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Sessió 1 de la CIOC

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (CIOC) s’obre a les 
nou del matí i tres minuts. Presideix la presidenta del Parlament, la qual és assistida pel se-
cretari general, Xavier Muro i Bas i el Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Lluís Guinó i Subirós, Roger Torrent i Ramió i Alba Vergés 
i Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; Fernando de Páramo Gómez i Sonia Sierra Infante, pel 
G. P. de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialis-
ta; Jéssica Albiach Satorres i Albano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es 
Pot; Esperanza García González i Sergio Santamaría Santigosa, pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya, i Albert Botran i Pahissa i Mireia Boya e Busquet, pel G. P. de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Constitució de la comissió (tram. 407-00002/11).
2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).

La presidenta del Parlament

S’obre la sessió. Bon dia a totes i tots.

Constitució de la comissió

407-00002/11

El primer punt de l’ordre del dia és la constitució de la Comissió d’Investigació so-
bre l’Operació Catalunya.

De conformitat amb la Resolució 529/XI del Parlament de Catalunya, de creació de 
la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya, adoptada en la sessió plenària 
tinguda el dia 8 de març de 2017, i d’acord amb la Mesa del Parlament i la Junta de Por-
taveus, els grups parlamentaris han designat dos membres per cada grup parlamentari 
amb el benentès que el Grup Parlamentari de Junts pel Sí designarà, a més, el president.

Algun grup parlamentari vol comunicar alguna substitució? (Pausa.)
Sí, senyor De Páramo?

Fernando de Páramo Gómez

Sí, bon dia, presidenta. Els portaveus d’aquesta comissió per part de Ciutadans seran 
el senyor Joan García i el company Josep María Espejo.

La presidenta del Parlament

D’acord. Aquí tenim els grups... (Mireia Boya e Busquet demana per parlar.) Senyo-
ra Boya?

Mireia Boya e Busquet

Sí. El company Albert Botran ve en substitució de Sergi Saladié.

La presidenta del Parlament

D’acord. (Albano Dante Fachin Pozzi demana per parlar.) Sí, senyor Fachin?

Albano Dante Fachin Pozzi

Sí, per part de Catalunya sí que es Pot, els portaveus serem en Marc Vidal i jo. En 
aquesta ocasió, hi ha la diputada Jