint això en compte, és una bona notícia 
que el grau d’incompliment es limiti, amb percentatges del 4 per cent, i que la resta 
s’estiguin complint adequadament, eh?

Volia destacar, potser per l’interès d’aquesta cambra, entre els criteris..., i també 
n’estem fent un que va a partir de les reclamacions que havíem tingut de conèixer 
la destinació que donaven els grups polítics de les corporacions locals a les subven-
cions o als fons que rebien d’aquestes corporacions locals. Després de resoldre di-
verses reclamacions, doncs, hi haurà un criteri dient: «Escolteu, és que quan la Llei 
de transparència diu, en l’article 15, que s’ha d’informar el portal de transparència de 
l’informe dels beneficiaris de les subvencions no exclou les subvencions que es donen 
als partits polítics, i, per tant, també s’han de publicar al portal de transparència.» 
Val a dir que aquest és un... És a dir, no tant en el criteri, que el criteri és orientatiu, 
sinó en la resolució de reclamacions..., van ser contestades per algunes administra-
cions locals. Concretament, el Prat i l’Ajuntament de Barcelona van presentar recurs 
contenciós administratiu contra aquesta resolució per discutir que això fos realment 
una matèria que pogués ser objecte del dret d’accés, i hi ha hagut ja sentència del 
Tribunal Superior de Justícia en el cas del Prat –a Barcelona està per resoldre, però 
són idèntics– en la que confirma que, efectivament, s’ha de retre comptes d’aquestes 
subvencions també donades als partits polítics.

I entre els dictàmens emesos, per l’interès que pot tenir per a la cambra, els volia 
remetre el Dictamen 6/2019, que vam emetre a petició i a instància del vicepresident 
i conseller d’Economia i Hisenda, sobre, en aquell cas concretament, quina informa-
ció podia donar a la comissió sobre els crèdits, els préstecs que feia l’Institut Català 
de Finances, tenint en compte la Llei de secret bancari. És un dictamen que entra 
no només en aquest límit, sinó en general a valorar com es pot compaginar el dret 
d’accés privilegiat que tenen els diputats en relació amb els límits d’accés que, per 
voluntat expressa, doncs, del Parlament de Catalunya, són els mateixos límits que 
té qualsevol ciutadà.

En aquest sentit, recordar-los que els diputats que demanen informació de l’Ad-
ministració o del Govern tenen dos –segur que ho coneixen– vies de garantia que po-
den exercir consecutivament o alternativament, una després de l’altra o... La primera 
és davant de la Mesa i la segona és directament el procediment general de reclama-
ció davant de la GAIP –algunes n’hem tingut, d’aquestes, crec que quatre.

En canvi, en el procediment d’accés de la ciutadania a la informació del Parla-
ment, no dels diputats a la informació del Govern, sinó de la ciutadania a la informa-
ció del Parlament, tota la informació del Parlament, que el Reglament del Parlament 
de Catalunya regula en els articles 212 i següents, és a dir, tota la documentació 
relativa a l’activitat dels òrgans parlamentaris i tota la documentació administra-
tiva dels serveis –contractes, etcètera..., en aquest cas, la reforma que es va fer en 
el Reglament del Parlament el 2016, precisament per adaptar-lo a la Llei de trans-
parència, es va preveure en l’article 219.2 que la funció s’atorgaria a la GAIP per 
conveni, però aquest conveni no s’ha arribat a signar mai, de manera que nosaltres 
hem d’inadmetre les reclamacions que ens presenta la ciutadania sobre informació 
del Parlament. I en aquest temps el Parlament disposa d’un òrgan propi de garantia 
integrat pel seu mateix personal, que són els que revisen les decisions de la Mesa 
desestimant el dret d’accés.

Des del 2019 cap aquí hem començat a tenir certa jurisprudència del Tribunal 
Superior de Justícia sobre les resolucions que han estat impugnades. En general, els 
haig de dir que, en un sentit estimatori, totes, i algunes han establert coses que nos-
altres ja havíem considerat en les nostres resolucions, però que queden validades, 
com és que s’ha de considerar personal directiu no només el vèrtex únic del presi-
dent del consell d’administració, sinó tothom que tingui, en sentit ampli, un càrrec 
directiu, per ser membre del consell de direcció o per tenir algunes responsabilitats 
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en aquest sentit; que les retribucions del personal públic –en aquest cas, la sentència 
feia referència al personal fora de conveni de TMB, però en general– no es poden 
considerar informació que afecti el dret a la intimitat, i que, a més, la informació 
sobre la que es projecta el dret d’accés és tota la informació que tingui l’Administra-
ció i no només aquella que s’elabora a partir de l’entrada en vigor de la llei, sinó tota 
aquella que a partir de l’entrada en vigor de la llei l’Administració disposa, encara 
que faci referència a anys anteriors.

Els deia, com els explicava, que la Sentència 1074 confirma el criteri de la GAIP 
de que és competent per resoldre reclamacions d’electes en el dret d’accés, si bé els 
aplicarà directament el seu propi règim, el seu propi fur, és a dir, no aplicarà la Llei 
de transparència perquè tenen un règim d’accés privilegiat, els aplicarà les norma-
tives de regulació al dret d’accés, però per la via del règim de garantia general del 
dret d’accés.

Hi ha també una sentència que ja ens reconeix la possibilitat de demanar l’acord 
de procediment sancionador per l’incompliment de les nostres resolucions. Abans 
els deia que nosaltres no tenim cap tipus de competència per fer valdre l’executivitat 
de les nostres resolucions, més enllà de traslladar a l’òrgan responsable, l’òrgan que 
els ha de donar compliment, que s’ha detectat l’incompliment. És el mateix òrgan 
que incompleix el que s’ha d’autosancionar, no només amb la resolució final de la 
sanció, sinó amb la mateixa decisió d’incoar expedient sancionador. Això fa que el 
règim sancionador de la Llei de transparència, que jo tingui coneixement, no s’ha 
aplicat mai, perquè ja es poden imaginar que no és massa freqüent que algú s’obri 
expedient contra si mateix.

Més interessant encara, en el sentit de la doctrina establerta pel Tribunal Supe-
rior de Justícia sobre el dret d’accés a la informació pública, són els successius argu-
ments utilitzats per desestimar les mesures cautelars. Sovint, en la interposició del 
recurs contenciós administratiu contra les nostres resolucions es demana la suspen-
sió cautelar d’aquella resolució, és a dir, «deixi l’obligació d’entregar la informació 
en espera a que vostè resolgui sobre el fons». I el Tribunal Superior de Justícia està 
desestimant sistemàticament aquestes peticions i ordena el lliurament de la informa-
ció per dues idees que crec que són interessants de transmetre’ls. 

Una, perquè diu que la immediatesa en l’obtenció de la informació és inherent al 
dret d’accés, que dilatar el lliurament de la informació fins a resoldre sobre el fons 
suposaria buidar de contingut el dret d’accés. I afegeix que la transparència en la in-
formació pública és un bé jurídic de primera magnitud en el nostre ordenament, «un 
dret vinculat», diu, «als principis essencials, com el dret a la informació o el control 
o funcionament democràtic de les institucions, de manera que l’agilitat i la rapidesa 
en la transferència de la informació és un aspecte essencial de l’eficàcia d’aquest 
principi»; els llegia literalment el que diu. 

I també introdueix un criteri per desestimar les cautelars de suspensió, que és 
l’aparença de bon dret de les resolucions de la comissió en la mesura en què ja és un 
òrgan independent i imparcial de les dos parts i, a més, és un òrgan, com els deia, 
especialitzat en la matèria.

Deixin-me acabar fent un cert flaix de com veiem nosaltres el dret d’accés a la 
informació pública al llarg d’aquests anys. Ens preocupa especialment el tema del 
silenci; ens preocupa especialment que les administracions continuïn sense respon-
dre de manera expressa les sol·licituds. Tinguin en compte que si per nosaltres la 
xifra de reclamacions contra el silenci és de tres quartes parts, la xifra real és molt 
més alta, perquè quan a tu no et contesten una sol·licitud tampoc t’estan indicant 
quines són les vies de reclamació o de recurs, i el cert és que hem de ser lo suficient-
ment humils per reconèixer que a nosaltres no ens coneix, la gent. La gent sap qui és 
el síndic, la gent sap qui és l’Apdcat, molt poca gent sap que pot presentar gratuïta-
ment una reclamació davant de la comissió de garantia, de manera que quan direc-
tament l’Administració no atén, no dona cap resposta a la seva sol·licitud, el que hi 
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ha, normalment, és una indefensió, i no ens arriba la reclamació. Si, tot i amb això, 
tres quartes parts de les nostres reclamacions procedeixen d’un silenci, la xifra real 
de silenci de les administracions davant de les sol·licituds és alarmant.

Quan es fan les resolucions, en els casos en què hi ha resolució expressa i les re-
clamacions són, precisament, perquè la resolució és de desestimació total o parcial 
o d’inadmissió, hem detectat que encara som molt deficients en la justificació i en 
la motivació que estan obligades a tenir, i que hi ha un excés, un ús i abús del dret 
a la protecció de dades personals per desestimar la Llei de transparència, segura-
ment per una manca de formació, eh?, de les persones. És a dir, no és prou conegut 
com han d’operar els dos drets. Quan s’invoca algun límit en resolucions expresses, 
doncs, els puc dir que en el 70 per cent és el dret a la protecció de dades. Les reso-
lucions que limiten el dret d’accés, a criteri d’aquesta comissió, previ informe amb 
l’Apdcat, que, normalment, és a dir, en el 95 per cent dels casos, hi coincidim..., la 
limitació real no passaria del 10 per cent, és a dir, hi ha un 60 per cent d’aplicació 
del límit a dret a la protecció de dades que seria indegut, eh?

Una altra cosa que constatem, i que segurament explicaria aquestes deficiències 
en les resolucions expresses i aquesta alarmant xifra d’inactivitat, de silencis, és que 
les administracions no s’han organitzat internament per donar compliment a la llei, 
no hi han creades unitats d’informació, no hi ha personal assignat, la gent no sap 
què n’ha de fer. La majoria de les sol·licituds d’informació queden sobre una taula 
sense que ningú sàpiga a qui li correspon atendre-les, i això fa que es perjudiqui 
molt seriosament el dret de la ciutadania. Possiblement per això, també, perquè no 
hi han unitats expresses, encara hi ha una xifra –no tan alarmant, ni molt menys– 
d’un 12 per cent d’administracions que ni tan sols quan els traslladem la reclamació 
col·laboren amb aquesta comissió, com hi estan obligades, aportant l’expedient o 
aportant la informació.

Dir-los només que, pel que fa al dret d’accés, la deficiència del règim sanciona-
dor, que, com els dic, és d’autosanció, eh?, és a dir, la llei catalana és molt avançada 
perquè conté un règim sancionador, cosa que no totes, però, d’altra banda, al ser un 
règim d’autosanció, és de molt difícil aplicació, per una banda. I, d’altra banda, la 
manca de competència per garantir el dret a la publicitat activa, que en la llei catala-
na queda oblidada, són segurament els dos dèficits que generen ara mateix un pitjor 
perjudici al dret d’accés.

Jo, si els sembla, ho deixo aquí, no em voldria passar dels trenta minuts. I con-
testo encantada totes les preguntes que vulguin fer-me.

El president

Moltes gràcies. Passaríem, doncs, la paraula als grups parlamentaris, començant 
pel grup parlamentari que va demanar aquesta sol·licitud de compareixença, que és 
el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. I, en nom d’aquest grup, té la 
paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret, per un temps màxim de deu minuts.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president, procuraré no esgotar-lo. Voldria començar agraint la compa-
reixença de la senyora Samarra, que presideix la GAIP. I destacar el que ha fet ella 
mateixa, que és que, tot i que és un òrgan que va crear aquest Parlament a través 
de la Llei de transparència, i que l’elecció dels seus membres en depèn, és, efecti-
vament, aquest el primer cop que tenen l’oportunitat de comparèixer davant d’una 
comissió del Parlament, cosa que nosaltres trobem, vaja, que és una situació que no 
s’hauria de reproduir en el futur, i que, per tant, hauríem d’establir algun mecanisme 
a través del qual vostès poguessin venir a presentar els seus treballs, si més no, amb 
una freqüència anual, eh? De la mateixa manera que hi ha presentació de memòries 
anuals d’altres òrgans que estan vinculats al Parlament, tot i que actuïn, òbviament, 
amb independència, jo crec que seria una bona idea que poguéssim fer això mateix 
en el cas de la GAIP.
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Perquè, efectivament, crec que el dret d’accés a la informació pública, que aquest 
es garanteixi al conjunt de la ciutadania, i també, evidentment, als electes –i en 
aquest sentit celebro i comparteixo el seu criteri interpretatiu respecte a aquesta 
qüestió–, doncs, crec que és fonamental per al bon funcionament d’unes institucions 
democràtiques, o fins i tot per al bon funcionament de les administracions públiques 
en general, no? Per tant, aquesta és la primera, no? Crec que hauríem d’estrènyer i 
fer més estable la relació, el vincle entre la GAIP i el Parlament.

De la seva intervenció, de fet, se’n dedueixen diverses possibles propostes, que 
no les ha formulat vostè explícitament com a propostes de lege ferenda, però, vaja, 
que jo crec que s’entén de la seva intervenció que hi ha suggeriments de millora 
respecte a les capacitats que pugui tenir la GAIP, per exemple, quan vostè feia refe-
rència al règim sancionador de la Llei de transparència i a la manca d’eines de què 
vostès disposen a l’hora de garantir l’executivitat de les seves resolucions. Jo crec 
que aquí hi ha tota una proposta de lege ferenda que es podria recollir.

De fet, hi ha una altra qüestió que vostè ha plantejat, que no en diré de lege fe-
renda perquè aquí ja sap que el Reglament del Parlament potser ocupa una posi-
ció singular en el conjunt del nostre ordenament, però sí que si hi ha una previsió 
reglamentària a través de la qual al seu dia el legislador va decidir que es faria un 
conveni amb vostès per tal de garantir el dret d’accés a la informació pública de la 
ciutadania, la informació relativa al Parlament, que no estigui avui en dia subscrit, 
doncs, és quelcom que no pot ser, eh? I sí que això, com forma part del Govern de 
la casa, del Govern del Parlament, no ens és possible als grups parlamentaris im-
pulsar-ho a través dels mecanismes de què disposem per impulsar l’acció de govern. 
No puc presentar una proposta de resolució, però sí que podem, a través de la Junta 
de Portaveus, suggerir a la Mesa que potser seria bo fer passos en aquesta direcció. 
A ningú se li escapa, és evident, que estem en els compassos finals de la legislatu-
ra, i que, per tant, moltes d’aquestes coses que comentem, probablement, hauran de 
quedar per a la següent legislatura, però, com a mínim, que quedi dit.

També feia referència vostè a una qüestió que em sembla que sí que aquesta po-
dria ser una proposta de millora normativa, que és l’àmbit d’actuació, no? És a dir, 
l’àmbit d’actuació restringit, per dir-ho així, a la garantia de l’accés a la informació 
pública sense poder exercir un control d’aquell principi de publicitat activa que ha 
de presidir l’actuació de les administracions públiques, que és veritat que a poc a 
poc, cada vegada més, les administracions públiques van entrant en aquesta cultura, 
però, certament, encara queda bastant a fer, no només pel que fa a la informació dis-
ponible, sinó també per una qüestió, en la que insisteixo molt –potser perquè jo soc 
maldestre a l’hora de buscar informació, però no crec que sigui només per això–, 
que és que, clar, la informació pública s’ha de facilitar al conjunt de la ciutadania, 
o s’ha de presentar al conjunt de la ciutadania de manera que sigui fàcil trobar allò 
que es cerca, és a dir, que la categorització estigui ben feta, que la possibilitat de 
creuar dades i de relacionar dades per obtenir allò que es demana sigui raonable, 
no?, i, per tant, que, senzillament, un torrent de dades sense organització no és prò-
piament la publicitat activa que crec que s’ha d’inferir que la Llei de transparència 
vol que es faci. 

Per tant, tot i que això no sigui especialment en el seu àmbit, a mi m’agrada-
ria preguntar-li si, efectivament, quan posava en relleu aquestes dificultats estava 
fent suggeriments de millora normativa, perquè jo crec que els grups parlamentaris 
n’hauríem de prendre nota.

Després hi ha una altra qüestió per la que crec, vaja, que el Parlament i els grups 
parlamentaris ens hauríem de disculpar, que és que a nosaltres ens sembla pel nos-
tre bloqueig polític, pel nostre bloqueig institucional, que no només afecta la GAIP, 
lamentablement, sinó una bona colla d’òrgans que depenen dels nomenaments i de 
les renovacions que hagi de fer el Parlament, els hem posat en una situació molt di-
fícil, perquè, efectivament, vostè ho deia a l’inici de la seva intervenció, haurien de 
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funcionar vostès amb un nombre de membres de la comissió del que ara mateix no 
disposen. 

I crec que aquí hi ha un toc d’atenció per al conjunt dels grups parlamentaris, i, 
sens dubte, el meu grup parlamentari en pren nota. Crec que, en general, tant des 
d’aquest punt de vista, diguem-ne, del mínim suport institucional que suposa fer les 
renovacions quan correspon, com des del punt de vista del suport que pugui enten-
dre’s que suposa el disposar de recursos materials i de recursos personals jo crec que 
els hem deixat en una situació francament molt millorable, eh? I a nosaltres ens sem-
bla que, donada la importància de la tasca que vostès fan i de la que podrien fer si 
milloréssim la normativa, crec que vostès necessitarien, sense dispendis, però vostès 
necessitarien més recursos personals i materials per poder fer la seva tasca. 

Entre altres coses, vostè mateixa assenyalava –no sé si hi ha alguna enquesta al 
respecte– que relativament poca gent coneix la possibilitat d’acudir a les vies de la 
GAIP, i això és un aspecte també a millorar. Ja l’hi dic, no conec si hi ha alguna en-
questa respecte al coneixement de l’òrgan. Si vostè n’és coneixedora d’alguna, li prego 
que ens faciliti les dades que la hipotètica enquesta doni, però, en qualsevol cas, coin-
cideixo amb la seva percepció: relativament poca gent coneix la possibilitat d’anar a 
la GAIP, i això també és quelcom que cal millorar, i per fer-ho també calen recursos, 
per a la difusió de l’existència mateixa del procediment i de l’òrgan, no?

En fi, aquestes eren les qüestions principals que nosaltres li volíem traslladar, i 
reitero el nostre agraïment per la seva compareixença. I crec que una de les qües-
tions que ens apuntem com a deures és trencar el bloqueig que impedeix la renova-
ció dels òrgans, i, almenys pel que fa a la GAIP, poder fornir-los de tots els membres 
de la comissió, eh?, perquè, certament, en aquestes condicions és molt difícil fun-
cionar.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Ciutadans. 
I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Samarra, per les explicacions 
que ens ha donat, i també pel document que ens ha enviat. El meu grup també ha 
demanat la seva compareixença en la Comissió de Transparència del Parlament, i 
segurament no hi serem a temps, però també és un lloc on sí que ens agradaria que 
comparegués, precisament, per parlar de la transparència.

Vull anar directa, senyora Samarra, perquè hi han temes que ens preocupen 
molt. El tema del reglament intern que desenvolupa la Llei de transparència. Nosal-
tres hi hem presentat esmenes, i sobre aquestes esmenes m’agradaria que ens donés 
la seva opinió, perquè el que fa aquest reglament intern és augmentar les causes 
d’exclusió de la documentació que puguin demanar tant la ciutadania com els di-
putats amb el qualificatiu de «documents interns» o amb el qualificatiu de que són 
documents que no tenen rellevància pública. I aquestes causes d’inadmissió –«no 
us donem la informació perquè són documents interns o no tenen rellevància gene-
ral»– són a discreció dels departaments de la Generalitat de Catalunya, amb la qual 
cosa això és un greuge molt important. I, de debò, a mi em preocupa moltíssim, per-
què això serà una caixa de bloqueig per no donar la informació a la ciutadania, i en 
especial per no donar la informació als diputats del Parlament de Catalunya. De fet, 
a la pràctica, ja estan denegant informacions que estem demanant amb l’excusa o 
amb la justificació de que són documents interns. Doncs l’únic que es fa amb aquest 
reglament és positivitzar, «juriditzar» el que ja estan fent a la pràctica. Llavors, això 
crec que és un blindatge per al Govern, i que va en contra dels drets d’accés a la in-
formació de la ciutadania, és a dir...

Després, un altre tema, que també hi és en aquest projecte de reglament, que és 
el tema de prorrogar els terminis de lliurament de la informació de la Generalitat de 
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Catalunya. Això també va en contra dels drets d’accés a la informació. Vostè hi ha 
fet referència en les seves explicacions, no?: la dilació en la informació va en con-
tra de la immediatesa i de la necessitat de que en un moment donat puguin tenir els 
ciutadans de saber en el moment la informació que necessiten. Tot això, juntament 
amb el silenci que vostè ha dit, no?, de que no dona la informació a través del silenci 
i la incertesa que tenen els ciutadans..., doncs tot això em dona la sensació que és per 
blindar l’acció de govern en comptes de fer un reglament que prioritzi el dret d’accés 
a la informació de la ciutadania. I amb això, doncs, m’agradaria saber la seva opinió. 

El Parlament, recentment, de fet, ha condemnat l’acció del Govern per desaten-
dre les peticions d’informació dels diputats. Això ja diu molt de com estan funcio-
nant en els darrers anys les peticions d’informació que demanem, com a diputats, al 
Govern. De fet, molts diputats, no només del meu grup, sinó també d’altres grups, 
tenen emparaments, és a dir, hem activat l’òrgan de garantia d’accés a la informació 
del Parlament; l’òrgan ens ha donat la raó, ha fallat a favor nostre, i, per tant, l’obli-
gació del Govern seria atendre les nostres peticions i donar la informació, i, malgrat 
això, el Govern, en la majoria de casos, s’ha seguit negant a donar la informació. 
També m’agradaria saber vostè què en pensa, d’això. 

I en els casos en què ha donat aquesta informació s’ha dilatat molt en el temps, 
no?, perquè entre que esperes que doni la informació, no te la donen o te la donen 
de forma parcial, tornes a fer un requeriment, tornes a fer una queixa, va passant 
moltíssim temps. Llavors, quan al final la donen, si és que la donen, moltes vegades 
ja ha perdut tota l’actualitat. I això, en el cas dels diputats, com vostè ha dit, és pit-
jor perquè tenim un dret preferent d’accés a la informació, som representants de la 
ciutadania de Catalunya.

Aquest òrgan de transparència ens ha dit que no només queda afectat el dret 
d’accés a la informació, sinó que també queda afectat el dret de participació política 
com a representants de la ciutadania de Catalunya. Aleshores, també voldria saber 
el seu parer respecte a això. No tenim un procediment sancionador, més enllà de la 
queixa que puguem tenir en el Parlament de Catalunya, i, fins i tot, aquest òrgan de 
transparència del Parlament ens ha suggerit, davant dels successius emparaments 
per manca d’informació en temes que són molt punyents, que són molt cabdals i que 
són, absolutament, d’interès per a la ciutadania de Catalunya, que anem, fins i tot, al 
Tribunal Constitucional per imposar, per requerir un recurs d’emparament, no?, pre-
cisament per vulneració del dret de participació política de... (Per raons tècniques, 
no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’oradora.)

Crec que això tampoc va... (tall de comunicació) ...malgrat, doncs, que la Llei de 
transparència tenia moltes expectatives, i crec que aquestes coses s’han de millorar, 
encara que ara s’acabi la legislatura, pel bé de la ciutadania en properes legislatures, 
governi qui governi.

També li volia preguntar, a propòsit de la publicitat activa, i..., perquè nosaltres 
també hem demanat les agendes del que s’anomenen «càrrecs de confiança», i el 
Govern ens ha contestat que no hi ha agendes oficials per als anomenats «càrrecs 
de confiança», perquè tenen tasques d’assessoria, etcètera. La meva pregunta seria: 
aquests càrrecs de confiança –òbviament, no tots–, o aquests càrrecs eventuals –no 
tots, però molts d’aquests, o alguns d’aquests càrrecs eventuals– tenen sous de més 
de vuitanta mil euros anuals. Nosaltres creiem que aquestes persones han de donar 
la seva agenda oficial de reunions, i, si més no, han de comparèixer al Parlament si 
algun dels grups parlamentaris sol·licita que vinguin al Parlament a retre comptes 
de les seves accions. Estem parlant de persones que tenen més o que cobren més de 
vuitanta mil euros anuals, què menys que no retin comptes al Parlament de la seva 
actuació. I sospitem que molts d’aquests càrrecs no tenen la condició d’alts càrrecs, 
sinó que tenen la condició de personal eventual, o de càrrecs eventuals, precisament 
per no haver de retre comptes del que estan fent. Voldria saber si hi ha alguna pos-
sibilitat, des de la Llei de transparència o des del reglament, quan finalment s’apro-
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vi, de poder demanar que retin comptes al Parlament de Catalunya els anomenats 
«personal eventual».

Ens amoïna també aquesta manca de procediment sancionador –vostè hi ha fet 
referència, no?–, és molt difícil... Si qui s’ha d’autosancionar és el mateix que ha 
comès la sanció, doncs, això queda en res. I això, òbviament, doncs, també limita 
molt la tasca dels diputats quan el Govern no ens dona la informació o ens la dona 
parcial, no?, perquè, més enllà de la queixa, o ja, com suggeria l’òrgan de garantia 
de transparència del Parlament, fins i tot anar al Tribunal Constitucional, és un camí 
molt llarg i que va en detriment de que reti comptes en el moment actual, quan estan 
passant els fets, el Govern.

Amb això acabaria. Senyora Samarra, agrair-li novament la seva presència al 
Parlament. Subscric les paraules, també, del diputat socialista que m’ha precedit, 
de és important que es signi un conveni entre el Parlament de Catalunya i la GAIP 
per tal de que també el Parlament doni comptes del que està fent, si la ciutadania, 
doncs, així ho considera d’interès. I espero, doncs, que novament, en altres ocasions, 
puguem continuar parlant.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, la paraula al Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat 
Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, jo el que voldria fer és agrair a la senyo-
ra Samarra la seva compareixença, però, sobretot, la tasca que s’està fent des de la 
GAIP, que nosaltres entenem que és una tasca essencial, que és molt important, que, 
tot i les mancances que hem anat posant sobre la taula del desplegament de la Llei 
de transparència, entenem que és una llei que va significar un canvi important, i que, 
per tant, doncs, que volem posar en valor tot el que s’està fent. I, òbviament, doncs, 
la necessitat de millorar moltes de les qüestions que s’han dit, no?

Compartim, de fet, la majoria de les reflexions que han fet els dos diputats que 
m’han precedit, especialment aquelles que fan referència a la tasca corresponent al 
Parlament, no?, des del punt de vista, doncs, dels nomenaments, de les possibles mo-
dificacions normatives que facin falta o de la responsabilitat que tenim, o que té la 
cambra parlamentària, de signar el conveni amb la GAIP per desenvolupar les tas-
ques de garantir també l’accés a la informació que prové del mateix Parlament, no? 
Per tant, tot això, òbviament, doncs..., compartim aquesta preocupació.

També una preocupació significativa per algunes de les dades o reflexions que 
vostè ens ha mostrat, no? Des del punt de vista de l’element del silenci de les admi-
nistracions, que, efectivament, és molt alarmant. Està bé, per això, que organismes 
com el seu puguin posar en relleu aquesta situació, perquè és la manera que pot per-
metre, doncs, induir a canvis. I aquí també li volíem preguntar, i no sé si ho tenen, 
però..., és a dir, vostès tenen un coneixement molt detallat de tota aquella qüestió 
relativa a les reclamacions que els arriben, no?, per tipologia, per persones, etcète-
ra, però, clar, no sabem si tenen informació de tot allò que es produeix més enllà de 
les reclamacions, no? I ens ho feia saber quan deia «home, el que ens arriba de si-
lenci...», no?, «les qüestions del silenci de les administracions, la gran majoria de les 
reclamacions, però el volum és molt més gran, perquè una bona part no ens arriba».  
Llavors, aquí no sé si tenen informació tant del volum de sol·licituds d’accés a la in-
formació que s’estan produint a Catalunya com, efectivament, d’aquestes dades més 
detallades de la problemàtica del silenci de les administracions, etcètera. És a dir, 
si tenen algun tipus d’informació fora de tot allò que els arriba a través d’una recla-
mació, no?
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També li volíem traslladar un segon element, i ja entenem, doncs, que la disponi-
bilitat de recursos és un dels problemes que vostès tenen, la manca de recursos per 
poder fer més coses, per poder donar a conèixer la GAIP, no?, i per fer altres accions 
que no sabem si les estan fent o si tenen intenció de poder-les fer o si les farien si 
tinguessin més recursos. Per exemple, tot el que té a veure –ho deia el diputat Pedret 
també– amb la publicitat, no?, i, per tant, donar a conèixer la mateixa institució; tot 
el que té a veure amb la garantia de publicitat activa, o accions per revertir la ten-
dència que ens ha mostrat en la sol·licitud de reclamacions entre homes i dones, o el 
baix percentatge d’utilització de l’instrument de la mediació a les reclamacions que 
arriben, no? És a dir, tota una sèrie de qüestions que entenem que potser si s’em-
prenguessin algunes accions, doncs, es podrien millorar, no? És a dir, es podria do-
nar a conèixer més, es podria fer alguna cosa perquè entre les dones hi haguessin 
més reclamacions i que no només fossin, doncs..., la gran majoria de reclamacions 
provinguessin d’homes, o per donar més pes al mecanisme de la mediació, que és 
específic de la llei catalana, i que entenem nosaltres que té un gran interès, no? Per 
tant, la pregunta seria, doncs, això: si en alguna d’aquestes línies es podria o s’està 
fent alguna cosa.

Una altra de les preocupacions que nosaltres tenim, i que li volíem traslladar, 
no?, té a veure amb la qualitat de la informació, és a dir, les dades que ens ha ofert 
ens il·lustren, doncs, quantitativament –quantes reclamacions tenen, per quins mo-
tius, quantes es resolen–, però també, una mica des de l’experiència parlamentària, 
i amb algunes reflexions que apuntava la diputada Beltrán abans també, nosaltres 
creiem que una de les problemàtiques que tenim a vegades és que l’Administració 
respon, però no respon exactament allò que se li està demanant. Per tant... O que la 
informació que et dona, doncs, no compleix les expectatives amb què s’havia dema-
nat aquesta informació, o en altres mesures, potser, que la informació no és de prou 
qualitat, no? 

I, aleshores, no sé si tenen algun mecanisme per validar no només que l’Admi-
nistració respongui i doni la informació, sinó que la informació que es dona és real-
ment aquella que s’hauria de donar, és una informació de qualitat. Per tant, si aquí 
tenen alguna dada. Perquè ens dona la sensació també que a vegades ho podríem 
resoldre dient «molt bé, l’Administració ha contestat i ha donat alguna informació», 
però no sabem el grau de satisfacció amb la informació entregada quan s’arriba fi-
nalment a que es pugui donar la informació, que ja sabem que no és en tots els casos.

I també, en una línia similar, si ens podria aclarir... Vostè ha dit que el 78 per 
cent del sistema és eficaç, perquè les reclamacions acaben, doncs, resolent-se i l’Ad-
ministració acaba aportant la informació que se li sol·licita, però hi ha un percentat-
ge, que vostès classifiquen com a desestimades, no?, és a dir, que el sol·licitant de la 
reclamació desestima de continuar la via, i també si aquí, en aquest cas, podria ser 
que desestimessin per cansament, diguéssim, o, en tot cas, quan es parla de desesti-
mació és que desestimen perquè ja han rebut la informació; és a dir, si tenen dades 
sobre això, si les desestimacions són perquè s’ha fet efectiva l’entrega de la infor-
mació o perquè el sol·licitant de la reclamació, doncs, ha desistit ja de continuar-la 
sol·licitant.

I, per anar acabant –perquè, bàsicament, comparteixo, com deia, moltes de les 
reflexions que s’han fet anteriorment i no voldríem fer-nos pesats amb les mateixes 
qüestions, sí amb aquestes preguntes més concretes–, sí que li volíem traslladar una 
última qüestió, potser més concreta, que al nostre grup parlamentari li preocupa, i 
que potser la via de tramitar-ho seria sol·licitant que vostès acabessin produint un 
dictamen al respecte, eh? –per tant, no sé si aquest és l’espai on vostè em podria 
contestar, però, en tot cas, jo ho llenço, i, si no, ja buscarem la manera de fer-ho. 

Però, miri, és tot el que fa referència a la informació dels cossos i forces de segu-
retat, concretament del Cos dels Mossos d’Esquadra, pel que fa a les instruccions, 
no?, que tenen a veure, o que fan referència, amb l’ús de la força, especialment, 
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doncs, per tal de garantir la seguretat jurídica d’aquestes actuacions policials. És a 
dir, nosaltres entenem, i no només ho entenem nosaltres, sinó que ho diu a les reco-
manacions internacionals, ho diu el codi europeu de la policia..., concretament, el 
seu article 4 estableix que les policies han de fer públiques les instruccions que re-
gulen les seves formes d’actuació en ordre públic, d’acord? I això el Cos dels Mossos 
d’Esquadra no ho està fent. 

De fet, aquest Parlament va aprovar en seu parlamentària ja fa cosa d’un any una 
moció en la qual s’instava el Govern de la Generalitat a que els Mossos d’Esquadra 
fessin pública la instrucció que regula, concretament, l’ús de projectils viscoelàstics 
de precisió, és a dir, les pistoles de foam, no? Doncs entenent que, bé, quan algú 
assisteix a una manifestació ha de poder saber quin serà el mecanisme, no?, de les 
eines que utilitza..., les eines d’ordre públic que s’utilitzen des del cos de la policia. 
Substanciem aquesta sol·licitud aprovada pel Parlament de Catalunya, com li deia, 
doncs, amb recomanacions internacionals d’organitzacions de drets humans, però 
també del codi europeu de la policia, que va en aquest sentit, i, en canvi, la resposta 
que se’ns dona des del Departament d’Interior és que no es fan públiques aquestes 
instruccions –concretament, aquesta del foam, però també altres que hem pogut de-
manar–, i s’addueix que, bé, si es fes públic això, això podria facilitar la preparació 
i organització d’accions delictives perquè els presumptes delinqüents que acudeixen 
a manifestacions, doncs, sabrien les instruccions que tenen els cossos policials. 

I entenem que s’emparen en certa manera en la Llei de transparència de Catalu-
nya, doncs, per no subministrar aquesta informació, no? Aleshores, volíem saber si al 
respecte tenen alguna manera d’interpretar la Llei catalana de transparència relatiu a 
aquest element concret, és a dir, la publicitat de les instruccions del Cos dels Mossos 
d’Esquadra en l’ús de diferents tècniques d’ordre públic, o, si no, doncs, en tot cas, 
ja miraríem la manera de fer-ho a través de que vostès puguin acabar produint un 
dictamen, perquè és un conflicte d’interessos en el qual hi ha una posició del Parla-
ment de Catalunya, que ha aprovat en seu parlamentària la publicitat d’una instruc-
ció, que està avalat, a més a més, per recomanacions d’àmbit internacional, i que el 
Departament d’Interior, doncs, no compleix, i ens diu específicament que no pensa 
complir-ho. Bé, en tot cas, si considera que hem d’utilitzar una altra via, doncs, ja la 
utilitzarem, però si ens pot fer alguna reflexió al respecte, l’hi agrairíem.

Per part nostra res més, i agrair-li de nou, doncs, la seva compareixença aquí 
avui en comissió.

El president

Moltes gràcies, diputat. És el torn ara del Subgrup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la 
il·lustre diputada Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bon dia a tots i a totes. Com sempre, també agrair la feina dels treballa-
dors i treballadores del Parlament. Malgrat tot, ens permeten avui poder continuar 
amb la nostra activitat parlamentària, encara que sigui de forma telemàtica. També 
agrair-li a la senyora Elisabet Samarra la seva compareixença, la precisió també en 
les dades i la qualitat de la informació. Nosaltres ens afegim a les demandes que 
han fet la resta de diputades, crec que són interessants i són d’interès per a tots i per 
a totes.

Nosaltres és que volíem posar alguns exemples i preguntar-li sobre el seu cap-
teniment, sobre el seu parer. Nosaltres estem preocupades, fruit de la nostra expe-
riència pròpia com a diputats i diputades, no només en aquesta legislatura, sinó en 
les darreres tres legislatures, però ja des de que es va configurar l’òrgan, doncs,  
en les darreres, per aquest concepte que vostè ha anomenat, no?, el buidar de con-
tingut un dret de primera magnitud, que és el dret a la informació, com vostè ha dit. 
Nosaltres, primer de tot, com a diputades ens hem trobat, especialment en aquesta 
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legislatura, amb importants dificultats per accedir a la informació. I, llavors, és de 
sentit comú i de lògica que si diputats i diputades del Parlament de Catalunya tenen 
moltes dificultats per accedir a la informació de diferents departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya i diferents administracions públiques, la dificultat dels ciuta-
dans és majúscula, per accedir-hi. 

Posaré alguns exemples. Per no allargar-me, ens afegim a la denúncia o la pre-
ocupació, i li preguntem sobre aquesta qüestió, pel que fa als cossos i forces de 
seguretat, pel que fa a l’opacitat que Mossos d’Esquadra manifesta en la demanda 
d’informacions, instruccions, protocols interns. Constatem una opacitat estructura-
da, constant i deliberada, i, a més a més, no hi ha conseqüències. Ens hi hem trobat, 
especialment, com ja ha dit el diputat del Grup de Catalunya en Comú Podem, amb 
les instruccions, però també a l’hora de tenir accés a protocols, com pot ser el pro-
tocol del Proderai o d’altres protocols d’actuació.

També a Mossos d’Esquadra, cossos i forces de seguretat hem trobat una impor-
tant dificultat a l’hora d’accedir a informació relativa a qüestions d’afers interns o 
expedients concrets, especialment quan ha estat necessari a l’hora de fer la nostra 
feina en comissions d’investigació, per exemple, com pot ser la Comissió d’Inves-
tigació del 17 d’Agost. En aquest sentit, hem trobat un doble bloqueig, el bloqueig 
propi, que en podríem anomenar, o anomenaria «corporativisme policial i opacitat 
policial», però alhora, també, cert tancament per part de tots els grups parlamentaris 
a l’hora d’accedir a informació policial, encara que sigui de forma confidencial, per 
part dels diputats i diputades. 

També detectem –i en això li fem una pregunta en general– quins departaments 
de la Generalitat són els que reben més peticions, és a dir, en les dades que tenen, 
quins són aquells departaments que quantitativament denoten més problemes o més 
queixes, o reben més queixes, sigui per part de càrrecs electes o per part de ciuta-
dania o per part de periodistes, en la dificultat a l’hora d’accedir a la informació. 

Li volem preguntar també, concretament, sobre un dels informes que ha fet re-
ferència, el 6/2019, que va demanar el Departament d’Economia. És en relació amb 
una petició que va fer el nostre subgrup parlamentari, de fet, dues peticions que va 
fer el nostre subgrup parlamentari amb relació a un préstec de l’ICF a Panrico i una 
condonació del deute al Grupo Zeta. Nosaltres li volem preguntar: el fet d’aplicar el 
criteri de la confidencialitat al secret bancari, si podríem caure en l’error o podríem 
trobar-nos en una situació en què l’ICF, de facto, no sigui una entitat pública, i, per 
tant, si no tenim accés a la informació ni tan sols els diputats i diputades del Par-
lament de Catalunya, estem considerant que ja no és un espai públic, i, per tant, no 
és un espai d’interès, i, per tant, de control democràtic. I a nosaltres ens preocupa 
que la conseqüència pugui ser aquesta, tractar l’ICF com si fos un banc qualsevol. 

Un altre dels departaments en què nosaltres detectem problemàtiques a l’hora de 
transferir informació tant a la ciutadania, entitats, col·lectius, com també a les ma-
teixes diputades és el Departament de Territori, que no només té moltes dificultats 
a l’hora de donar informació, projectes concrets, per respondre preguntes que se li 
fan, sinó que, a més a més, nosaltres detectem, com a subgrup parlamentari, que la 
informació que dona la dona sempre al límit de temps, amb molt poca qualitat i, 
fins i tot, ens hem trobat en més d’una ocasió que trasllada informació que és literal-
ment i directament falsa. Quina valoració en fa, d’això? I si vostès han detectat que 
aquests departaments són especialment preocupants.

Acabo amb una... Podria estar molta estona parlant d’algunes d’aquestes qües-
tions. Vostè sap..., ha parlat que hi ha quatre informes, que vostès hi han fet refe-
rència –crec que alguns els conec, d’altres, si en pot donar més detalls...–, que fan 
referència a demandes de diputats i diputades del Parlament –no sé si n’ha dit quatre. 
Nosaltres creiem que cal anar molt més enllà en la transparència, creiem que s’està 
actuant de forma opaca, i aquella frase de «la informació és poder» s’està aplicant 
per part del Govern de la Generalitat –i parlo especialment d’això, no parlo de les al-
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tres administracions, tot i que també vaig ser regidora d’un ajuntament a l’oposició– 
funciona. És a dir, li volem preguntar: l’ocultació, la demora, les dificultats a l’hora 
de facilitar la informació, acaben actuant com una eina política? Per tant, acaben 
actuant com una eina de poder, i, per tant, estem davant –nosaltres interpretem que 
sí, ens agradaria saber quina és la seva opinió... Vaig acabant, president. S’està fent 
un abús de poder per part de les administracions públiques a l’hora de no facilitar 
informació de forma democràtica i transparent als grups parlamentaris?

Vull parlar també, finalment, d’una situació rocambolesca en la que m’hi vaig 
trobar jo mateixa com a diputada al Parlament, membre de la Comissió de Control 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en què fruit de demanar una 
informació concreta sobre contractes publicitaris, ens vam trobar, l’Administració 
pública, amb que la Corporació de Mitjans Audiovisuals va portar un contenciós 
administratiu a la GAIP i a la mateixa Mesa del Parlament per exigir a una entitat 
pública, com és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que facilités una 
informació a una diputada, en aquest cas jo, per poder fer la seva feina. Una situa-
ció que jo m’imaginava el jutge rebent aquella informació i dient: «Però què passa 
aquí?» Crec que és molt simptomàtica, aquesta realitat, amb que vam malbaratar 
recursos públics, a més a més, per evitar que una diputada pugui tenir una informa-
ció, a la qual és evident que hi tenia dret, i per protegir un privat. Per tant, insisteixo 
en aquesta qüestió: hi ha un abús de poder, hi ha un abús de protecció prioritària 
als ens privats per sobre de, concretament, també, els diputats i diputades i els seus 
drets democràtics per accedir a la informació, i especialment per poder fer la seva 
feina, per la qual cosa hem estat escollits. 

I ara sí que acabo. Tenen contemplades mesures de reparació? És a dir, l’Admi-
nistració comet un greuge sobre drets fonamentals cap a la ciutadania, cap al perio-
disme, cap a càrrecs electes que estan a l’oposició. Llavors, com es contempla, des 
d’aquesta perspectiva, la reparació davant d’un dret negat com és el de l’accés a la 
informació? Perquè moltes vegades, un cop ja ha passat el temps –massa temps–, 
finalment es dona la informació, ja no és necessària, segurament, moltes vegades, 
i, per tant, el bloqueig de facto. Per molt que al cap d’un temps s’hagi fet, ja no hi 
ha res a fer. Com es repara, aquesta situació? En aquest sentit, els vull explicar, di-
putats i diputades, que a dia d’avui, després de tot aquest litigi amb la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, una servidora encara no té la informació que va 
reclamar l’any 2018 sobre els contractes d’Estrella Damm i Airbnb de publicitat a 
TV3 i Catalunya Ràdio.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. És el torn ara del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Manuel 
Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera agradecer esta primera compare-
cencia y el trabajo que están realizando para garantizar el derecho a la información 
pública, ¿no? Desde el Grupo Popular entendemos que existe una situación un tanto 
extraña de interinidad de esta comisión por el hecho de que están pendientes tres 
sustituciones, y yo creo que deberían, todas las fuerzas políticas, cuanto antes, llegar 
a un consenso para poder reemplazar a esas personas que actualmente, pues, no las 
tenemos en esa comisión, ¿no?

Compartimos muchísimas de las reflexiones que nos han transmitido, y también 
las que han comentado mis compañeros anteriormente, y nos preocupa, sobre todo, 
pues, esa falta de convenio con el Parlament de Catalunya y la opacidad en nom-
bramientos de determinados cargos de confianza de la Administración. Nos gusta-
ría saber exactamente –nos ha explicado un poco la radiografía de los medios que 
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disponen– las necesidades, ¿no?, o qué necesidades de medios deberían tener para 
poder dar cabida o dar respuesta a las demandas que vienen de información pública.

Quisiéramos saber también cuál es ese volumen de trabajo, qué carga de trabajo 
están teniendo. ¿Se está utilizando mucho este servicio por parte de la ciudadanía? 
¿No se está solicitando? Quisiera que nos diera un poquito más de información al 
respecto.

También la colaboración que están encontrando con todas las administraciones. 
¿Está colaborando la Generalitat para dar esa información? Pero también otras ad-
ministraciones, como puedan ser las diputaciones, el Área Metropolitana, los con-
sejos comarcales, los ayuntamientos.

Y también nos gustaría saber si está habiendo solicitudes de información en re-
ferencia al Estado, a la Administración General del Estado, y también a la Adminis-
tración europea, si hay solicitudes y ustedes las están canalizando, ¿no?

¿Cuál es el procedimiento en el caso de que haya una solicitud de información, 
se demora en el tiempo, nos encontramos con el silencio administrativo, se reclama 
por parte de la GAIP pero la Administración no da información? ¿Qué recurso le 
queda al ciudadano o qué pueden hacer también ustedes para que la Administración 
finalmente entregue esa documentación que es requerida por parte de la ciudadanía, 
no? Esa situación también pasa en el ámbito parlamentario. Son reiteradas ocasio-
nes las que los grupos parlamentarios estamos haciendo peticiones al Gobierno, esa 
información no llega ni en tiempo ni en forma, y también nos gustaría saber cómo 
podemos trabajar, colaborar para que esa información llegue y podamos realizar 
también nuestro trabajo, en este caso, para fiscalizar la acción del Gobierno.

Y aquí dejaría mi intervención, presidente.

El president

Moltes gràcies, diputat. És el torn ara del Grup Parlamentari Republicà. I, en 
nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Moltes gràcies, president. Primer agrair a la compareixent l’explicació i la intro-
ducció, no? Crec que també el powerpoint ens ha servit de suport, i s’agraeix real-
ment rebre-ho amb anticipació, perquè ens permet fer millor la nostra tasca.

Per no ser reiterativa amb temes que crec que han exposat la resta de grups 
parlamentaris, sí que faríem una sèrie de reflexions. Donar suport també a la nos-
tra responsabilitat, que és de trobar aquest consens parlamentari perquè les pla-
ces que s’han de substituir se substitueixin en el seu moment. Entenem i entomem 
que el Parlament en aquest àmbit a vegades respon amb lentitud, i crec que com a 
grups parlamentaris el que sí que hem d’acceptar és que aquí hem d’agilitzar aquests 
tràmits perquè afecten directament el bon funcionament, a vegades, d’altres entitats.

Jo posaria valor a diferents àmbits. Sí que ens han passat moltes dades, però 
m’agradaria puntualitzar-les, potser, amb una altra mirada. Ens deia el percentatge 
entre homes i dones, no?, 30 per cent de dones, un 70 per cent..., que no sabien esta-
blir a vegades quin era el mitjà, però sí que potser fora bo, no?, perquè a partir a ve-
gades d’aquest biaix, potser per desconeixement, potser perquè aquesta frustració de 
que a vegades no es rep resposta potser la viuen diferent les dones, però si des de la 
seva institució hi pogués haver una anàlisi del perquè, perquè, probablement, aquest 
30-70 amaga algun índex que ens podria donar alguna dada de per què aquest biaix, 
perquè, probablement, els dubtes són iguals per als dos sexes.

A nivell de mediació, parlava en algun moment que encara és el 21 per cent de 
les demandes que hi ha. Com ho podríem fer realment des de molts àmbits dife-
rents? El que s’intenta és desjudicialitzar molts d’aquests processos, que la justícia 
al final no sigui un coll d’ampolla que fa que tot sigui molt més complicat, sigui més 
lent i s’hagi de resoldre en espais que probablement amb la mediació es podrien re-
soldre millor, més ràpid, no?, i que, probablement, no es reproduís una altra vegada 



DSPC-C 612
11 de novembre de 2020

Sessió 36 de la CAI  21 

el mateix cas que ha portat a aquesta mediació. Crec que això ho vivim en diferents 
àmbits, eh?, no seria només en aquest, sinó en moltes altres situacions, i que crec 
que com a mirada de futur si aquest pes en la mediació pogués ser molt més ampli, 
i també fos més resolutiu, solucionaria molts més paràmetres per no haver, per un 
costat, d’obstruir, no?, la justícia, i l’altre, per realment establir altres mitjans, o que 
la nostra cultura, que potser no ve avesada a aquests mitjans per resolució de con-
flictes, a la vegada hi apostés més. 

Hi ha un moment de la seva explicació que també ens parlen de que el proce-
diment, amb relació a la GAIP, és complex, per tant, perquè es garanteixen molts 
drets, per tant, és..., aquesta complexitat és necessària, la podríem aprimar en algun 
àmbit, la podríem fer més àgil i podria haver-hi, senzillament, per avançar en la ma-
teixa línia que dèiem que fonamentaven els altres arguments, i... O potser no, eh?, 
potser aquesta complexitat, senzillament, és per preservar tots aquests drets civils 
que, en principi, la seva entitat ens ha de reflectir. 

També ens parlava de que gran part de les demandes que reben són d’ajunta-
ments, seguits després del Govern de la Generalitat i acabarien amb institucions 
més petites. Parlen de nombre, no?, tot és molt quantitatiu. Jo..., si tinguessin també 
algun tipus de buidatge sobre quines temàtiques, quines queixes s’han detectat, que 
hi ha àrees que les preguntes de transparència impliquen més. Ho dic perquè aques-
ta informació també ens permet, no?, d’intervenir sobre aquelles àrees que podem 
detectar que generen una mancança o que potser encara no tenen prou desenvolu-
pats tots aquests criteris de transparència, i, sobretot, en ajuntaments que potser la 
transversalitat és més àmplia. Ens movem amb ajuntaments grans, petits, per tant, 
també una mica la pregunta en aquesta línia. Totes aquestes demandes a vegades 
s’intensifiquen en grans ajuntaments, o potser és al revés, són ajuntaments petits que 
potser no tenen prou eines per respondre, ser prou àgils en aquesta línia. Una mi-
queta sortir dels volums, no?, que ens han especificat, si podríem veure algun altre 
tipus d’informació.

Dèiem que també una dada que semblava des del recull del 2019 i 2020 era la..., 
molts dels casos que es desestimaven per pèrdua d’objecte, no? Si això era, com han 
fet esment alguns altres grups..., perquè el percentatge és molt alt, és un 49 per cent 
i un 41 per cent. Si és perquè realment, no?, hi ha processos que s’enroquen i quan 
arriben a la seva solució decauen, o que el tema que inicialment ha sol·licitat, doncs, 
realment, perd aquest objecte, perquè si fos així també es detecta que la via d’en-
trada de molts temes potser és per falta d’objecte. Per tant, si ens pot clarificar una 
miqueta aquestes dos peces.

L’altre, com sempre, jo, fer-li arribar..., com que vostè també discrimina, no?, i 
reben totes aquestes sol·licituds, a vegades les eines que es posen a disposició de la 
ciutadania, els grups parlamentaris, tenen diferents clarobscurs. És veritat que som 
una societat, no?, que encara afronta moltes d’aquestes eines com una nova eina que, 
culturalment i com a ciutadania, hem d’aprendre a gestionar correctament. La trans-
parència, aquestes dades obertes són processos molt recents. Venim d’una època, 
probablement, que ja han passat quaranta anys, però que encara sembla que el règim 
del 78, en segons quins àmbits, està com molt instaurat, no?, té allà les urpes posades 
i ens costa, sobretot mentalment, transformar; és un canvi de mentalitat. Jo crec que, 
igual que analitzar-ho, també cal fer aquesta pedagogia, tant a nivell institucional 
com a nivell de ciutadania, de que les institucions entenguin que les dades obertes, 
no?, no són una eina d’agressió per a la ciutadania, sinó que són una eina d’intercan-
vi, de saber treballar bidireccionalment, i alhora la ciutadania també d’utilitzar-la 
pel que ha de ser per controlar, però sempre d’una manera propositiva.

I, en aquest sentit, torno al que deia abans, no?, és una eina de molt decalatge, 
que hem d’aprendre a utilitzar-la bé. Però jo també li preguntaria si en algun mo-
ment n’han detectat un cert abús. Aquest clarobscur, no?, aquelles eines que a ve-
gades arriben per crear facilitats i acaben sent una eina que és utilitzada per a un 
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abús institucional, per col·lapsar les institucions, i una miqueta si han detectat tot 
això. Entenem que moltes vegades hi ha aquest dret preferencial, però quan a ve-
gades –posaria un exemple així anecdòtic, eh?–, potser, al Parlament si algun grup 
ho acabés utilitzant per presentar una mitjana de sis-centes, vuit-centes, nou-centes 
preguntes mensuals, sí que hi ha un dret a la informació i aquest ha de ser blindat, 
però on estaria el límit entre el dret a la informació i un abús de les eines que tenim 
a la nostra disposició. No sé aquí si la seva entitat ens podria fer una reflexió, però 
per ajudar-nos, eh?, perquè crec que encara és incipient, aquesta pedagogia col·lecti-
va de com utilitzar tots correctament aquestes eines perquè ens facin millorar i real-
ment siguin fonaments d’una societat amb més drets civils, amb més drets polítics 
i preservar-los entre tots.

Jo crec que, més o menys, serien les qüestions que crec que ens podria ampliar 
aquest marge, aquesta perspectiva, i per no reiterar altres temes que altres grups han 
posat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies, president. En primer lloc, li volia agrair moltíssim la seva intervenció i 
que avui estigui aquí. Crec que ha sigut una exposició molt clara, que, a més a més, 
feia molta falta, perquè, com vostè mateixa ha dit, encara no havia comparegut en 
aquest Parlament. Però crec que és molt necessari que ens seguim veient –ara ho 
anirem comentant.

Sé que no ha estat un camí fàcil, perquè, a veure, la transparència, que és una 
cosa que crec que tots coincidirem en que va estretament lligada amb la democràcia 
de qualsevol país, doncs, no és un fet que fos prioritat a Espanya durant molts anys. 
De fet, va ser un cas insòlit en tota l’Europa occidental, va ser l’únic país que no te-
nia cap llei de transparència. I, bé, finalment va arribar, però va trigar gairebé qua-
ranta anys. Clar, quan arriba aquesta llei de transparència i es comença a posar en 
funcionament es desenvolupa, com ja vostè ha dit, primer la llei espanyola, el 2013, 
després la llei catalana, el 2014, i és evident que tot això ha ajudat a la seva regula-
ció. També, com deia ara la diputada Caula, potser tampoc és..., no ens tenien molt 
acostumats, els ciutadans, a l’exercici d’aquests drets, no?, i crec que és una cosa que 
s’hauria de remarcar.

Crec que l’aposta d’aquest Govern és clara respecte a aquest tema, tant pel que fa 
al govern obert com a les dades obertes. Crec que s’ha prioritzat de manera decidi-
da la transparència perquè el ciutadà pugui accedir a tota la documentació pública, i 
també perquè pugui exercir els drets d’accés. I, en aquest cas, sobretot a Catalunya, 
crec que és de moltíssima importància la GAIP per la funció que està fent. Com 
vostè ha dit, hi ha molta gent que cada vegada s’hi va acostant més, però és veritat 
que hi ha un desconeixement molt gran dels drets que tenen els ciutadans en aques-
ta matèria.

Jo no entraré a fons en el tema de la publicitat activa, perquè, com vostè mateixa 
ha dit, el tema de la publicitat activa no és un tema que correspongui a la GAIP, tot i 
que crec que seria important. I, no sé, m’agradaria també preguntar-li, no?, si vostès 
creuen que el sistema funcionaria millor si la GAIP també fos garant d’aquest dret, 
com ho és també el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, d’acord amb la llei 
estatal. Clar, si potser vostès accedissin, no?, a aquest tipus de legitimació, que fos-
sin els garants també d’aquesta informació pública, potser podríem avançar d’una 
manera més decidida.

Pel que fa al dret d’accés, s’han fet campanyes des del Govern. Crec que vostès 
mateixos ara, i si especialment s’hi connecten a través d’internet..., a tot el que són 
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els mitjans informatius constantment apareix el que és el dret de transparència i s’in-
centiva el ciutadà perquè exerciti aquest dret, i que sigui un subjecte actiu en aquest 
dret. Però, bé, segurament potser s’hauria d’aprofundir d’alguna altra manera en 
aquest dret, no? Jo no sé si vostè aquí ens voldria explicar alguna altra manera que 
vostè creu que podríem moure la ciutadania. Jo no sé tampoc..., del que vostè ma-
teixa exposava, no?, si potser no hauríem de parlar d’un millor funcionament intern, 
és a dir, que no ens passi com allò de les multes, que quan arriba una multa a casa 
hi ha tan poca esperança de que hi hagi ningú a l’altra banda per resoldre, mirar-se 
bé el recurs i que no sigui desestimat automàticament, que quan ens donen l’oferi-
ment aquell de: «Bé, si vols pagar el 50 per cent és immediat i no tens dret a recurs. 
Si vols fer un recurs, doncs, t’avindràs al pagament de la totalitat de la multa», cosa 
que, evidentment, frena qualsevol execució d’aquest dret per part del ciutadà.

Llavors, vostè estava exposant aquí que, clar, que ens trobem amb que es demana 
informació pública, no es va ràpid en donar aquest tipus d’informació, que hi ha di-
ficultats perquè les administracions facilitin els mecanismes d’arribada, que siguin 
clars, que hi hagi molta transparència en els seus webs, que no tinguin cap dificultat 
en aportar-la –el síndic de greuges ens ho va comentar també aquí quan hi va ser, 
que seguíem amb un tant per cent molt baix de publicitat activa. I jo no sé si potser 
passaria, pel que comentava vostè, que en rep molta, ja no tant informació del ciu-
tadà, que crec que s’està donant, sinó per formació, formació per a tots els treballa-
dors tant d’institucions públiques com de les diferents entitats dependents del sector 
públic, a més totes les d’aquell sector que tingui l’obligació d’exercir aquesta trans-
parència. Que, potser, aquest funcionament, com el que li deia de les multes, no?, 
fos molt més àgil..., la ciutadania tindria molta més confiança en aquest dret, no? Si 
veiessin que exercint aquest dret no perden el temps, sinó que s’està posant realment 
fil a l’agulla sobre un dret que té, se li resol ràpidament, o, és més, se li donen les 
eines perquè fàcilment pugui accedir a aquest dret, potser seria una manera que la 
ciutadania confiaria més en aquest dret, i vostès també rebrien moltes més peticions, 
perquè veurien que hi ha, no?, una utilitat en exercir el dret de transparència, o el 
seu dret d’accés, i venir a fer la reclamació. I jo penso que això que apuntava vostè 
és una bona mesura, però també li volia demanar si vostè en tindria d’altres en con-
sideració per incentivar aquell dret d’accés que té la ciutadania i que en molts altres 
països europeus no hi ha cap problema en exercir. 

Sempre, i sobretot, també, perquè parlàvem de les formacions, aquí, polítiques, 
com el que deia la diputada Caula, que ho subscric perfectament, i potser també per 
la meva formació, que és en protecció de dades, de trobar-nos amb un volum inassu-
mible de reclamacions per part sempre dels mateixos, sobre els mateixos temes. En 
protecció de dades està absolutament limitat, és a dir, si aquells drets s’exerceixen 
més d’una vegada durant el mateix any. Hi hauria d’haver una manera també de de-
clarar aquest dret abusiu sense por per part de l’Administració de ser acusada de no 
ser prou transparent, no? Perquè aquí ens hi trobem sovint; ens hi trobem sovint in-
clús en temes recurrents, a les comissions, a tot arreu. Hi ha determinats grups que és 
una constant de repetir temes i conceptes que, al final, tampoc interessen a la ciuta-
dania, perquè reiterar el mateix al final acaba sent potser una cosa més de publicitat 
d’ells mateixos que no pas de... 

Després, jo volia comentar també el tema de les multes, no? Clar, és veritat que 
el règim sancionador està ben organitzat, però potser és veritat que tenim un excés 
d’actors a dintre d’aquest procediment. Perquè l’article 75 de la Llei de transparència 
ja explica que poden intervenir en aquest procediment com a garants tant la Sindi-
catura de Comptes com la sindicatura de greuges com l’Oficina Antifrau. Llavors, a 
mi m’agradaria preguntar-li com veu vostè potser un excés d’actors, d’acord? O si-
gui, ben regulat, aquest procediment sancionador, però que aquest excés d’actors fa 
que sigui d’una complexitat tal que es pugui inclús donar duplicitat a l’hora de trac-
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tar i resoldre els temes. I no sé si és una cosa que tampoc ajuda massa, no?, a tenir 
una normalitat en tot el tema de la transparència.

El règim, com li deia, és complex, però també té moltes febleses. I vostè mateixa 
ha detectat el punt més feble, no?, o sigui, atribuir la competència per sancionar a 
l’entitat infractora, però crec que és cabdal. I això, bé, sens dubte, ens juga en con-
tra de l’aplicació d’aquest procediment sancionador, perquè, bé, com ho evidencia el 
que deia vostè, no?, l’ínfima quantitat de demandes posades en aquest sentit..., que 
quan el síndic fa el seu informe anual també ho mostra, que hi han poquíssimes re-
clamacions, i que, a més a més, em sembla que l’any 2018 n’hi van haver sis, ima-
gina’t, sis, i a més venien totes del món local. Que jo no sé si vostè ha detectat que 
potser el món local, tot i ser més petit i tenir menys recursos, potser aquesta proxi-
mitat, no?, o aquesta falta de complexitat en tota la documentació que gestionen a 
vegades ho fa més fàcil. Això ho desconec, és una pregunta que tinc per a vostè, eh?

I, bé, després, comentar això, que a l’haver arribat tard, probablement, tot el que 
és la regulació en matèria de transparència a Espanya..., clar, estem parlant només 
de sis anys. Si nosaltres haguéssim començat amb aquesta aplicació quan tocava, 
ben bé al principi de la democràcia..., perquè, a més a més, és una cosa que va molt 
lligada, com dèiem, la democràcia amb la transparència, no pot haver-hi democrà-
cia sense una bona transparència, perquè això garanteix al ciutadà que pot controlar 
la gestió del bon govern i que pot participar en aquesta vida pública, per tant, és un 
dret essencial. Clar, arribant això el 2013 i 2014, només portem sis anys d’aplicació. 
Clar, en aquests sis anys d’aplicació ja hem pogut detectar moltes coses que crec que 
venen ja cuejant de tots aquests anys en què no s’ha aplicat, no hi ha hagut cap tipus 
de regulació, més enllà, bé, del detall del 105 de la Constitució.

Llavors, jo li voldria preguntar: vostè creu, com ha comentat algun company 
–que, justament, també em sembla que ho ha comentat el company socialista, que 
em sembla bé que ho comenti aquí, però que té molta feina per fer també a Madrid 
en aquest sentit, perquè la llei estatal és de l’any 2013 i es troba amb les mateixes 
mancances..., a mi m’agradaria preguntar-li si vostè també considera que sis anys 
d’aplicació ens demostren ja quines febleses té aquesta llei; una d’elles, la més im-
portant, la que ha comentat vostè, de que se sancioni el mateix organisme que és, al 
final, un peix que es mossega la cua. I si vostè considera que, realment, seria un bon 
moment de plantejar-nos una regulació, modificar aquesta regulació per fer efectiu 
aquest dret, perquè és que, si no, al final, una bona regulació sense una bona aplica-
ció, doncs, no acaba sent efectiu.

I, bé, ja per acabar, comparteixo coses de les que han dit la resta de companys. 
Però a mi el que sí que m’agradaria comentar-li és que vostè, la GAIP, té una pre-
sentació, em sembla, anual, no?, de la seva memòria al Parlament de Catalunya, i 
que així com es fa amb les altres institucions, que venen al Parlament i ho exposen 
i els grups poden fer les seves preguntes, doncs bé, jo, com a mínim, des de Junts 
per Catalunya, i estic segura que també des del Grup Republicà, i també cridem a 
la resta de grups, ens comprometem segurament tots aquí, perquè tots ho han ma-
nifestat, a intentar que aquesta compareixença sigui anual, quan vostès presenten la 
seva memòria, i que no hagi de passar tant de temps fins que vostès puguin venir a 
parlar en aquest Parlament.

I moltíssimes gràcies de nou per la seva intervenció, i a disposar per tot allò que 
creguin que nosaltres podem empentar perquè aquest dret que és tan important es 
faci efectiu. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara és un nou torn per poder respondre per part de la 
senyora Elisabet Samarra. Quan vulgui, té la paraula per un temps aproximat d’uns 
quinze minuts. 

(Pausa.)
Té el micro...
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La presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública

Ara. Bé, que em sembla que no l’havia desactivat jo. Dir-los, al senyor Pedret i 
als altres que s’hi han sumat, que nosaltres, encantats de comparèixer anualment. 
De fet, ens sembla que si a algú hem de retre comptes és a aquesta cambra, que és 
la que ens va designar, i, per tant, la nostra disposició a venir anualment, i les vega-
des que calgui.

Em deia el senyor Pedret si caldria modificar la llei pel tema de la competència 
sancionadora. Sí, evidentment, això necessita modificació legal, perquè només per 
llei es podria alterar aquest règim sancionador tal com està ara, i amb això també 
contesto la senyora Freixa, que hi feia referència. 

Deia si l’article 75 complica el procediment introduint una pluralitat d’òrgans 
com són l’Oficina Antifrau, la sindicatura de greuges, la Sindicatura de Comptes. 
Bé, primer, i no me’n puc estar, de dir-ho, notin que entre aquests òrgans no està la 
GAIP, la qual cosa ja és bastant significativa. I, segon, lo que diu aquest article 75 és 
que aquests òrgans –l’Oficina Antifrau, la sindicatura de greuges, la Sindicatura de 
Comptes–, si en l’exercici de les seves funcions detecten l’incompliment de la llei, 
ho poden posar en coneixement, de qui? Tornem al mateix: de l’òrgan competent per 
sancionar. I quin és aquest òrgan competent? El mateix que està infringint la llei. De 
manera que, bé, no complica el procediment perquè l’únic que fa és dir que aquestes 
institucions poden demanar la incoació del procediment sancionador, cosa que ni 
tan sols pot fer la GAIP, quan l’exercici de les seves funcions justament és aquest, la 
comprovació de l’estat de la llei, però, en tot cas, continua la competència absoluta-
ment en mans de la mateixa..., d’autosanció, i, en aquest sentit, senyor Pedret, sí que 
crec que una modificació de la llei seria convenient.

Tinc una enveja sana per la regulació que té l’Agència de Protecció de Dades en 
aquest sentit, és a dir, el fet de que pugui sancionar i posar multes ha fet que la gent 
tingui molt incorporat en el seu catàleg de drets la protecció de les dades personals. 
Això és una pedagogia que s’ha fet sola, segurament gràcies a aquesta competència 
sancionadora. I hauria estat molt difícil, si tot això només fossin recomanacions o 
actuacions administratives sense conseqüències sancionadores, que s’hagués arribat 
a aquest grau de consciència sobre el dret a que els siguin protegides. 

Sobre el control de la publicitat activa –hi han fet referència el senyor Pedret, i 
altres també–, ara, darrerament, em deien, bé, com ho haurien de fer, si... Hi hau-
rien dos possibilitats –i segurament més, eh?–, dos possibilitats sobre les que ja 
estan exercint altres òrgans similars. Una seria el sistema andalús, que és que es 
puguin presentar reclamacions contra l’incompliment del dret d’accés, igual que  
es presenten reclamacions contra el dret d’accés a la informació. La diferència esta-
ria en que la reclamació pel dret d’accés a la informació respondria a la voluntat de 
que la informació t’arribi, a qui la demana, i la reclamació per publicitat activa seria 
denunciar que, per exemple, no s’està publicant com caldria el pressupost, d’infor-
mar en el moment en què toca, o no s’estan publicant les actes dels plens, o no s’es-
tan publicant... És a dir, no se satisfaria només amb que aquella persona tingués la 
informació, sinó que la pretensió seria que es fes pública i ho volgués per a tothom. 
Ara mateix aquesta via de reclamació de publicitat activa a Andalusia o en l’òrgan 
que té les competències per admetre-les té el mateix volum, pràcticament, que les 
reclamacions d’accés a la informació –en poden ser vuit-centes d’anuals, de denún-
cies de publicitat activa, contra els municipis o contra la Junta. I, en canvi, aquí no 
es poden fer.

Una altra possibilitat seria –i això ho havíem arribat a plantejar nosaltres– pre-
veure un procediment abreujat per a les reclamacions que siguin de publicitat ac-
tiva. És que jo els deia: hi ha vegades que el que vol la gent és, senzillament, que 
es compleixi la llei, és a dir, que allò es difongui, i que es quedi penjat al portal de 
transparència per a públic coneixement de tothom.



DSPC-C 612
11 de novembre de 2020

Sessió 36 de la CAI  26

Fins i tot en el cas que el que vulgui aquella persona és que es pengi per consul-
tar-ho, per tenir la informació, ara mateix se l’obliga a anar per la via de la sol·licitud 
d’accés a informació pública, amb la qual cosa es produeix una paradoxa que de se-
guida l’entendran. És a dir, quan el legislador diu: «Hi ha tot un catàleg d’informació 
que ha de ser de publicitat activa», és perquè considera que és l’abecé de la transparèn-
cia, i que això no cal que ens ho demani ningú, això l’Administració ho ha d’ensenyar 
sempre, proactivament, vint-i-quatre per set, tenir-ho penjat al portal de transparència, 
perquè són les essències del control de la gestió pública. I, després, la resta, jo no dic 
que a vegades això..., ja m’entendran, el menú. Després hi ha la carta, hi ha la resta 
d’informació que estigui en el seu poder que també s’hi pot accedir, però, com que 
aquesta no se suposa que és de tan habitual consulta, es fa per petició. 

Quan a una persona no se li compleix la publicitat activa l’estem obligant a que 
demani, per un procediment individual d’accés..., que és que «vull veure aquella in-
formació que ja me l’haurien d’haver ofert». I l’estem obligant a anar per un procedi-
ment que té totes les garanties del món, precisament, perquè està previst per avaluar 
i ponderar els drets en joc i veure si realment aquell accés a la informació s’ha de 
donar, quan estem parlant d’una informació que el legislador ja ha establert que allò 
ha de ser públic, i que allò s’ha de donar. I, per tant, si demanen la retribució de no 
sé qui, no cal que demanem un informe a l’Autoritat de Protecció de Dades ni que 
entrem a donar-li al·legacions a aquella persona, ni que entrem a fer trasllats, perquè 
ja s’ha establert per legislació que quan la retribució és amb càrrec a fons públics 
aquella retribució s’ha de permetre, és pública, i, per tant, aquí no hi ha dret a la in-
timitat. M’explico? 

És a dir, estem obligant la gent a demanar informació que el legislador li ha ga-
rantit a totes com a publicitat activa. L’estem obligant a anar per un procediment 
d’accés a la informació, esperar-se un mes que l’Administració li contesti o no, si no 
li contesta, venir a nosaltres; nosaltres tenim un termini de dos mesos per resoldre 
la reclamació... Tot això perquè al final rebi una informació que ja l’hauria d’haver 
pogut consultar al portal de transparència si s’hagués complert la llei. Almenys en 
aquests casos, una solució podria ser un procediment abreujat, és a dir, si ens dema-
nen i reclamen una informació que no està penjada, almenys que ja puguem actuar 
i demanar a l’Administració que l’hi doni sense necessitat de passar per tot aquest 
procediment. Podria ser una opció.

En general, sí, és cert que el fet de que no hi hagi ningú que controli el com-
pliment de la publicitat activa deixa un forat gran a Catalunya, sorprenent, d’altra 
banda, perquè és una de les lleis més avançades, en general, però, en aquest cas i 
en aquesta matèria, té aquest forat. És cert que el síndic fa una avaluació anual del 
compliment de la llei, i en aquesta avaluació anual penja, doncs, amb els tics del que 
està penjat a publicitat activa o no. Però això és una foto de l’estat de la qüestió, això 
no dona cap..., no hi ha darrere ni una mesura sancionadora ni hi ha darrere una ac-
ció de reparació, ni a darrere hi ha la possibilitat de que aquella informació s’acabi 
penjant. Això és, senzillament, la foto i la diagnosi de com s’està aplicant.

Deien també molts..., m’han parlat de la renovació dels membres, dels vocals. Jo 
només els volia traslladar que és cert, la llei diu de tres a cinc. Érem cinc quan vam 
començar. S’han de cobrir les vacants? No necessàriament de tres; d’acord amb la 
llei, amb una n’hi hauria prou. En tot cas, nosaltres hem continuat fent la feina, i 
crec que assumint amb normalitat això. L’únic que nosaltres sí que demanaríem és 
que per al cas, eh?, que sigui complicat i complex, amb aquestes majories tan ele-
vades de tres cinquenes parts de provisió dels llocs, vam demanar que almenys es 
modifiqués la llei preveient que mentre no siguin cobertes aquestes places es pot 
funcionar amb absoluta normalitat, i els acords no queden sota l’eventual acusació 
d’algú d’il·legalitat per no ser una xifra superior a dos membres.

La senyora Susana Beltrán em parlava del reglament de desplegament de la Llei 
de transparència que està impulsant el Govern. Dir-li, d’entrada, que nosaltres no 
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hem estat cridats a col·laborar en la redacció del text, sinó que l’hem conegut en la 
fase d’audiència pública, com altres operadors o com altres entitats l’han conegut. 
En aquesta fase i en la posterior, d’informació pública, també oberta a les considera-
cions de tothom, és cert que hem presentat moltes esmenes en la part que ens afecta, 
en la part del desplegament del dret d’accés, moltíssimes esmenes, la majoria de les 
quals s’han acceptat. Però és cert que algunes no, i són en temes que comparteixo 
la preocupació d’ella, perquè fan referència a una possible limitació per la via re-
glamentària de l’abast del dret d’accés tal com està configurat legalment, cosa que 
seria un frau de llei. 

En concret, ella em parlava de la inadmissió per caràcter intern dels documents o 
per no considerar-se de rellevància. Nosaltres hem presentat també esmena en això. 
La llei diu el que diu; la llei exigeix que no tinguin rellevància en la presa de de-
cisions, i, per tant, per via reglamentària aquest requisit no es pot perdre pel camí. 
I, segon, jo l’hi faré arribar. Nosaltres ens hem pronunciat ja diferents vegades sobre 
l’accés als documents i als estudis i quan es poden i quan no es poden considerar 
documents interns. I, en aquest sentit, dir-los que normalment s’invoca que són do-
cuments interns informes que ni tan sols són interns, que són informes encarregats 
a l’exterior, diuen, per un procés de presa de decisió interna. Bé, és evident que hi ha 
accés a aquest estudi, que s’ha pagat amb diners públics. És un estudi extern, amb 
independència de que s’hagi pres o no s’hagi pres encara la decisió, i que s’hagi aca-
bat o no acabat aquest procés de deliberació interna; aquesta és, sens dubte, infor-
mació pública que s’hauria de poder entregar, i així ho hem resolt. I li faré arribar 
aquestes resolucions que li dic, per si li poden servir, igual que li faré arribar, si vol, 
les esmenes que nosaltres hem presentat al projecte de reglament. Ja l’hi dic, en al-
guns casos no s’han admès.

A nosaltres ens preocupa, justament, la regulació que s’està fent de les causes 
d’inadmissió i de la interpretació dels límits, perquè el que estableix la Llei de trans-
parència en l’article 20 és que els límits s’han d’aplicar sempre amb caràcter restric-
tiu i sempre en benefici del dret d’accés, i, per tant, una interpretació via reglament 
que agafi i acoti tots aquests límits, eh?, i els faci molt més..., doni més àmplia base 
al límit, reduït a costa del dret d’accés, seria una interpretació contrària a llei. En 
aquest sentit, hem posat objeccions a la interpretació que es fa del límit de seguretat 
pública, a la interpretació que es fa del límit relatiu al dret del menor per impedir 
l’accés a la informació sobre l’ensenyament o a les causes d’inadmissió. 

Em parlava de les agendes, també, la senyora Beltrán, de les agendes dels càr-
recs de confiança. A veure, la Llei de transparència no estableix l’obligació de fer 
públiques les agendes dels alts càrrecs, tot i que és una cosa que s’està fent des de la 
Generalitat amb relació, justament això, als que tenen la categoria d’alts càrrecs –no 
és una obligació. Això no vol dir..., i abans l’hi deia, la publicitat activa és el menú, 
és allò que sí o sí s’ha de penjar. El dret d’accés no es projecta només sobre aquesta 
informació que està obligada a difondre’s, es projecta sobre qualsevol informació 
que estigui en poder de l’Administració. Per tant, per la via de la sol·licitud del dret 
d’accés, evidentment, es poden demanar aquestes agendes; evidentment, es pot de-
manar què és el que fa aquesta persona i amb qui es reuneix. 

I hi hauran límits a aplicar? Doncs caldrà veure-ho en el cas. Si algú invoca que 
allò afecta a saber amb qui s’ha reunit, afecta altres persones. Bé, ho haurà de jus-
tificar i s’haurà d’analitzar, i ho veurem cas per cas. Però el que no sigui objecte de 
publicitat activa no vol dir que no es pugui demanar. I, de fet, comparteixo –i el Tri-
bunal Superior de Justícia en alguns casos ja ho ha dit– que en el cas del personal, 
per exemple, fora de conveni, o..., però el fet de que no siguin alts càrrecs no impe-
deix que s’hi pugui projectar el dret d’accés, especialment, en el cas dels eventuals 
–i en això coincideix també l’Autoritat de Protecció de Dades–, considerant que te-
nen un procés de designació de confiança, i considerant-ho si tenen un nivell retri-
butiu que pugui ser equivalent a un any.
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El senyor Parés em manifestava la preocupació pel fet que el Parlament hagi sig-
nat el conveni. Dir-los només que, en tot cas, conec que va funcionant amb l’altre òr-
gan, i, per tant, sàpiguen –només ho volia dir– que, justament, si està per conveni és 
perquè la legislació, i la legislació bàsica estatal, deixa fora els parlaments de l’àmbit 
del control parlamentari. Jo crec que el Parlament va fer un exercici molt honest en 
el seu moment, quan va fer la reforma, de dir: «No, a veure, no volem privilegis, no 
volem quedar fora de la Llei de transparència. Un ciutadà ha de poder saber com ad-
judiquem el bar igual com l’hi demanen a la Generalitat.» I ens sembla una bona de-
cisió tenir un òrgan independent i extern diferent del mateix personal del Parlament 
revisant les decisions de la Mesa. Però que, en tot cas, no tenir-lo no ens deixa en 
pitjor situació de la que poden estar a les Corts Generals. Només que ho sàpiguen.

Sobre les dades del silenci, a veure, segurament em deien si tenim dades de les 
que no ens arriben, del silenci que es produeix directament en les sol·licituds i no 
només a partir de les reclamacions. Mirin, nosaltres no, no en tenim, però l’informe 
que fa el síndic anualment d’aplicació i compliment de la llei té dades. És veritat que 
té dades de declaració, és a dir, no té dades..., no hi ha ningú, eh?, que tingui un re-
gistre centralitzat on pugui veure totes les sol·licituds d’informació que es fan –seria 
una dada interessant. Tot lo que responen..., el que fa el síndic quan fa el balanç de 
compliment és preguntar a cada administració: «Tu quantes n’has tingut i quantes 
n’has respost?» Per tant, funcionem amb declaració. I, després, les xifres del silenci 
que fa servir el síndic en el seu informe obeeixen a l’enquesta del ciutadà..., a l’en-
questa cega, eh?, és a dir, el síndic llença un seguit de sol·licituds de ciutadans ficti-
cis i mira què passa amb aquestes sol·licituds. I d’aquesta resposta –en una mostra 
que deu ser d’una cinquantena– n’extreu les seves conclusions. Li haig de dir que 
no difereixen gaire de les que jo els he explicat, és a dir, aquesta proporció de tres 
a quatre en silenci es manté, i aquesta sensació de que aquesta manca de resposta 
creix en lloc de minorar també la té.

Em preguntava també el senyor Parés sobre, he entès..., m’imagino que vol dir el 
desistiment de la persona reclamant, per quina causa es produeix, no tant la desesti-
mació, sinó el desistiment, i, sí, és perquè ja ha obtingut la informació, eh?, per això.

Quant a les... Tant el senyor Parés com la senyora Sànchez em demanaven per la 
publicitat activa de les instruccions i protocols d’actuació del Cos de Mossos d’Es-
quadra. Ja els dic que nosaltres no tenim aquestes competències, ni si ens demanen 
un dictamen podrem entrar massa en quines són les obligacions de publicitat acti-
va. Altra cosa seria el cas del dret d’accés, és a dir, si es demanen, concretament, 
aquests protocols per part d’algú.

I, a més, ens demanaven..., bé, tenint la condició de diputat. En aquest sentit, li 
haig de dir, en aquest dictamen que els feia referència, el 6/2019, i que també la se-
nyora Sànchez s’hi referia, en relació amb l’Institut Català de Finances..., que em 
preguntava ella: «Bé, doncs llavors hem de considerar que estan fora, que són un 
banc privat i que no són un ens públic?» Doncs passaria, amb el tema de les ins-
truccions policials, com amb el tema de l’Institut Català de Finances, el mateix que 
s’analitza en aquest dictamen. 

Els ho explico: el Reglament del Parlament, quan va regular el dret d’accés dels 
seus membres i les garanties, es va apartar del règim especial que tenen, per exem-
ple, els electes locals, que només tenen quatre límits, quasi tots impensables –dret a 
l’honor i a la intimitat familiar–, és a dir, es limita a quatre límits, les respostes en 
cinc dies, i aquests tenen un règim privilegiat, eh?, el 164 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. El Parlament de Catalunya, quan es posa a 
regular el dret d’accés dels seus membres, es remet als mateixos límits i als matei-
xos procediments –més o menys, eh?, amb les mateixes condicions–, exactament als 
mateixos límits que té la ciutadania en general, i que recull la Llei de transparència. 

Per tant, no tenen un règim privilegiat, els apliquen els mateixos límits: el de se-
guretat, el de secret bancari, etcètera. Què és el que hem de tenir en compte? Doncs 
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la condició de la persona que ho demana. Per tant, els límits seran els mateixos, 
però com que s’ha de ponderar casuísticament, cas per cas, la potencialitat del dret 
d’accés d’un diputat, en la mesura en què és un dret instrumental al servei del dret 
de participació pública, adquireix rang de dret fonamental, i, per tant, tot i que els 
límits siguin iguals, la potencialitat del dret d’accés fa que difícilment –difícilment– 
mai es pugui considerar prevalent el límit per sobre del dret d’accés. Això es deia en 
el Dictamen 6/2019, i es manté. 

Per tant, la conclusió que va arribar aquesta comissió no era, justament, que 
l’ICF, en aquest sentit, i com a funcionament de banc privat pogués amagar infor-
mació al Parlament. Al contrari, eh?, el que li va dir és: «Vostè l’ha de donar tota, al 
Parlament.» Altra cosa és quina difusió pot fer el Parlament d’aquesta informació si 
vostè la dona emparat pel secret bancari. Però que els diputats tenen dret a conèixer 
això sembla que és evident.

No sé si... És que m’han donat tantes...

El president

Presidenta, hauríem d’anar acabant, que ja ha excedit el temps.

La presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública

Ho dic per no deixar ningú sense contestar, però em sembla que, més o menys, 
les principals estaven dites.

El president

Doncs donar-li les gràcies. Hi ha algun grup parlamentari que m’ha demanat la 
paraula. Faré un segon torn ràpid, i començarem pel mateix ordre. Donaria la pa-
raula al Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. I, en nom d’aquest grup, 
té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. De nou, gràcies, senyora Samarra, per les explicacions i res-
postes en aquest segon torn. La veritat és que nosaltres el que fem és, bàsicament, 
prendre nota d’aquelles propostes de millora que crec que es dedueixen de tot el que 
ens ha estat explicant. I, en la mesura que algunes puguin tenir traducció en modi-
ficacions legislatives, doncs, les estudiarem i promourem, si és el cas. I amb d’al-
tres que tenen a veure més amb una actuació interna en el Parlament de Catalunya 
també buscarem la manera de promoure-les, en la mesura del possible, d’acord amb 
altres grups, no?

I, després, deixar dita una cosa, que no és tant per vostè –em disculparà, senyo-
ra Samarra–, sinó per alguna de les intervencions que s’han fet. Precisament, as-
senyalar que fer propostes de millora aquí no és incompatible amb fer-ho en altres 
cambres legislatives, respecte a la legislació que sigui pertinent allà. Ho dic perquè 
a vegades sembla que deixin aquest argument com una mena de trop, no?, al que es 
torna constantment. 

I, en fi, la majoria, per no dir totes, de les formacions que estem aquí representa-
des tenim també representació a les Corts Generals, i segur que allà també podem 
promoure les millores que siguin necessàries. Perquè, efectivament, després d’uns 
anys d’aplicació de les lleis es veu on estan les costures que estan més tenses, i, per 
tant, cal intentar millorar en allò que sigui possible la regulació relativa a transpa-
rència, tant aquí com en l’àmbit estatal.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Ciutadans. 
I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Susana Beltrán.

Fascicle segon
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Susana Beltrán García

Gràcies, senyora Samarra, per les explicacions. Sí que li agrairem, en nom del 
meu grup, si ens pot enviar les esmenes i les resolucions que van fer amb el regla-
ment intern de desenvolupament de la Llei de transparència. Ens ha aclarit molt. 
Nosaltres seguim molt preocupats, perquè si aquest reglament s’aprova tal com està 
–com a causa d’inadmissió, el fet d’inadmetre siguin els documents interns– serà un 
forat negre d’opacitat de llarga durada, és a dir, ni la ciutadania ni els diputats com a 
representants de la ciutadania de Catalunya tindrem accés a la informació d’allò que 
ens interessa veritablement, no la que ens vol donar el Govern, sinó la que interessa 
veritablement als diputats. Això ens amoïna moltíssim.

Completament d’acord que ens hem de tornar a mirar el reglament, tota la part 
sancionadora, perquè és cert que no pot ser que qui ha comès una vulneració de 
drets sigui també el mateix que ha d’activar un procediment sancionador. No té cap 
mena de sentit, ni aquí ni allà on sigui.

Prenem nota també del que vostè ha fet referència respecte al control de publici-
tat activa. M’alegro que el sistema andalús –ho desconeixia–, doncs, tingui un sis-
tema de control de publicitat activa àgil o posat en marxa, que pugui activar contra 
la Junta. Ens ho mirarem, perquè potser és un sistema que es pot traslladar aquí a 
Catalunya.

També gràcies pels aclariments que ens ha donat sobre les agendes de personal 
eventual. Que no sigui obligatori no vol dir que no puguin retre comptes, i que no 
puguin donar aquestes agendes als diputats si així ho demanen, cosa que és el que 
hem estat fent, i que el Govern ens ha contestat que, senzillament, no ens la donaven 
perquè la Llei de transparència, doncs, no els obligava. Nosaltres creiem que, pre-
cisament, per publicitat activa els alts càrrecs han de donar no només la informació 
als diputats, sinó que, a més a més, han de retre comptes de la seva gestió pública.

I, per part nostra, de moment res més. Moltes gràcies, i esperem tornar-la a veure 
i parlar amb vostès properament. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. El senyor Marc Parés... Seria el torn del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem, però em sembla que el senyor Marc Parés 
no està connectat en aquest moment.

Ferran Pedret i Santos

President, ha comentat al xat que renunciava al segon torn.

El president

D’acord. Gràcies, diputat. Doncs passaríem al Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. I, en nom d’aquest grup, té la paraula 
la il·lustre diputada Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Bon dia de nou, i agrair-li una vegada més les explicacions. Penso que són qües-
tions molt importants i interessants que donarien per estar enraonant i debatent-ne 
durant moltes més hores. Sí que repreguntar-li, perquè no n’ha pogut parlar en el 
temps que ha tingut, sobre la qüestió del contenciós administratiu que la presidenta 
en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va interposar contra 
la Mesa del Parlament i contra la mateixa GAIP. Quina opinió en tenen des de la 
GAIP, com ho van percebre, ja que és..., bé, quina interpretació en poden fer.

Entenc també que no hagi entrat en les qüestions polítiques que li hem plantejat. 
Al cap i a la fi ha fet una definició, una descripció, uns aclariments des d’una pers-
pectiva molt tècnica, però per nosaltres hi ha una dimensió política que volem tornar 
a constatar, no?, que és com els governs usen la informació com a eina per gestionar 
el poder, al cap i a la fi, també, i per poder gestionar també la capacitat, especial-
ment dels grups de l’oposició, de fer la seva feina de fiscalització i control. Nosal-
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tres, des d’aquesta perspectiva, insisteixo que volem deixar de manifest en aquesta 
comissió, i avui que vostès compareixen aquí, la preocupació amb la que hem viscut 
i vivim l’opacitat, especialment de molts departaments.

I torno a insistir també en la pregunta de quins departaments són els que denoten 
més queixes o més demandes en l’òrgan, a la GAIP.

Moltes gràcies un cop més.

El president

Moltes gràcies, diputada. El Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya també ha renunciat al seu torn. Així, passaríem al Grup Parlamentari Republi-
cà. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, president. Afegir-nos als agraïments que han fet diferents grups. Sé que 
probablement s’ha quedat sense temps, però, senzillament, ha anat fent un repàs de 
tots els grups parlamentaris. Crec que cal posar sobre la taula algunes qüestions que 
crec que n’ha pres nota, perquè l’he vist anotant durant tota la meva intervenció. I sí 
que, encara que fos a traç gruixut, crec que eren temàtiques diferents. Si ens pogués 
fer alguna valoració...

Agrair-l’hi d’entrada.

El president

Moltes gràcies, diputada. I, per últim, el Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Re, nosaltres també sumar-nos als agraïments per la intervenció. I, senzillament, 
com a últim apunt, si li donés temps, només de preguntar-li si vostès han valorat en 
algun moment, com en altres països europeus, i també han comentat a Andalusia, 
on l’Autoritat de Protecció de Dades i la GAIP, per posar-hi aquests noms, són una 
entitat conjunta amb funcions separades, si creu que això podria tenir més força a 
Catalunya i seria una manera d’impulsar la transparència. És només una pregunta, 
eh?, i que si no té temps no passa res.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Donar-li un cop més la paraula a la senyora Elisabet 
Samarra. I li demanaria brevetat, ja que tenim una compareixença a darrere i el 
temps és el que és. Té la paraula.

La presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública

D’acord. Doncs intentaré anar molt ràpidament. A la senyora Beltrán només dir-li 
que en les reclamacions que li toqui resoldre a la GAIP pel dret d’accés, la GAIP apli-
carà, com no pot fer altra cosa, la llei, i si la llei és més extensa que el reglament 
aplicarà la llei. I, per tant, en la mesura en què això la pugui tranquil·litzar, sàpiga 
que nosaltres interpretarem el dret d’accés tal com està regulat legalment.

A la senyora Sànchez. Desconec la citació d’aquest recurs contenciós adminis-
tratiu del que parla. Em sap greu, però no en tinc informació. En tot cas, ja miraré 
d’esbrinar-ho i em posaré en contacte amb vostè.

Quant a quins departaments de la Generalitat acumulen més reclamacions, és el 
d’Ensenyament, perquè hi ha hagut una sol·licitud i reclamació massiva contra l’ac-
cés als reglaments lingüístics dels centres educatius. Com que s’han derivat a tots 
els centres educatius públics, doncs, això ha disparat molt el comptador d’aquest 
departament.

A la senyora Caula dir-li que, efectivament, no li havia pogut donar resposta 
abans. Les àrees temàtiques..., jo, en la presentació, els n’he posat una gràfica gene-
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ral –ella em preguntava per les àrees temàtiques en el món local–: continuen sent 
majoritàriament personal, urbanisme i llicències, a part dels contractes, eh? Perso-
nal i contractes és una tònica que es manté en tots els nivells d’Administració. En el 
món local, l’urbanisme i les llicències d’activitats també tenen un gran pes.

Quant al que feia referència també la senyora Caula sobre la necessitat de fer 
una pedagogia tant institucional com a la ciutadania i com regulem l’abús de dret 
que pugui fer la ciutadania d’això, dir-li que la Llei de transparència que va apro-
var el Parlament de Catalunya, a diferència de la llei bàsica estatal, no preveu l’abús 
de dret com a causa d’inadmissió de sol·licituds d’accés a informació pública, com 
tampoc preveu que les sol·licituds repetitives ho puguin ser. D’aquesta manera, el 
Parlament va voler lligar més curt que l’Administració, i dintre de la seva capacitat 
d’autoorganització va decidir que s’«apretava» més el cinturó i que s’exposava més 
al dret d’accés. 

Això no obsta perquè nosaltres haguem declarat algunes sol·licituds abusives per 
aplicació del principi general, eh?, de l’article 7 del Codi civil, quan s’invoca i es pot 
acreditar d’alguna manera que la intenció real no és obtenir informació, sinó perju-
dicar el normal funcionament de les administracions, amb una certa venjança o com 
un cert ànim d’obstrucció o de perjudici, no tant pel fet de que se’n presentin una, 
vint o cinquanta, perquè no hi ha un límit, eh?, no hi ha un límit a la llei, i, per tant, 
no es pot aplicar aquest límit quantitatiu, sí intencional, sí això; i alguna vegada ens 
ha passat, eh?, i ho hem hagut de dir.

Pel que fa a la senyora Freixa, dir-li només..., em deia el model de conjunció en-
tre l’òrgan de garantia i l’òrgan de protecció de dades personals que tenen a alguns 
llocs d’Europa..., dir-li que Andalusia ha seguit aquest model, que tot fa pensar que 
el País Basc seguirà aquest model, tot i que encara no té la llei, però està en la línia 
d’ajuntar-lo també amb protecció de dades. Té avantatges o té inconvenients? Pot 
ser un avantatge. Jo li deia abans que pot ser un avantatge, depèn de per on s’inclini 
la balança, si m’ho permet. Jo li deia abans que el límit més altament per impedir el 
dret d’accés és la protecció de dades personals. Això pot fer pensar que la compe-
tència entre els dos òrgans, el que protegeix les dades personals i el que protegeix el 
dret d’accés, pot ser favorable per garantir que un dret no es menja l’altre. 

Però, en canvi, el que ha passat a Andalusia és que, justament, s’ha imposat l’altra 
perspectiva, és a dir, crec que té una visió molt més oberta del dret d’accés i menys 
limitada a la protecció de dades el fet de que la persona que ho porta, doncs, hagi 
passat dos anys d’exercici garantint el dret d’accés quan ara tot just fa uns mesos 
assumeix la protecció de dades personals. No sabria dir-l’hi; pot ser un bon model, 
no dic que no, sempre que es tingui molt en compte que un dret no es mengi l’altre.

El president

Moltes gràcies. I acabaríem aquest punt agraint a la presidenta i a la persona que 
l’ha acompanyat, al vocal, la seva compareixença. I fins a una altra trobada.

La presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública

A la vostra disposició. 
Gràcies.

El president

Moltes gràcies.
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Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, per a informar sobre la legislació que regula 
l’Oficina Antifrau de Catalunya

357-01004/12

Si els sembla, diputats, passaríem al punt 2 de la comissió, que és la comparei-
xença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
davant de la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi de la legislació que re-
gula l’Oficina Antifrau de Catalunya. Donem la benvinguda, en nom de la Mesa i de 
la mateixa comissió, a l’excel·lentíssim Miguel Ángel Gimeno Jubero. I, quan vulgui, 
sense més dilació, té la paraula.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (Miguel Ángel Gimeno Jubero)

Bon dia –tard–, salutacions, president, salutacions, diputades, diputats, lletrat 
major. El meu agraïment, i l’agraïment de tota l’Oficina Antifrau, per la rapidesa de 
que he estat..., en la convocatòria des de que vam demanar la compareixença. I, a 
més, demanar-los perdó perquè així, de sobte, en una situació de final de legislatu-
ra, ens acostem a vostès per demanar modificacions legislatives, que no sé si estan 
especialment en condicions de fer. En tot cas, vostès es trobaran –que suposo que ja 
s’ha registrat– una modificació, és veritat que molt curta, però, en tot cas, modifica-
ció que haurien de valorar vostès si correspon o no correspon.

Per què comparec jo aquí en aquests moments si ho vaig demanar... Perquè, bé, 
per una banda, en primer lloc, vull retre comptes. Aquesta CAI, aquesta comissió, 
ha conegut moltes demandes d’aquesta oficina sobre la necessitat de modificar la 
llei, però no té un coneixement global de l’evolució del que ha passat en els darrers 
anys en matèria de la regulació, diguem-ne, d’administració econòmica de l’ofici-
na. I ara jo no puc defugir de que la Sindicatura de Comptes ha fet una auditoria a 
l’Oficina Antifrau que ha tingut un gran ressò mediàtic –ha sortit fa uns dies–, que 
novament perjudica, crec jo, molt la reputació de l’oficina, i que sí que és veritat 
que es va provocar..., i els fets són, bàsicament, fets passats amb anteriors directors 
d’aquesta oficina, però l’oficina és una, no són diverses perquè canviï el director, ni 
molt menys. Però ressorgeix novament i minora tot, socialment, l’enorme esforç que 
estem fent per intentar guanyar la confiança de tota la ciutadania.

I, a més a més, perquè hi ha unes qüestions que aquest director no pot resoldre. 
Aquí, des de l’oficina, s’ha volgut sempre complir amb les normes, i especialment 
perquè aquesta oficina té una funció –i permetin-me, ràpidament, i el que no sigui 
precís...– de vigilància, de compliment del que fan altres institucions, i ara ens tro-
bem amb una certa i important inseguretat jurídica originada per alguns dels contin-
guts dels informes als que jo m’estic referint. I això comporta també que, a part de 
l’enrenou públic, hi ha més de cinquanta persones a l’oficina, empleats de l’oficina, 
que tenen dret a que no es posi en dubte la seva integritat, però també que no es ve-
gin les seves condicions de treball lesionades.

Si m’ho permeten, faré una breu història –hi insisteixo, serà breu. Immedi-
atament després de la presa de possessió d’aquest director, jo vaig demanar a la 
Sindicatura de Comptes que fes una auditoria de l’oficina –vaig demanar que ens in-
cloguessin dins, en fi, dels plans que tenen ells d’auditoria. I així ho van fer, el 2016, 
quan jo prenc la possessió. I es fa sobre l’any 2015, i va sortir el 2018. Aquesta au-
ditoria va detectar diferents irregularitats, i, pel que ara ens interessa –i que són les 
més greus, i que són aquestes de caire econòmic–, el que concreten, a la sindicatura, 
amb les indicacions que vostès tenen aquí directament a l’informe: l’observació 12, 
la 14, la 16 i la 18.

La primera d’elles és que el director de l’oficina no té dret a percebre els triennis 
generats a l’oficina per ser un alt càrrec.

La segona d’elles és reconèixer els anys treballats a l’empresa pública d’un res-
ponsable de recursos humans, doncs, que no corresponia; que la base de càlculs de 
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triennis del personal de l’oficina no era correcta, i que al pagament del complement 
de qualitat hi havia dues coses, una, que és que a tot el personal..., bé, que no se li 
podia pagar a tot el personal en funció de la invocació que es feia de raó, perquè es 
feia amb un acord a què havien arribat al Parlament, els funcionaris del Parlament, i 
que a aquest no es podia adherir l’oficina, a ells. Però que, a més a més, no hi havia, 
i llegeixo..., «per expressar que no havíem tingut cap detall o informe acreditatiu del 
compliment dels objectius que permetin verificar els imports pagats aquí».

I, per últim, i dins d’aquesta partida també, que el director, la directora adjun-
ta cobren unes quantitats que, per ser alts càrrecs, no podien cobrar, que és aquest 
complement de qualitat, i, a més a més, aquí, doncs, el director i el cap de recursos 
humans, que s’havien afegit unes quanties fins i tot superiors, tot i que la major ja 
era que no ho podien fer.

Què va fer l’oficina, és a dir, que vaig fer jo en aquells moments, quan vaig re-
bre aquest informe el 2018? Hi insisteixo, per una part, vaig comparèixer davant del 
Tribunal de Comptes, perquè aquestes irregularitats es van portar al Tribunal de 
Comptes, reclamant les quantitats corresponents al cobrament fet indegudament pel 
director anterior relatiu al complement de qualitat. Vaig reclamar l’antiguitat calcu-
lada com si fos de l’oficina, però que era prèvia a estar a l’oficina, estava en l’actua-
ció del cost que procedia del procés judicial. Però no vaig reclamar perquè sí que 
havia meritat a l’oficina –i subratllo aquest aspecte, perquè és un aspecte que té unes 
interpretacions peculiars. 

Vaig iniciar un expedient –bé, en realitat van ser divuit expedients– per regula-
ritzar els càlculs dels triennis de personal. No s’amoïnin, els càlculs de triennis del 
personal s’havien fet malament perquè quan es calculava un nou trienni s’incloïa 
també l’increment del trienni anterior, i, per tant, aquí hi havia algunes quantitats 
que s’anaven sumant. La veritat és que la quantitat, amb tots els anys i amb tots els 
funcionaris de l’oficina, no anava a més –funcionaris, bé, treballadors de l’oficina, 
o sigui, empleats de l’oficina..., perquè pujava crec que eren de l’ordre de dinou mil 
euros en sis anys, i en tot el temps i amb tots els treballadors.

I si vostès s’adonen del que jo he dit abans amb el complement de qualitat respec-
te dels treballadors de l’oficina, l’argument que donava la sindicatura era que la raó 
justificativa no era procedent. I jo vaig, efectivament, modificar aquesta raó justifica-
tiva, i en vaig establir una, en la despesa, que estigués en funció de criteris objectius 
que eren comprovables, i aquí es van fer d’aquesta naturalesa. 

Evidentment, no vam pagar complements als alts càrrecs, però això ja no perquè 
hi hagués la sindicatura, sinó des del primer moment del meu accés, els alts càrrecs 
no van cobrar en cap moment els complements –mai s’havia fet amb la meva di-
recció–, i, malgrat que l’instructor delegat del Tribunal de Comptes no qüestionava 
aquest pagament del trienni que havien meritat a l’oficina el director de l’oficina i els 
alts càrrecs, jo vaig suspendre aquest pagament referit a tots els alts càrrecs. Però 
és que el que deia la sindicatura anava més enllà, perquè no solament era..., mentre 
estava a l’oficina no generava cap tipus d’activitat, ni la corresponent a l’alt càrrec ni 
la corresponent al cos del que procedia. En el cas del director, també el director Al-
fonso, que estava en aquells moments, i en la meva posició –procedim de la carrera 
judicial–, es donava la peculiaritat que quan tens un trienni la carrera judicial, o el 
Consell General del Poder Judicial, t’envia que has complert un trienni més i que 
l’increment és aquest. Bé, i no deixa d’haver-hi una certa contradicció.

Què va fer el Tribunal de Comptes amb el que hi van anar? Doncs no ha dictat 
resolució encara, lamentablement. Però sí que puc dir que l’instructor delegat acull 
les nostres tesis, tant pel que es refereix al trienni meritat a l’oficina com a la bondat 
del complement de qualitat respecte dels funcionaris. Per tant, reclama i concentra 
la reclamació en aquells triennis que estan exercits a la carrera judicial, una vega-
da es va arribar a l’oficina s’havien valorat com si fossin de l’oficina –que era una 
quantitat importantíssima, sobretot al llarg dels anys–, i també als temes dels com-
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plements de qualitat, perquè no havia de cobrar-lo, i, segona, perquè si l’hagués de 
cobrar no era tan alt com se l’havia calculat. Però això no s’ha resolt, encara. Per 
tant, estem en aquesta situació.

Aquest informe va passar per la comissió de sindicatura d’aquest Parlament, però 
en aquells moments, segurament, jo no vaig reaccionar, en fi, com havia de fer-ho, 
perquè, si no, també hauria d’haver comparegut jo directament davant d’aquesta 
comissió. Però sí que ho vaig fer davant de l’altra comissió de la sindicatura. Lla-
vors, la comissió d’aquest Parlament, la Comissió de la Sindicatura de Comptes, va 
establir l’obligació del síndic, bé, de la sindicatura, que fes una auditoria de tots els 
anys fins al 2016. I això és el que ha sortit ara en aquests moments, és a dir, no és de 
l’any 15, com es va fer quan jo ho vaig demanar, sinó de tot el període. Què ha fet la 
Sindicatura de Comptes? Ho ha ampliat de l’any 15 fins a l’any 18, que és quan va 
treure, en definitiva, lo altre.

I què és el que diu aquest informe –en essència, hi insisteixo? Hi ha una rela-
ció –la tenen vostès– de tots els aspectes, al meu parer, alguns de menors, però els 
que em porten aquí davant de vostès. La Comissió de la Sindicatura de Comptes del 
Parlament demana fins al 16 i aquí es fa fins al 18, d’acord. Aquest informe fa una 
comparativa de com es trobava abans del 16 i què és el que s’ha trobat el 2018 –aquí 
la lògica és tal. I aquí continuen amb una qüestió, i aquest és un tema de fons, que 
l’estructura..., una de les afirmacions, en fi, molt assertiva i..., en fi, és que l’estructu-
ra retributiva de l’Oficina Antifrau no s’ajusta a l’article 95 dels ERGI del Parlament. 
I aquesta..., bé, aquí tenim una certa discrepància interpretativa. 

Des del primer moment, des de l’any 2009, des del primer director, s’ha seguit la 
mateixa estructura retributiva, que es fonamenta en l’article 43 del reglament de les 
NARI i en el 39. En el 43, que diu que «la retribució es fa conforme a la categoria i 
al grau que es determini». De fet, la discussió podria ser, si no es diuen coses que, 
en fi, poden resultar «gravoses» per a tots..., és més nominativa, bé, si no nominati-
va, de concepte, perquè lo que sí que és veritat és que el pagament de les coses que 
fa l’oficina es corresponen, bàsicament, bé, fins i tot menys que les que es diu als 
ERGI respecte dels funcionaris del Parlament o respecte de la Sindicatura de Comp-
tes, que també estan subjectes a la mateixa situació. 

De fet, i ho dic sincerament, crec que el nucli de les discrepàncies amb la sindica-
tura, en lo que correspon a les retribucions, està en aquest aspecte. Nosaltres defen-
sem que el nostre sistema és a l’article 43 de les NARI, que regula l’aspecte concret 
de les retribucions, però, a més a més, és que l’article 39 d’aquestes NARI diu que 
nosaltres ens hem guiar, ens hem de regular, ens regulem, per la llei, pel nostre re-
glament intern, i, després pels ERGI o altres legislacions de caràcter bàsic, i, evi-
dentment, tothom estem per complir. Per tant, nosaltres no és que rebutgem els 
ERGI, el que diem és que és d’efectes subsidiaris. Bé, aquesta és una qüestió que 
planteja diferentes sortides, i aquí esperar què diu.

Què passa en matèria de triennis, quina és la posició? La posició de la sindica-
tura, al nostre parer, ha canviat, no tant perquè els alts càrrecs tinguin dret a cobrar 
triennis meritats a l’oficina, sinó que quan compleixen un trienni meritat a l’oficina 
s’haurà de pagar amb la quantitat que es pagava ja anteriorment al cos del que pro-
cedeix. És a dir, jo vaig deixar, l’any 18, vaig tallar radicalment el pagament de qual-
sevol tipus de trienni per als alts càrrecs, i ara sembla que no, al preu que s’hauria 
de pagar conforme als ERGI, però sí al preu del cos de procedència que sí que ho 
permet. Per tant, pel que pertoca als alts càrrecs ja està solucionat.

Pel que pertoca als funcionaris –i aquesta és també una qüestió–, se’ns diu que 
no, en fi, no ens hem adaptat a l’article 96.2 dels ERGI. L’article 96.2 dels ERGI el 
que estableix és que els efectes d’antiguitat amb els funcionaris –en aquest cas, del 
Parlament, però amb els altres també– s’haurien d’incloure com a antiguitat dins 
del Parlament, dins de la sindicatura o dins de l’oficina, en aquest supòsit, aquells 
que s’havien meritat abans en altres administracions. Què vol dir? Que des del mo-
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ment que un funcionari que entra a l’oficina es troba en aquestes condicions, si 
abans tenia quatre triennis, dos d’auxiliar administratiu, dos de càrrec important, 
en el moment que arriba a l’oficina ja es converteixen en unes antiguitats com l’úl-
tim sou que ha tingut a l’oficina. Qüestió que crec que és una interpretació que no 
considerem que sigui lògica dins d’una interpretació, dins d’un àmbit, home, siste-
màtic dels ERGI redactat, però sistemàtic respecte a la legislació; em permeto po-
sar-ho en dubte. En tot cas, en relació amb els alts càrrecs, el problema és menor, el 
problema és menor, de tota manera, perquè ja s’ha tallat, es va tallar ja inicialment, 
ni es cobraven els complements ni es cobraven les percepcions que corresponien a 
l’antiguitat anterior.

Permetin-me que conclogui una mica dita aquesta situació. El primer que cal in-
terrogar-se, i això ho hauríem d’imbuir –vull insistir-hi, vull subratllar-ho–: per què 
ha passat tot això? Per què ha passat que es paguessin unes quantitats importants per 
sobre del que hi havia? Doncs el més important és que durant cinc anys l’Oïdoria de 
Comptes del Parlament no va fer les seves funcions d’acord amb la norma. Això és 
el que diu la sindicatura en el punt 1.2.3, a la pàgina 12 de l’informe. I llegeixo: «Des 
de l’exercici 2010 fins al tercer trimestre de 2015, l’oïdor de comptes va fer un in-
forme anual de tancament econòmic i pressupostari de l’oficina, mitjançant control 
financer permanent, en què va informar de la conformitat en la forma i el contingut 
dels comptes presentats. La periodicitat anual dels informes presentats per l’oïdor 
incompleix l’article 57 de les NARI.» 

Quina és la posició que nosaltres ens plantegem amb aquesta situació? Home, 
nosaltres, és que, clar, tal com ho interpreta la sindicatura, hauríem de prescindir 
d’aquest article 43 de les nostres NARI, i pensem que el sistema retributiu té a veure 
exactament amb la funció. Bé, de fet, a l’article 94 de les NARI, i referit al Parla-
ment, ho diu així, no?, que situa la retribució en relació amb les funcions pròpies del 
Parlament, i, evidentment, en una oficina amb la que també té unes funcions molt, 
molt, molt diferents a les que té el Parlament, òbviament, doncs, també hi ha aspec-
tes d’aquesta naturalesa, no? Per tant, l’aplicació... I, a més a més, fins i tot, la dispo-
sició addicional de la llei encarrega al director que faci la redacció de les normes de 
règim interior i que les presenti davant d’aquesta comissió, com jo faig en aquests 
moments, amb una modificació, que les debatrà i, en tot cas, les aprovarà o les mo-
dificarà o el que sigui corresponent.

Per tant, volem dir que aquí hi ha un problema també de quina és la regulació 
legal que té l’oficina en aquesta matèria, si té autonomia la direcció per poder aco-
llir-s’hi o interpretar aquestes qüestions, eh? Tot i això, cada vegada que la sindica-
tura ha expressat alguna actuació, diguem-ne, inadequada, hi estiguéssim o no hi 
estiguéssim d’acord, el nostre equip, jo he actuat en conseqüència, complint –quan 
parla de l’antiguitat, del concepte d’«antiguitat» dels alts càrrecs, que després ha mo-
dificat. I, com he dit abans, es va deixar de pagar immediatament aquest concepte 
perquè així ho pensava la sindicatura. 

Ara bé, quan l’informe de la sindicatura canvia de posició del 2015 en relació 
amb la paga de qualitat –i no em refereixo al director, que això està claríssim i està 
al Tribunal de Comptes, i no hi ha cap discussió possible, i ja ho resoldran; em refe-
reixo respecte del personal de l’oficina–, es planteja un problema d’inseguretat. Tot 
aquest personal ha cobrat des de l’any 2010 aquest complement de qualitat, i els puc 
dir que tinc davant, amb data 20 de desembre del 2010, signat pel director, el que era 
el director de l’oficina en aquells moments, una relació de tot el que són els funcio-
naris de l’oficina i tot el que cobraven, o el que havien de cobrar per aquest concepte: 
complement de productivitat a l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

Per tant, home, no dic que... I, a més a més, tampoc estem dient una cosa tan 
estranya: a l’article 95.b.2, si no ho recordo malament, si no m’equivoco, dels 
ERGI també s’estableix un complement de qualitat. Per tant, en el primer informe 
es negava aquesta possibilitat perquè no hi havia una adequació, no hi havia una raó 



DSPC-C 612
11 de novembre de 2020

Sessió 36 de la CAI  37 

del seu reconeixement, i en aquests moments, el 2016 –per això plantejo jo la contra-
dicció i la inseguretat–, el que es paga el 2020, perdó, diu taxativament que de cap 
manera, perquè no s’adequa la retribució al 95 dels ERGI. Home, una organització 
com la de l’Oficina Antifrau, en aquest marc d’inseguretat, amb una opinió que ha 
canviat aquí, doncs, ens resulta difícil –a part de que, socialment, en fi, hi ha una 
pèrdua de confiança especial. I això impacta en retribucions que fa deu anys que es-
taven els funcionaris percebent; doncs, home, ja tenim un problema, eh?

Nosaltres, si la sindicatura, ho repeteixo, ha considerat inadequat això, però que 
la fiscalia del Tribunal de Cuentas no ho fa, en l’informe del 2018, però la sindica-
tura ho reitera en l’informe del 2020, bé, nosaltres acatarem la sindicatura, de cap 
manera. Però vull dir que ens provoca problemes interns, també.

També és especialment greu una possible interpretació del pagament de triennis 
d’alguns dels treballadors de l’oficina, i a aquesta la raó és diferenta, i jo no sé si ho 
he explicat amb claredat. El que està dient la Sindicatura de Comptes respecte dels 
treballadors de l’oficina –funcionaris, no alts càrrecs– és que quan arriben a l’oficina 
tota l’antiguitat que tenen d’uns altres cossos, fos auxiliar administratiu o fos, en fi, 
oficial del que fos o fos el càrrec que fos, es converteix en una antiguitat de l’oficina. 
Clar, això és de la meitat de l’oficina, perquè el 48 per cent no és funcionari, és la-
boral, i aquests es regulen exclusivament pels conceptes de, en fi, laborals ordinaris, 
sigui de la..., en fi, els mateixos que utilitza la Generalitat de Catalunya en aquest 
aspecte, que en matèria d’antiguitat és molt diferent. Això suposa per a l’Oficina 
Antifrau de Catalunya una despesa de l’ordre de més de..., incrementa la despesa en 
més de mig milió d’euros. 

Bé, i mai s’ha interpretat d’aquesta manera. Es correspon ara amb aquesta situa-
ció. Per tant, quina és la solució? A veure, nosaltres no podem acudir a una juris-
dicció, ni molt menys, que finalment sigui definitiva i dicti..., hi ha una manca de 
que algú es pronunciï en aquest sistema. En fi, estava sentint també la directora de 
la GAIP, i també tenia algun problema. A veure si hi ha alguna resolució que mar-
qui exactament per on han d’anar les qüestions, a tots ens agradaria aquesta qüestió. 
Però jo no vull iniciar una batalla en aquest sentit, i menys quan no es pot resoldre 
si no és amb un tribunal de comptes... Que ja veurem si es resol, perquè si es va 
presentar el 2018 i encara estem que no ha passat a la fase d’enjudiciament, doncs, 
claríssimament.

Per això nosaltres hem pensat en presentar una modificació d’aquest article 43 
de les NARI. I permetin-me fer una breu, també, exposició de motius, a aquest res-
pecte. Com deia, l’article 43 en la redacció actual diu: «Les categories i graus que 
estableix la relació de llocs de treball determinen les retribucions del personal al 
servei de l’Oficina Antifrau, d’acord amb els crèdits pressupostaris aprovats.» I nos-
altres el que proposem és una modificació que, mantenint aquest criteri, que és el 
criteri de l’autonomia que tenim a aquesta institució que jo dirigeixo en aquests mo-
ments, però una redacció que s’ajusta a l’article 95, una nova redacció, un comple-
ment d’explicació, que ja ho fèiem –que ja ho fèiem– en l’aplicació material, però 
bé, en tot cas, que quedi..., que no hi hagi insuficiència de llei, de cap manera, de 
norma, en aquest cas. L’estructura retributiva, diguem-ne –bé, ho tenen vostès da-
vant i ho podran veure..., l’estructura retributiva del personal al servei de l’oficina 
inclou els conceptes següents –i aquí els incloem tots, també aquest que es refereix 
a la qualitat. 

Hem fet un bis que també regula l’àmbit de l’antiguitat, perquè... I aquí jo no 
vull que quedi res fora: també incloem el personal funcionari de carrera, és a dir, 
que inclou també la meritació d’un trienni dels funcionaris, siguin funcionaris ex-
clusivament o siguin alts càrrecs, també s’haurà de pagar a partir d’aquell moment. 
Això, i vull subratllar-ho ara, perquè tant aquest director com el director adjunt, que 
som els que som, sense posar dubtes, alts càrrecs, no crec que estiguem..., bé, en fi, 
en el meu cas no deu arribar a dos anys, i en el cas del director adjunt crec possible 
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que..., ells han de ser funcionaris del cos de procedència, el que vol dir que en el 
moment que siguem jubilats en el cos de procedència deixarem de cobrar qualsevol 
antiguitat. Per tant, no és un tema que el vulguem fer perquè ens afecta a nosaltres, 
el que volem fer és que quedi clar, i que vostès es pronunciïn, i si és que sí, doncs, 
serà que sí, però si és que no, serà que no. Que consti que hi ha altres persones, que 
són els directors funcionals que, efectivament, sí que també es tenen com a alts càr-
recs, amb certa discrepància, també, amb la sindicatura, però aquest és un tema, al 
meu parer, que no.

Conclusió de tota aquesta situació. La voluntat de l’oficina és treballar, però tre-
ballar per fer una modificació, en fi, de la integritat externa. El que no podem estar 
és sense tenir les coses clares a la nostra casa. I per això jo acudeixo a aquesta co-
missió per intentar donar una sortida que, mantenint la independència de criteri de 
l’oficina, que és la que correspon per la seva qualitat d’institució independent, en fi, 
independent funcional, però, en tot cas, per portar aquesta funcionalitat també ho té, 
sigui d’acord, sigui semblant al que estableix l’article 95 dels ERGI.

Vostès tenen la paraula. Podré aclarir totes les qüestions que a vostès els inte-
ressin, siguin d’aquesta naturalesa o siguin d’una altra referida a aquests informes, 
perquè, efectivament, hi ha alguna cosa, però no afecta el nucli d’aquesta qüestió, i 
nosaltres hem reformat, doncs, jo diria que el 90 per cent dels aspectes dels que es 
deia que s’havien de reformar. I alguns, que no s’han reformat, és perquè necessitem 
modificacions legals al respecte.

Gràcies. Gràcies, senyor president.

El president

Agrair al director les explicacions, i saludar el senyor Joan Xirau, director ad-
junt, que abans me l’havia deixat. I, sense més dilació, passaríem... És una proposta 
presentada per tots els grups parlamentaris, i, en aquest sentit, continuarem per l’or-
dre, i començaríem pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I, en nom d’aquest grup, té 
la paraula l’il·lustre diputat Nacho Martín Blanco.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. En primer lloc, és important agrair al senyor Gimeno la seva 
presència avui en aquesta comissió, la seva disposició sempre a comparèixer davant 
de la comissió per retre comptes sobre la seva actuació al front de l’Oficina Anti-
frau, sobretot, perquè em sembla especialment important, tenint en compte la posi-
ció que ell ocupa en l’entramat institucional a Catalunya. 

L’Oficina Antifrau és una institució que ha de tenir un pes cabdal en la nostra 
Administració pública pel que fa a la transparència i al retiment de comptes davant 
de la ciutadania del que és tota la vida institucional de la nostra comunitat, i, per 
tant, és molt important la predisposició del senyor Gimeno, que crec que convé re-
conèixer que ha suposat un canvi substancial, un canvi radical amb l’anterior etapa, 
tant la del senyor De Alfonso com la de la interinitat de la senyora Masià. Ho dic 
perquè, ho diem des del nostre grup, perquè, de fet, quan el senyor Gimeno va ser 
proposat i la seva candidatura va ser escoltada pel Parlament de Catalunya, doncs, 
nosaltres vam manifestar el nostre escepticisme davant de la situació en què es 
trobava l’oficina i el deteriorament, la vulneració que havia patit la institució. Des 
d’aquest punt de vista, creiem que és imprescindible posar de manifest, sense cap 
ànim, tampoc, de resultar especialment complaent amb el compareixent, que es re-
conegui el canvi que hi ha hagut a l’oficina amb la seva gestió al capdavant d’aquesta 
institució.

Ens preocupa enormement, i ens agradaria conèixer, doncs, alguns aspectes del 
que ha comentat el senyor Gimeno. Per exemple, pel que fa a la figura de la senyora 
Masià. S’ha parlat molt de la figura del senyor De Alfonso, i, efectivament, és inad-
missible que es faci servir una institució com l’Oficina Antifrau, precisament, per 
cometre fraus, com el fet de cobrar triennis que no et corresponen o que et corres-
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pondrien d’acord amb la teva carrera judicial en un altre àmbit, en un altre poder de 
l’Estat, en aquest cas, en el poder judicial. No et correspondria cobrar-los com a di-
rector de l’Oficina Antifrau, i tu, en un moment en què la resta de funcionaris públics 
estan patint unes retallades enormes de les seves retribucions, cobres uns triennis que 
no et corresponen. Això ho va fer el senyor De Alfonso, però també, pel que hem sa-
but, ho va fer la senyora Masià. I ens agradaria, també, conèixer l’opinió del senyor 
Gimeno, més que res, diguem-ne, el que opina l’oficina d’aquesta qüestió. 

La senyora Masià, de fet, va ser cessada pel mateix senyor Gimeno, i, per tant, 
diguem-ne, aquest període, aquesta etapa va quedar superada amb l’arribada del 
senyor Gimeno. Però és veritat que la senyora Masià és el perfil, és el paradigma, 
doncs, que constata la colonització de les institucions per part de partits polítics, 
en aquest cas de Convergència Democràtica, o de Junts per Catalunya, i hereva de 
Convergència. Però, en aquest cas, el que van fer, bàsicament, és colonitzar una ins-
titució com l’Oficina Antifrau per col·locar persones afins a un partit polític que, en 
definitiva, el que no tindrà és cap incentiu, aquesta persona, quan estigui en un àm-
bit institucional com aquest, per investigar determinats casos de corrupció com ara 
el cas de corrupció de la família Pujol.

Per tant, és molt important, doncs, continuar prestigiant la institució de l’Oficina 
Antifrau i posar en valor, per exemple, alguns aspectes com els que ha comentat el 
senyor Gimeno en més d’una ocasió, que és, doncs, la qüestió, diguem-ne, de limi-
tar aquesta..., limitar clarament quina és l’evolució que ha de seguir un funcionari 
per cobrar, per ser creditor d’aquests triennis. I, d’altra banda, alguns altres aspec-
tes, com potenciar la figura dels alertadors com a figures cabdals en la lluita contra 
la corrupció.

Des d’aquest punt de vista, per nosaltres és molt important la idea que comentava 
abans de prestigiar la institució de l’Oficina Antifrau. És una institució que consi-
derem que ha de poder funcionar amb honorabilitat, amb criteris de persecució del 
frau.

I ens agradaria també conèixer, en la mesura del possible, si des de l’Oficina 
Antifrau s’està fent, diguem-ne, tot el necessari en qüestions, en casos de corrupció 
que s’han conegut recentment, doncs, per exemple, possibles casos de corrupció que 
vinculen també els partits de govern i quina és la tasca, quina és la feina que sobre 
aquesta qüestió està desenvolupant l’oficina.

Pel que fa al que hem conegut de l’informe de la Sindicatura de Comptes, és im-
portant, i nosaltres ja direm, doncs, la col·laboració que està tenint el senyor Gime-
no, l’Oficina Antifrau en aquesta conjuntura. I el que sí que farem nosaltres, com 
a grup parlamentari, és continuar amatents a tots els procediments que estiguin en 
curs al Tribunal de Comptes, estar amatents i molt atents a qualsevol novetat per 
poder fiscalitzar, lògicament, com a representants de la ciutadania a Catalunya, tot 
el que tingui a veure amb els fons públics i amb recursos que, doncs, deriven de 
l’erari públic.

Per la nostra banda, senyor Gimeno, posar una vegada més en relleu el canvi que 
ha suposat la seva presència a l’oficina, i agrair-li la seva disposició sempre a parti-
cipar a la comissió, i també convidar-lo a ser present en el proper Ple sobre corrup-
ció, que hem aconseguit des del Grup Parlamentari de Ciutadans que se celebri al 
Parlament les properes setmanes, les pròximes setmanes, un ple en què tractarem 
sobre la qüestió, doncs, lògicament, que forma part de les seves funcions com a cap 
de l’Oficina Antifrau, i que segur que estarà interessat vostè a presenciar des de la 
tribuna del Parlament, però, en tot cas, per l’actual conjuntura, si més no, des d’on 
sigui, telemàticament. 

I, bé, gràcies per tot, senyor Gimeno, i això és tot per la nostra part. Gràcies, 
president.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Ferran 
Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Doncs nosaltres també voldríem començar per agrair la com-
pareixença d’avui del senyor Miguel Ángel Gimeno, en nom de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya. El cert és que vostè mateix començava la seva intervenció subratllant 
que la proposta que ens fan de modificació de la normativa és difícil que pugui veu-
re la llum en aquesta legislatura –ho hem comentat també en la compareixença an-
terior–, tot indica que estem als darrers compassos de la legislatura, i, per tant, no hi 
haurà temps material per debatre, en aquesta legislatura, aquesta proposta que fan. 

De totes maneres, considerem que és una deferència que la presenti davant de la 
comissió i que tinguem ocasió de conèixer-la i de discutir-la amb vostè. En prenem 
nota, eh?, en prenem nota, perquè és veritat que la regulació en les normes de rè-
gim intern de l’Oficina Antifrau, pel que fa als aspectes retributius, doncs, són molt 
succintes, molt concises, i, per tant, pot ser necessari, i a la vista de les derivades 
de les que també ha estat informant vostè, entrar amb més detall en aquestes dis-
posicions respecte al règim retributiu del personal al servei de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya. Però, en qualsevol cas, això, com dèiem, em temo que quedarà per als 
legisladors i legisladores de la següent legislatura. Però, en qualsevol cas, com deia, 
l’hi agraïm.

Després hi ha, amb perdó de l’expressió col·loquial, tot l’embolic que ens ha es-
tat explicant, relatiu, d’una banda, a qüestions netament fraudulentes –abans hi feia 
referència el senyor Martín Blanco fent aquest qualificatiu, i no puc fer altra cosa 
que coincidir-hi– que tenen a veure amb les percepcions de l’anterior director de 
l’Oficina Antifrau, no?, però també amb les diferències de criteri –aquestes sí que 
entenem nosaltres que sense cap ànim fraudulent, però que es pot produir en qual-
sevol administració, en qualsevol entitat l’organisme– respecte a l’aplicació de cri-
teris retributius, per exemple, aquests complements als que es referia o als mateixos 
triennis, a la mateixa antiguitat. 

Clar, aquí jo crec que cal celebrar que, amb independència de les discrepàncies 
que puguin tenir, doncs, es pleguin al criteri de la Sindicatura de Comptes, i ja veu-
rem també com acaba –si és que acaba, perquè vostè també apuntava que no neces-
sàriament ha de ser aviat– el que tenim en el Tribunal de Comptes, no? El que passa 
és que, segurament, això escapa bastant a les possibilitats d’intervenció d’aquesta 
comissió i del mateix Parlament. Que sí que, pel que fa a les tasques de fiscalització, 
a les que també al·ludia el portaveu de Ciutadans, doncs, és d’agrair que se’ns faciliti 
la informació que se’ns ha facilitat. Però, certament, això ara mateix, segurament, 
està més en discussió entre aquests organismes que hem citat que no pas el que pu-
gui fer el Parlament, amb independència de que, evidentment, hi hagi o pugui ha-
ver-hi canvis en les normes de règim intern.

En qualsevol cas, nosaltres considerem absolutament inacceptable el que va pas-
sar en l’època de l’anterior director respecte a les seves pròpies percepcions. Jo crec 
que amb això, vaja, no vull anticipar les posicions de la resta de grups, però crec que 
tots els grups hi podrem coincidir. I el cert és que crec que, tant des del punt de vis-
ta de la mateixa oficina en la seva etapa actual com del conjunt de la ciutadania, jo 
crec que és absolutament necessari ja tancar l’anterior etapa amb tot el que d’esper-
pent significa que hi hagués aquestes actuacions irregulars, precisament, en l’Ofici-
na Antifrau, no? 

Perquè vostès ho han dit, estan fent una tasca important per recuperar el prestigi 
social perdut en l’anterior etapa, i que cuegin encara qüestions com aquestes no hi 
contribueix, no hi ajuda. I, per tant, nosaltres, com que creiem en la importància de 
la tasca que el seu dia el Parlament els va encomanar amb la llei que creava l’Oficina 
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Antifrau, i creiem que es pot fer una molt bona tasca, estem disposats a contribuir a 
aquesta recuperació del prestigi social, però, d’alguna manera, cal que l’actuació dels 
diferents òrgans sigui tot el..., o sigui, que es faci amb tot el rigor que sigui neces-
sari, però també que vagi avançant, i que, per tant, permeti arribar a una conclusió 
d’aquella etapa.

En fi, que nosaltres estem aquí, el nostre grup parlamentari, i crec que el conjunt 
del Parlament, a disposició per debatre aquelles millores que sigui necessari intro-
duir, tant pel que fa al règim retributiu, però també per qualsevol altre aspecte de les 
normes de règim intern o de les que regulin les mateixes competències i funcions de 
l’oficina. Per tant, ens trobaran disposats a parlar-ne. Però, certament, cal enterrar ja 
l’etapa anterior, perquè cada vegada que es genera un titular com el que s’ha generat 
–que és inevitable, si els fets són els que eren, evidentment..., però cada vegada que 
es genera aquest titular es fa un flac favor a la tasca que l’Oficina Antifrau ha de fer, 
i, per tant, creiem que és molt i molt necessari que puguem passar pàgina.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bon dia, senyor Gimeno. El primer que voldríem fer des del 
nostre grup parlamentari, com no podia ser d’altra manera, és agrair-li la seva com-
pareixença, agrair-li les seves explicacions, no?, i manifestar-li també que al nostre 
grup, doncs, som conscients del nou impuls que se li ha donat a l’Oficina Antifrau 
d’ençà que es va canviar el director, i li agraïm i li reconeixem aquesta tasca. 

Igualment, també som conscients de tota la tasca legislativa que s’hauria d’haver 
impulsat, i de la qual vostè ens ha estat exposant, no?, doncs, per on hauria d’haver anat 
tota aquesta tasca legislativa que s’hauria d’haver impulsat per millorar l’Oficina Anti-
frau, per determinar, per regular moltes de les qüestions que vostè ens plantejava, amb 
un objectiu claríssim, que és la lluita contra la corrupció a Catalunya. I ho deia ara el 
diputat Pedret, som al final de la legislatura, i, per tant, la nostra sensació és que també 
en aquest aspecte, doncs, hem perdut la legislatura per poder avançar en aquestes mo-
dificacions legislatives necessàries, no?

En qualsevol cas, en relació amb els elements que vostè ha exposat, i que es deri-
ven de la informació que hem conegut sobre la Sindicatura de Comptes en l’infor-
me dels anys 15-18, és una qüestió altament preocupant, no?, és a dir, és realment 
greu que l’Oficina Antifrau, doncs, hagi viscut aquestes situacions de frau tan greus, 
que es situen en l’àmbit de les remuneracions dels triennis, dels complements, però 
no només això. És a dir, és tota la qüestió salarial, que és greu perquè es produeix 
–i això ho volem recordar– en un moment en què totes les administracions públi-
ques estaven obligades a limitar la despesa en retribucions, no? Es va suprimir una 
paga extraordinària a tots els treballadors i treballadores públiques, les aportacions 
als plans de pensions, els complements de productivitat, és a dir, mentre tots els tre-
balladors i treballadores públiques veien limitats els seus ingressos en l’època d’aus-
teritat després de la crisi del 2008, resulta que a l’Oficina Antifrau no estava passant 
això, i, a més a més, no només es seguien cobrant els salaris que ja es percebien i 
els complements, sinó que a sobre hi havien uns complements, uns triennis extra 
que ara hem conegut, no?, doncs, que no eren de rebut. Per tant, això creiem que és 
greu. Però és que no només és això, és a dir, també hi han molts altres elements que 
s’identifiquen en l’informe –tot el que té a veure amb pressupostos deficients, amb 
fraccionament de contractes–, per tant, hi han molts altres elements que ens porten 
a veure, doncs, que hi havia una sèrie de males praxis fraudulentes, justament, en el 
si de l’Oficina Antifrau.

En qualsevol cas, nosaltres celebrem, doncs, que hi hagi un canvi de rumb en 
aquest sentit. Mostrem la nostra plena disposició a col·laborar en aquest canvi de 
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rumb, que entenem que ja s’ha començat a produir, també en la necessària tasca de 
dotar de nou de prestigi un organisme que nosaltres entenem que és molt important, 
perquè la corrupció, malauradament, continua sent una de les principals xacres que 
tenim avui en dia a Catalunya, i, per tant, aquest organisme entenem que és necessa-
ri. Però sí que no acabem de veure en quina mesura, doncs, més enllà de, òbviament, 
tancar l’etapa de males pràctiques fraudulentes de la que parlàvem, que és abso-
lutament necessari, sí que voldríem veure més com l’Oficina Antifrau contribueix 
en aquesta lluita contra la corrupció a Catalunya.

En aquest sentit, doncs, volem posar l’accent en la importància de la qüestió 
dels alertadors. Creiem que és un element eminentment important per contribuir en 
aquesta lluita contra la corrupció. I sí que li volíem demanar, doncs, què s’està des-
envolupant al respecte envers la figura dels alertadors.

I, per últim, i per acabar la nostra intervenció, sí que voldríem també posar un 
element d’actualitat, de preocupació en la situació que estem vivint de pandèmia, 
no?, com la pandèmia està justificant, doncs, contractacions d’urgència, és a dir, tra-
mitacions administratives que no són les habituals. I sí que volíem preguntar-li si 
en aquest sentit, des de l’Oficina Antifrau s’està atent a aquesta situació per evitar 
que justament en unes situacions de xoc, de crisi, com les que estem vivint, doncs, 
es puguin produir situacions indegudes, justament, perquè es flexibilitzen els me-
canismes de contractació. I sí que volíem saber si en el marc de les despeses ex-
traordinàries generades per la Covid i les contractacions situades, doncs, amb una 
normativa més àgil des de l’Oficina Antifrau s’hi està a sobre per evitar qualsevol 
tipus de pràctica fraudulenta.

Res més. Per part nostra, agrair-li de nou la seva compareixença. Gràcies, presi-
dent.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la 
il·lustre diputada Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bon dia de nou. Bon dia, senyor Gimeno, moltes gràcies per la seva compa-
reixença i per algunes de les seves explicacions. Ens agradaria fer una reflexió prè-
via, que és felicitar una vegada més la Sindicatura de Comptes per la seva feina, per 
arribar allà on, per exemple, la Guàrdia Civil, que ha demostrat tenir molta celeritat 
a l’hora de perseguir possibles casos de corrupció..., que ni tan sols ha parat atenció 
a una qüestió que està sobre la taula des de fa molt de temps amb informes de la sin-
dicatura. Per tant, felicitar la Sindicatura de Comptes per la seva feina.

Segon, constatar també una qüestió que és política, que més enllà de fer-li una 
reflexió a vostè és una reflexió política per a la resta de grups, que és constatar com 
les designacions polítiques, i en aquest cas a l’Oficina Antifrau, la designació per 
part de la sociovergència s’ha demostrat com una perversió que al final ha portat a 
una situació que és lamentable, no?, que és la pitjor de les situacions amb la que ens 
podem trobar, que és que l’organisme encarregat de vetllar i perseguir la corrupció 
sigui el que estigui assenyalat i posat en dubte. Creiem que és quelcom que tots ple-
gats ens hauríem de lamentar, i també fer-nos-en responsables.

Nosaltres volem entrar en algunes preguntes, que és probable que sigui per des-
coneixement o per no tenir prou expertesa en el tema, i que ens agradaria que ens 
pogués resoldre. Des de la nostra perspectiva, volem entomar aquest tema com en-
tomem qualsevol qüestió de presumpta corrupció, a partir de, primer, el que anome-
nem la «triple erra»: el reconeixement, la reparació i les garanties de no repetició. 
I, per tant, li volem preguntar sobre aquesta qüestió. Vostè, com a actual director de 
l’oficina, reconeix el frau comès a través del que la Sindicatura de Comptes anomena 
unes «despeses de personal de l’Oficina Antifrau de Catalunya qüestionables, que 
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no s’avenen amb la llei», entre d’altres adjectius que vostè coneix millor que jo que 
es desenvolupen en els informes? Segon, quines eines de reparació han dut a terme 
en el seu càrrec? I quines garanties de no repetició?

Disculpi’m si m’equivoco, però la sensació que tenim és que avui se’ns posen so-
bre la taula algunes modificacions reglamentàries per a una qüestió que està sobre 
la taula amb informes des del 2018, i que, per tant, es fa a correcuita i amb l’evident 
situació de que no podrem fer-ho durant aquesta legislatura. Tant de bo, i ens com-
prometem, també, i ens responsabilitzen nosaltres de no haver impulsat aquestes 
modificacions anteriorment..., però ens preocupa que avui ens trobem en aquesta 
situació, perquè el tema ha saltat als mitjans de comunicació i no perquè hi hagi una 
voluntat expressa de reparar aquesta realitat.

Nosaltres tenim la sensació que s’ha generat un espai d’impunitat per al senyor 
De Alfonso, una persona que s’ha demostrat també que ha col·laborat activament 
amb les clavegueres de l’Estat i que ha participat de la pèrdua de credibilitat de l’Ofi-
cina Antifrau, amb les greus conseqüències que té des d’una perspectiva democrà-
tica. I ens agradaria preguntar-li i fer-li un prec i saber si des de la mateixa oficina 
s’estan prenent mesures per reclamar al senyor De Alfonso el retorn de tots aquests 
cobraments irregulars detectats per la Sindicatura de Comptes que la mateixa Sin-
dicatura de Comptes anomena que podrien ser perseguits administrativament i judi-
cialment. Què han fet, en aquest sentit? Prendran mesures per reparar? L’hi recordo, 
no?: reconeixement –reconeixen aquesta situació?–; estan reparant?, per tant, estan 
reclamant que De Alfonso retorni aquests diners públics on pertoquen?, i tercer, era 
el que li demanava, les garanties de no repetició.

Així mateix, ens agradaria saber quines de les qüestions que van fer possibles 
aquestes irregularitats encara avui dia són presents, si pot –sé que ja n’ha fet es-
ment– entrar-hi amb més profunditat, i que, per tant, si a dia d’avui hi ha algú co-
brant aquests conceptes del complement de qualitat, aquest complement de qualitat 
que la sindicatura anomena «irregular»; hi ha algú que està cobrant? Hi és? I, per 
tant, conèixer amb més detall la situació amb relació a la greu anàlisi que fa la ma-
teixa sindicatura.

És evident que el joc de paraules és barroer, però que l’oficina de control del 
frau de les institucions públiques catalanes estigui sota el punt de mira per possibles 
fraus és molt lamentable, i nosaltres fem la reflexió de que cal que fem una revisió 
crítica, hi insisteixo, de reconeixement, reparació i de garantia de no repetició amb 
unes quantitats de diners i en uns períodes de temps suficientment amplis i coneguts 
des de fa suficientment temps per haver-ho solucionat, i encara no s’ha fet.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Ma-
nuel Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera agradecer al señor Gimeno su com-
parecencia como responsable de la Oficina Antifraude, también agradecer sus ex-
plicaciones, la propuesta de cambios legislativos que nos ha explicado, y que, como 
ya han comentado los portavoces que me han precedido, va a ser difícil que durante 
esta legislatura se puedan llevar a cabo. Pero, por parte del Grupo Popular, nosotros 
estudiaremos en detalle esas modificaciones y esas propuestas para que en la próxi-
ma legislatura cuanto antes se puedan poner en marcha y que las podamos debatir 
entre todas las fuerzas políticas, ¿no?

Agradecemos también toda la información y las explicaciones que nos ha dado 
sobre esas posibles sombras de corrupción que salpican a la Oficina Antifraude, 
¿no?, y especialmente esas informaciones recientes que han salido, no sé, estos úl-
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timos días en un momento, como pueden entender, complicadísimo, donde tenemos 
muchísimos conciudadanos que han perdido su puesto de trabajo, muchísima gente 
que lo está pasando mal, que el órgano fiscalizador que tiene que velar para evitar la 
corrupción y evitar el fraude, pues, tenga estas sombras, realmente daña muchísimo 
a la institución y es algo que lamentamos profundamente, ¿no?

A mí, por no repetir los argumentos de las personas que ya me han precedido, sí 
que me gustaría que nos contestase si han establecido algún tipo de protocolo para 
evitar que se vuelvan a repetir, pues, los hechos que hemos conocido recientemente 
de actuaciones pasadas. Yo creo que ha de quedar clarísimo el trabajo y la utilidad 
que tiene esta oficina y que no puede tener ninguna tacha ni ninguna mancha de 
corrupción quien tiene que velar porque las cosas se hagan bien, ¿no? Simplemen-
te, pues, transmitirle esa inquietud que tenemos desde el Grupo Popular. Y, sobre 
todo, si existen ya, si han puesto en marcha mecanismos para que esto no se vuelva 
a repetir.

Muchas gracias, presidente.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, la paraula al Grup Parlamentari Repu-
blicà. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, com els meus companys portaveus, 
doncs, agrair, en aquest cas al director de l’oficina, que hagi volgut comparèixer i 
que ho hagi fet a iniciativa pròpia. Crec que dignifica la institució i el lloa a nivell 
personal, doncs, tenir, home, la inquietud de voler comparèixer davant del Parla-
ment per posar llum a algun tema que, lògicament, com ja ha explicat, doncs, home, 
compromet la imatge pública de l’oficina, i que no es correspon amb la trajectòria 
recent que està discorrent en la mateixa oficina. Jo crec que els portaveus que m’han 
precedit ja ho han expressat, i jo ho vull expressar en nom del nostre grup.

Nosaltres volem diferenciar clarament la gestió anterior al seu nomenament de la 
que està vostè fent a dia d’avui. Entenem que està esmerçant molts esforços per mi-
rar, precisament, de dignificar la institució i que aquesta obeeixi a l’objecte pel que 
fou creada, no? Lamentablement, doncs, algunes persones que l’han precedit en el 
seu càrrec, a més de voler-se carregar la nostra sanitat, presumptament s’han volgut 
omplir les butxaques. Com vostè ha dit, doncs, en el seu moment ja va fer, lògica-
ment, les seves actuacions davant del Tribunal de Comptes, i, per tant, des d’aquest 
punt de vista, crec que no hi ha més a exigir-li.

També, no?, reconèixer, com vostè ha explicitat, doncs, aquestes mesures que 
ha adoptat respecte d’un concepte que estava en discussió, arran d’aquest dictamen 
de la Sindicatura de Comptes, el previ, i que va fer que adoptés aquesta prevenció i 
aquests complements no fossin percebuts pels alts càrrecs de l’oficina, i sí, en can-
vi, pel funcionariat. Nosaltres el que entenem és que aquí hi ha un xoc legítim, no?, 
d’interpretació de les lleis entre dos figures, dos institucions del nostre ordenament, 
en aquest cas, la Sindicatura de Comptes, que fa una interpretació respecte al que és 
d’aplicació pels estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
el que bé ha explicitat vostè, que són els articles 95, 96, i en aquest cas, doncs, el 
parer de l’oficina, i que expressa vostè mateix, el director, que entenia que és d’apli-
cació un altre règim. I és per això que entenc que ambdós normes, no?, amb rang de 
reglament que desenvolupa el mateix Parlament ens demana que fem una modifica-
ció de les normes d’actuació i de règim interior de la CAI, que vam aprovar el 2009, 
per establir un règim retributiu propi, no?, en aquest cas de l’oficina, que estableixi 
clarament, doncs, quins són els paràmetres de les retribucions que han de rebre els 
membres de l’oficina.

Crec que és una temàtica amb una complexitat jurídica, si més no per a nosal-
tres, no?, evident, perquè, evidentment, com li he dit, doncs, estem parlant de dos 
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institucions rellevants del nostre ordenament, com poden ser l’Oficina Antifrau i la 
sindicatura, i, evidentment, voldrem avaluar correctament, doncs, quin és el posicio-
nament final que hauríem de fer, perquè entenc que aquest hauria de ser en l’àmbit 
de la comissió sobre la Sindicatura de Comptes.

El que sí que és cert és que si hi han dos normes de rang reglamentari, proba-
blement, la decisió pot raure en la Mesa del Parlament amb criteris interpretatius de 
què és allò que ha de prevaldre, eh? En qualsevol cas, el que sí que farem, doncs, 
lògicament –de fet ja ho hem fet, eh?–, és demanar, en aquest cas als serveis jurí-
dics del Parlament quina és la complexitat, si és el cas que hem d’optar per aquesta 
via, per fer la modificació d’aquestes normes d’actuació, eh?, en tant que són unes 
normes que s’aproven per la comissió i és la demanda, en aquest cas, del director de 
l’Oficina Antifrau, de que adoptem aquesta decisió a la sindicatura, doncs, quin és 
el tràmit, quin és el termini. 

I que, per tant, més enllà de què han dit la resta de portaveus, que donen a enten-
dre que el raonable és que, en cas d’haver-se d’abordar aquesta modificació d’aques-
tes normes, molt probablement hagi de ser en la propera legislatura, doncs, home, 
que puguem tenir tots els elements de judici per veure si és quelcom dificultós o 
és quelcom que es pot afrontar, doncs, inserint-ho en l’ordre del dia de la propera 
comissió i acordant-ho d’aquesta manera. I ho dic amb totes les prevencions, eh?, 
vull que m’entengui, perquè crec que, lògicament, ens hem d’exigir entre tots, com 
a representants públics, doncs, fer-ho tot amb la màxima seguretat jurídica i ente-
nent que donem una resposta acurada a la situació. Perquè, si bé és cert que l’Ofi-
cina Antifrau té el seu propi objecte i la seva manera d’actuar, home, també se’ns 
està demanant que fem una regulació diferenciada respecte d’un règim ordinari del 
règim dels organismes dependents del Parlament, i és quelcom que hem d’abordar 
acuradament.

De tota manera, acabaré només, no?, insistint que nosaltres, si més no nosaltres, 
comptem amb tota la tranquil·litat i la confiança en la seva gestió, i que n’estem con-
vençuts. En qualsevol cas, entenem la seva preocupació per la imatge pública que 
puguin projectar alguns titulars respecte de l’actuació de l’oficina en el passat. I jo 
crec que a dia d’avui, i jo crec que la percepció pública és que des d’aquí van ha-
ver-hi aquests canvis en els nomenaments en la direcció de l’oficina, que existeix 
una percepció política generalitzada, i crec que també social, de que aquestes cir-
cumstàncies no tornaran a esdevenir.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, diputat. I, per últim, el Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé, doncs, moltes gràcies, president. També, per descomptat, saludar, doncs, el 
director de l’oficina, el senyor Miguel Ángel Gimeno, per la seva compareixença, 
avançant-se al que seria també un procediment, diguem-ne..., al Parlament de Ca-
talunya primer acostuma a haver-hi l’aprovació de l’expedient de la Sindicatura de 
Comptes; s’aprova o compareix el síndic a la sindicatura per explicar l’expedient; 
es prenen les resolucions que calgui prendre, i, a vegades, a reacció d’aquest tràmit, 
primer parlamentari, de la sindicatura a la comissió, després poden haver-hi les dife-
rents, diguem-ne, sol·licituds de compareixença, un cop l’informe mare de la sindica-
tura, doncs, està aprovat, i, per tant, assenta ja el que seria..., es consolida. 

Avui, doncs, això, l’ordre dels factors ha canviat aquí. Aquí és un informe que 
encara està en tràmit de compareixences, a nivell de Parlament encara no està apro-
vat, vostè, un cop es fa públic ja i fa les al·legacions, supera les al·legacions i ve a 
demanar la sol·licitud de comparèixer aquí en seu parlamentària, doncs, per avan-
çar-nos i explicar-nos, inclús abans que els diputats coneguem l’argumentació de la 
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sindicatura, el paper de la posició de l’oficina. Jo, res a dir en aquest sentit. Simple-
ment que, a l’hora d’ordenar la intervenció, era important fer aquest apunt perquè no 
era, diguem-ne, l’habitual.

Sobretot, hi ha una cosa positiva, que és la voluntat d’aquest director, de vos-
tè, doncs, d’avançar-se a qualsevol esdeveniment, a qualsevol especulació, de retre 
comptes, de donar la cara i d’intentar explicar i pacificar una gestió del seu mandat, 
de l’oficina, on vostè corregeix, malgrat que en les al·legacions llegides pugui dis-
crepar d’apreciacions de la sindicatura, corregeix per també, doncs, instal·lar aques-
ta manera d’actuar diferenciada de l’anterior mandat; un mandat, lògicament, molt 
marcat, i encara més accentua que a sobre, després de tot, de l’anterior director hi 
hagi també aquesta conducta fraudulenta a nivell retributiu, hi hagi aquest tema 
també de fraccionament de contractes menors, i, en definitiva, diguem-ne, no ajuda, 
ni molt menys, a aquests estàndards de confiança que fan falta en una institució com 
la que vostè és director i que vostè està revertint, jo penso, de manera excel·lent en 
els últims temps –també l’hi volíem dir.

Clar, aquí sempre se’ns suscita aquella pregunta, i a la gent del carrer i a la ciu-
tadania en general, no?: qui vigila el vigilant? Clar, si ja és difícil respondre qui 
vigila el vigilant, si un estament, que és qui ha de vigilar, o que ha d’auditar, com 
la sindicatura, provoca aquest debat jurídic d’interpretacions dintre de la sindica-
tura, i també a l’Oficina Antifrau, bé, doncs denota la complexitat també d’alguns 
temes a l’hora de poder ser regulats. Jo només preguntaria –i sense detall, ni molt 
menys, de polemitzar– si aquesta proposta de l’article 43 de modificació, senyor 
Gim no, està validada també per la Sindicatura de Comptes a nivell procedimental, 
que no ens trobem després amb una auditoria posterior de la sindicatura en la qual 
es posa en qüestió aquesta modificació, també, que ens proposa vostè que pogués-
sim fer en el diferent tràmit parlamentari o legislatiu. Simplement, aquest apunt 
perquè penso que es constaten..., hi ha algunes afirmacions a l’expedient de la sin-
dicatura, i també en les respostes de l’Oficina Antifrau que, bé, denoten, doncs, que 
s’ha de treballar molt, però també parteix d’una premissa, que vostè també ha dit, 
que, bé, que vostè acata, lògicament, el que diu la Sindicatura de Comptes, malgrat 
poder-ne també discrepar.

En el tema dels quadres retributius, en l’evolució que diu l’informe –per això es 
fa una miqueta difícil analitzar l’informe, també, sense l’acompanyament de l’ex-
plicació dels mateixos síndics que l’han realitzat–, també es nota molt clar aquest 
tema d’increments retributius en època de crisi i en època de restriccions, que fan 
mal als ulls, amb increments que poden saltar, amb relació al 2010-2016, de més 
increment de capítol 1 del voltant de més del 40 per cent, i això, lògicament, no pot 
ser. I si anem al desglossament, aquesta interpretació i dubtes jurídics sobre el tema 
del complement de qualitat i el tema de les antiguitats, clar, doncs fa que hi hagi 
aquest batibull també de xifres complexes d’analitzar, perquè també ja he explicat 
que no és fàcil.

A mi permeti’m també recolzar una part de la seva intervenció, que vostè hi ha 
passat molt per damunt, i ho entenc, que és que, evidentment, em preocupa molt el 
que va fer l’anterior director, però també em preocupa, doncs, el paper també de l’oï-
dora o l’oïdor de comptes del Parlament de Catalunya, que durant cinc exercicis no 
hagués fet també cap control de seguiment d’aquest tema.

Ho dic perquè aquí a vegades les coses no passen..., sempre van relacionades 
unes amb les altres i no..., i per molt que siguin departaments estancs... Però és molt 
important que afinem molt bé els mecanismes de control de tots els estaments, en 
tots els llocs i en tota la seqüència i amb tota la relació, diguem-ne, de timing, de, bé, 
poder fer aquestes observances crítiques i il·legals a nivell de seguiment i control, i 
també hi ha un paper aquí, lògicament, com que depèn del Parlament, també hi ha 
un paper que també s’ha de jugar, lògicament, des d’aquí.
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Jo, com el company del Grup Republicà, no entraré a considerar si la proposta 
que fa vostè de modificació és la bona o no, ho analitzarem, veurem si es pot en-
trar en temps i forma, que ho veig difícil. Però, en qualsevol cas, nosaltres, reforçar 
la confiança que al seu moment ja li vam donar amb el seu mandat. Agrair-li, com 
sempre, la seva disposició i aquesta voluntat també de fer aquesta pedagogia per ex-
plicar el que està passant, temes que són difícils d’entendre. I li dic jo que la lectura 
de l’informe no és fàcil, no és una lectura fàcil, és complicada, perquè hi ha bones 
fonamentacions, diguem-ne, argumentals en tota la dialèctica que mantenen amb la 
sindicatura. I a partir d’aquí, doncs, remarcar això, la importància de la sindicatu-
ra. Esperem que també passi aquest informe quan passi en el seu moment, i veurem 
si també en l’explicació de la part, diguem-ne, actora de l’informe, doncs, també es 
poden aclarir, o, si més no, contrastar algunes afirmacions que s’han fet també des 
d’aquí.

Per tant, res més. Agrair-li la compareixença, i, com sempre, a disposar.

El president

Moltes gràcies, diputat. Ara seria el torn d’una nova intervenció del comparei-
xent, per si vol «acurar» alguna altra explicació respecte del que han dit els grups 
parlamentaris. Té la paraula l’excel·lentíssim senyor Miguel Ángel Gimeno Jubero.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Molt bé, moltes gràcies, senyor president. Seguint l’ordre que tenen vostès, volia 
dir que, efectivament, hi ha moltes coses que jo m’he quedat en el tinter per, entre 
altres coses, raons de temps i vostès avui tindran... No vull cansar-los més. Ja sé 
que això és un eufemisme que es diu aquí, però és que jo he estat participant pas-
sivament, escoltant el que es parlava abans, i la veritat és que era molt interessant, 
però també molt dens, i que, bé, també m’afectava a mi, eh?, vull dir que no..., bé, 
afectava l’oficina.

Senyor Martín Blanco, li agraeixo l’evolució perquè..., que reconeguin –bé, vostè 
i tots els altres grups que ho han fet– l’evolució de l’OAC. Miri, ho podem fer millor 
o ho podem fer pitjor, perquè a vegades un no..., en fi, segur que hem comès moltes 
errades, però que estem tots ficats en que això ha de sortir endavant i que cada vega-
da que ens recorden el passat que no és el nostre, i el de les persones que treballaven 
a l’oficina tampoc..., perquè jo crec que en la immensa majoria eren absolutament ín-
tegres, per això s’ha mantingut viva la flama encara, en part, de l’oficina. Jo crec que 
ara ho havíem recuperat. S’estan presentant –vostès ho saben, perquè jo vaig com-
parèixer aquí fa poques setmanes amb l’informe– més denúncies a l’oficina que mai, 
s’estan presentant denúncies de fets que no són competència de l’oficina, i això vol dir 
també que hi ha una referència de confiança, bé, ho interpretem, o ho volem interpre-
tar, però, en tot cas, jo crec que estem sortint. I cada vegada que estem sortint apareix 
la cosa mediàtica. Si vostès ho pensen, a part de les discrepàncies, que ja he dit que 
nosaltres complim i recorrem i hi discrepem, però que complim, complim encara  
que no ens agradi, tot..., és que no hi ha res que sigui posterior al 2016.

Una altra cosa és que es pugui arreglar immediatament després, i això va referit 
una mica al que deia la senyora Sànchez. Miri, de vareta no en tenim. Clar, el que 
va passar el 2016, o el 2015, jo no ho sé. Bé, hi ha coses que veig, però jo no veig el 
nivell de retret fins al 2018, perquè la Sindicatura de Comptes no fa l’informe fins 
al 2018, per tant... I aquí, com veuran, jo he fet moltes coses en relació amb aquest 
aspecte.

Miri, senyor Martín Blanco, vostè m’ha fet una referència a la que va ser direc-
tora adjunta de l’oficina, a la senyora Masià. Doncs sí, sí, la senyora Masià, la Sindi-
catura de Comptes, en l’informe del 2015, no li..., en fi, li retreu que cobri com a alt 
càrrec una part dels complements, com havia fet el director, i això està al Tribunal 
de Comptes. Però no veuen, o no s’adonen de que a la senyora Masià se li havia re-
conegut a l’oficina..., el director li havia reconegut a l’oficina una antiguitat, un trien-
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ni, com si fos un funcionari públic, i li va reconèixer també el temps que havia estat 
en un càrrec públic en una altra institució que no li correspon, i se li paga com si fos 
un funcionari públic que mai havia estat. I nosaltres això ho incloem motu proprio, 
eh?, sense que ho digui aquí. I, el que és millor, el fiscal i l’instructor del Tribunal 
de Comptes ho prenen i hi està, està al Tribunal de Comptes.

També he de dir que la senyora Masià era directora adjunta per efecte de..., en 
fi, per imperatiu legal. Ella havia de cessar, i quan prenia possessió el nou direc-
tor... Però, bé, es va intentar que tenia dret a retornar amb una altra posició que ha-
via estat. En fi, és un tema de caràcter de relació, que ens ha obligat a estar més de 
tres anys en plets en l’àmbit dels jutjats del social fins que el Tribunal Superior de 
Justícia ha tancat definitivament aquest assumpte dient-nos que, efectivament, te-
níem raó, que no hi havia possibilitats i tal. I aquest tema, en principi, està tancat en 
aquests aspectes.

Però no solament això. Quan jo plantejo les relacions de coses que diu la Sindica-
tura de Comptes, entre les que diu és que s’han reconegut uns triennis al que era el 
cap de recursos humans que no li corresponien. Clar. I quan ho diu ell i la sindicatu-
ra ho diu aquí, nosaltres ja hem rescatat els diners. I dic que hem rescatat els diners 
perquè quan ens adonem de que això havia passat, nosaltres l’hi reclamem; fem tot 
un expedient de revisió de la resolució del director anterior; anem amb l’informe de 
la Comissió Jurídica Assessora, i li reclamem una quantitat. I tenim al nostre peculi 
32.000 euros que vam rescatar, que eren les diferències que havia cobrat que no li 
corresponien.

Per tant, aquesta és una discrepància que tenim –menor, clar. Perquè nosaltres..., 
a més a més, el contenciós administratiu, amb la qüestió conceptual –si li correspo-
nia, no li corresponia– ha anat a un jutjat del contenciós i a una sala amb el recurs 
d’apel·lació, i les dos les hem guanyat a l’oficina. I ara està discutint en recurs d’apel-
lació si la quantitat és trenta-dos o és trenta-u o és una altra quantitat, que ja l’hem 
guanyat en la primera instància i anem a la segona instància. Per tant, això, l’oficina 
no deixa passar les coses que se n’adona i que pot passar, eh? Per tant, això és cert.

Evidentment, jo aniré a aquesta convocatòria que fan vostès perquè, bé, seria ab-
surd que... Espero que sigui convidat o que sigui..., en fi, però, senyor Martín, que hi 
aniré, clar que aniré a la convocatòria que es faci, perquè és que penso que jo formo 
part d’aquest engranatge, i que, per tant, he d’estar aquí.

Què és el que estem fent fins ara? Home, fa ja uns anys em van demanar que 
comparegués al Congrés dels Diputats per una comissió que estava analitzant aques-
tes qüestions. Jo no tinc cap competència en partits polítics, però sí que li puc dir 
que nosaltres veiem les patologies posteriors, i quan les veiem, quan se’ns denuncien 
o les veiem nosaltres, actuem, sigui qui sigui, en aquest aspecte. 

L’objecte d’avui, una mica no és aquest, vull dir, és un altre que ens afecta de 
dins, que és menor, que no hauríem d’estar parlant d’aquestes qüestions. Vostès hau-
rien d’estar interpel·lant-me a mi de per què havia fet més o menys en un aspecte 
concret, però això d’interior és que em posa nerviós, de veritat, perquè és una qües-
tió que és de com hauria de funcionar. Bé.

Senyor Pedret, la responsabilitat comptable, que és la que es pot reclamar en 
algunes coses d’aquestes..., clar, miri, en aquests moments, si nosaltres complim 
el que diu la sindicatura, la paga que hem cobrat els funcionaris d’aquí de l’ofici-
na des del primer moment, des de l’any 2010 –jo he ensenyat el que s’havia fet en 
aquell moment–, no es pagarà. Per què? Perquè no deuen voler que entri jo en una 
responsabilitat comptable, i que, a més a més, em diguin que el responsable soc jo, 
i que, per tant, em faci càrrec jo d’aquestes quantitats. Per tant, per això he tingut jo 
la urgència, i això té a veure una mica amb el que ha dit el senyor Orobitg, perquè, 
efectivament, segurament –o el senyor Solsona– hi havia..., hem actuat més ràpida-
ment, que el procés havia de ser un altre. Bé, la qüestió és que ens està..., l’informe 
ha sortit quan ha sortit.
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En àmbit de legislació... Ho dic perquè la senyora Sànchez, en fi, ha dit, bé, que 
hem tingut temps, que això va sortir el 2018. El 2018 va sortir lo del 2015, i imme-
diatament vam fer totes aquestes actuacions que jo he dit. Però lo que ha passat..., 
i la majoria de les coses estan resoltes –i la majoria de les coses estan resoltes. 
Aquí hi ha un problema de concepte, que són aquestes dues coses –un problema de 
concepte. I jo crec que s’ha ubicat perfectament quan s’ha dit que aquí hi ha dues 
normes, dues institucions, dues normes en el mateix rang legal, i que, per tant, bé, 
doncs, això s’ha d’interpretar. Bé, jo el que faig és una proposta per intentar coordi-
nar aquestes dues normes. Però, bé, efectivament, s’han de complir totes les exigèn-
cies i tots els requisits que hi ha.

Amb la legislació. Mirin, jo vaig presentar els..., jo vaig prendre possessió el mes 
de setembre del 2016. El mes de desembre jo vaig presentar vuitanta mesures da-
vant del Parlament. I immediatament després vaig participar en totes les comissions 
que es van fer. I, seguidament, com havia..., el Grup de Ciutadans havia presentat 
una modificació de la llei de l’oficina, a l’oficina vam fer un seguit d’elements que 
s’havien de modificar a la llei. Allò va acabar, va decaure la legislatura, i allà s’ha 
quedat. Ningú ha tingut cap interès en rescatar-lo una altra vegada. És a dir, d’inte-
rès, clar que en tenim, però el que passa és que no ens podem dedicar sempre a mi-
rar-nos cap a nosaltres mateixos. Hem de fer l’activitat de cada dia i ens dirigim allà. 
L’hi puc dir: he comparegut nou vegades davant del Parlament. I quasi a totes elles 
he explicat el que hi havia, i, si no soc més sincer, és perquè no ho sé, eh?, perquè... 
Però no perquè no vulgui ser-ne, en aquest sentit.

En relació amb la pandèmia, és un tema força interessant que planteja el que 
s’està fent. Clar que estem treballant. De fet, tots vostès van rebre el mes d’abril les 
recomanacions que feia l’oficina en relació amb la pandèmia. Entre moltes coses, a 
vostès, tots els ajuntaments de Catalunya, totes les institucions de Catalunya i tal. En-
tre les coses que anaven adreçades al Parlament, hi havia que es fes un mecanisme 
per fer una auditoria en el moment, contínuament, per aquelles institucions que tenen 
les competències. Home, llegim els informes de l’OCDE i veiem que hi ha països 
europeus que la Sindicatura de Comptes ha canviat el seu programa, i ha fet un pro-
grama adaptat a la situació de pandèmia, a la situació d’urgència, que es deia allà. Hi 
ha unes instruccions que estan dient: «Escolti, hi han molts diners que s’han de gas-
tar molt ràpidament.» Amb urgència o amb emergència, per utilitzar la terminologia. 
I aquí això és una zona, una situació en la que hi ha un risc intens de frau.

Hem fet alguna cosa nosaltres? Clar, hem seguit aquelles coses que podíem se-
guir i que ens arribaven. I amb el contracte d’emergència, que s’hi ha posat tot –i és 
veritat que el decret del Govern d’Espanya en aquest sentit donava peu a interpre-
tacions, en fi, en sentit ampli..., per nosaltres l’emergència és una qüestió de fe. Hi 
ha emergència quan en la comparativa de l’actuació de les garanties i de l’actuació, 
doncs, l’actuació ha de ser més... Ara bé, que això ho justifiqui tot, no. Perquè, home, 
que una institució es posi en contacte amb un intermediari, que resulta que fa quatre 
anys que no presenta, una empresa, no presenta els comptes, en fi, al Registre Mer-
cantil, doncs, ja, d’entrada, és una cosa que fa sospitar. I entrar al Registre Mercantil 
es fa des de la taula amb l’ordinador. 

Per tant, aquí cada un... I aquí és quan diem nosaltres: «Aquí no s’ha fet la feina 
bé, en aquestes coses. S’ha de tenir cura.» En aquest aspecte, miri, malauradament 
per a tots nosaltres, i continuem amb una pandèmia tan greu com l’anterior, i no sé 
si ens la traurem de sobre de manera propera o no, però, en tot cas, en aquest as-
pecte hem de treballar cada dia, i treballem cada dia. Els mecanismes d’auditoria 
que es poden fer poden tindre tota la col·laboració? Poden tindre la col·laboració de 
la Intervenció de la Generalitat, dels ajuntaments o dels col·lectius que hi ha, de la 
Sindicatura de Comptes, que jo crec que, efectivament, aquesta hauria de ser..., en 
fi, ocupar el lloc més important. Per tant, sí que hem fet mecanismes.
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En matèria d’alertadors –ho dic per intentar respondre totes les qüestions que 
vostès plantegen–, a part de que hem participat en la proposició de llei insistentment, 
tenim un armari ple d’estudis que hem fet sobre aquesta matèria. Però no solament 
això, eh? Ara que aquí s’havia paralitzat –quan dic «aquí» dic al Parlament de Ca-
talunya– el projecte de llei de transposició d’aquesta directiva, del Ministeri de Jus-
tícia ja ens han cridat a nosaltres –a nosaltres i a les altres organitzacions semblants 
a la nostra que hi ha a Espanya– perquè donem la nostra opinió al respecte. Formem 
part de les autoritats europees amb una associació que nosaltres comprovem exacta-
ment què és el que estan fent els belgues, que és el que estan fent en altres països, i 
intentem donar compte del que s’està fent aquí. Per tant, la nostra activitat en aquest 
aspecte és molt intensa. Tenim una voluntat, tenim escrits fins a la sacietat en els 
que diem quines són les coses que al nostre parer –després el legislador té la...– es 
poden fer. Els puc assegurar que no ens deixem..., que no és un tema que tinguem 
abandonat, ni molt menys.

Home, a veure, senyora Sànchez, sí que hi va haver una... És que hi ha coses que 
no són discutibles. És a dir, quan s’ha cobrat una cosa del temps passat..., perquè si-
gui una comparació, i no vull entrar en aspectes..., o posar-me en temes personals. 
Quan jo prenc possessió l’any 2016 a mi se’m diu, pel director de recursos humans 
de l’oficina, al que jo vaig cessar dos mesos després, o poder abans, que jo puc co-
brar els onze triennis que tenia com a jutge i tal, en fi, amb un 5 per cent del sou. 
Quan jo vaig fer el càlcul i vaig pensar que cobrava més de la meitat de tot el sou en 
brut, vaig pensar, miri, no sé si té lògica jurídica. No té cap lògica jurídica que una 
antiguitat sigui aquesta quantitat. I, a més a més, em sembla immoral. Punt. I no 
vaig cobrar. I vaig dir: el dia que faci jo un trienni aquí a l’oficina, doncs bé, aquell 
dia se’m pagarà. Ara em diuen que tampoc. I quan la sindicatura va dir que tampoc, 
jo vaig tallar el meu i el de tots. I allà estan, estan parats. Per què? Perquè el Tribu-
nal de Comptes no l’ha tallat. 

El Tribunal de Comptes, precisament aquest, no ha dit que sigui il·legal. Però, bé, 
en fi, allà està i ja ho resoldran, si és que alguna vegada... En aquests moments no 
ho fan. I hi insisteixo una altra vegada, quan jo he fet aquell comentari final. Miri, 
per la meva edat jo em jubilaré com a jutge –estic en serveis especials, per tant, con-
tinuo sent jutge. La meva plaça està al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
eh? Jo puc tornar allà. Però el dia que jo em jubili –com a jutge, vull dir– deixaré de 
cobrar antiguitat com a jutge i ja no generaré cap activitat i tal, i tampoc a l’oficina 
–i tampoc a l’oficina. Per tant, no és un tema que a mi personalment m’afecti d’una 
manera important. M’afecta perquè, bé, si en lloc de quatre són sis, doncs, home, 
d’acord. Se’m pot retreure «home, que vostè ja cobra molt». D’acord, però llavors, 
bé, escolta, perdona, aquí se’ns està dient que hi ha un article als ERGI que ho diu, 
eh?, o sigui que no seré jo el que..., el nou. Hi ha alguns que sí, que també l’estan 
cobrant, no? Per tant, aquesta és la situació.

En el tema de la reparació, totes les..., home, en aquests moments hem fet tot el 
que estava al nostre abast. Ara, amb el nou informe, es plantegen algunes coses. Bé, 
el Parlament mateix decidirà si vol portar-ho al Tribunal de Comptes o no vol por-
tar-ho al Tribunal de Comptes. Si ho porta al Tribunal de Comptes li puc assegurar 
jo que nosaltres compareixerem, i compareixerem defensant les tesis de l’oficina i 
el rescabalament de les quantitats que a l’oficina siguin de defraudació, perquè això 
s’ha de distingir, siguin conseqüència d’una mala interpretació o del que sigui, però, 
en tot cas, ho farem i es resoldrà.

Es pot repetir? S’ha mencionat –el senyor Solsona ho ha dit al final. Jo ho vaig 
dir ja des del primer moment l’altra vegada que vaig comparèixer –i ho diu la sindi-
catura–: durant cinc anys, 2010-2015, o 2015, bàsicament, l’Oïdoria del Parlament 
no va fer bé la seva feina. Canvia la situació –que coincideix, precisament, amb la 
meva entrada– amb l’oïdora que hi ha actualment? Radicalment. Escolti, blanc..., 
o negre i blanc. Ha canviat absolutament. Quina és la situació? Doncs... I, a més a 
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més, també m’interessa a mi. Per això jo vaig demanar l’auditoria, i per això vaig 
donar unes instruccions molt concretes dins de l’oficina dient: «A l’auditora, enca-
ra que a vegades et sembli que no tal, se li ha de fer cas.» Per què? Perquè tenim 
una oficina que l’hem de posar..., l’hem d’endreçar, i com que l’hem d’endreçar, si 
ens passem netejant, doncs, ja després embrutarem alguna cosa, però, de moment, 
anem per aquesta línia. Jo no tinc res a dir en aquesta qüestió, i nosaltres hem anat 
complint. 

Què va passar? Perquè diu..., és que a mi m’ha semblat que hi havia una ombra 
de dubte. Què va passar amb aquest tema de la paga? Aquest tema de la paga, en 
l’informe del 2015..., llegeix-lo amb detenció, i llegeixi les al·legacions que vam fer, 
que vam fer nosaltres, que això ho explica. El 2015, a part de lo que es referia d’alts 
càrrecs, el que feia el Daniel de Alfonso, diu que el que s’ha pagat als funcionaris 
s’ha fet sobre..., la raó per la que s’ha fet és un conveni que es va fer dins del Parla-
ment, i que nosaltres no ens podem adherir a aquest conveni, i que no troba que es 
pugui calcular objectivament. Què vaig fer jo? Bé –sembla que malament–, fer un 
programa d’objectius, i el que complia, cobrava, i el que no complia, no cobrava, o 
cobrava... Ara em diuen que de cap manera, ni una ni una altra. Home, doncs, miri, 
ni una ni una altra, no en pagaré. Però, clar, aquí hi ha unes persones que perdran 
una paga. Aquesta és la situació que jo plantejo. Per això jo tinc urgència de vindre 
aquí al Parlament, per donar comptes, però també per explicar que hi ha una situa-
ció que ens crema. 

Vaig intentar arreglar aquesta qüestió? Aquesta qüestió exactament no, però la 
dels triennis. Vostès, alguns de vostès, deuen recordar que quan es va fer la llei 
d’acompanyament dels pressupostos l’any 2019 jo vaig proposar unes modificacions 
al respecte perquè es solucionés aquesta qüestió. Perquè, bé, doncs que sembla que 
sí, efectivament, podria ser que hi hagués una insuficiència de norma. Ara, el que li 
puc dir: la bonificació que nosaltres demanem no incrementa el que s’ha pagat fins 
ara. Del que diu la sindicatura, he de descomptar 170.000 euros a l’any, que seria la 
paga aquesta –cent cinquanta, no ho sé, una quantitat així–, però l’he d’incrementar 
en més de mig milió. Aquesta és la qüestió –aquesta és la qüestió. 

I, per tant, jo els prego a vostès que..., efectivament, tots els requisits, tota la ur-
gència, però aquesta és la qüestió. Per això jo tinc pressa per comparèixer davant 
del Parlament, perquè jo no ho puc solucionar, perquè a la primera de canvi que jo 
insisteixi en la meva, doncs, acabaré tenint responsabilitat comptable, que jo tampoc 
tinc edat per posar en risc el piset que tinc pagat, no?

I també li vull dir una cosa, bé, no a vostè, a tots en general: ningú a l’oficina 
havia protestat amb el tema dels triennis. Perquè la lògica..., el 96.2 sembla que no, 
però la nostra lògica i la meva lògica interpretativa diu que un té una antiguitat..., 
fa vint anys com a auxiliar administratiu i a això li correspon vuitanta –bé, fa vint 
anys no serien vuitanta euros, el que fos, la quantitat que fos–, i això, incrementat 
per l’índex que correspongui, és el que cobraràs ara. No es transformen, no es trans-
formen, els triennis d’auxiliar administratiu en trienni de més qualitat actual. Bé, a 
mi em sembla que és aquest. Si jo vaig a la llei que parla de les retribucions ens tro-
bem que el concepte «antiguitat», que és un concepte bàsic, no?, que és un concepte 
bàsic que..., és un concepte que està...

El president

Director, hauria d’anar acabant.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Per tant... Sí, perdoni. Més que res, per no deixar ningú sense... He dit que no 
incrementa...

Bé, qui vigila el vigilant?, ja ho he dit en aquests moments. Qui vigila el vigilant? 
Nosaltres, però els del Parlament també han d’assumir la seva part de responsabili-
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tat. I jo m’hi vaig adreçar i vaig fer les cartes corresponents dient: aquí jo veig que 
han passat coses, facin el que pensin que han de fer.

Perdoni, eh? Gràcies.

El president

Moltes gràcies, director. No tinc cap petició de cap grup parlamentari per a una 
segona intervenció. Si algú vol agafar la paraula, és el moment; si no, la donaríem 
per acabada. Sí? (Pausa.)

Doncs agrair en nom de la Mesa i de la mateixa comissió aquesta compareixença 
al director de l’Oficina Antifrau i al director adjunt.

I, sense cap més punt de l’ordre del dia, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i catorze minuts.
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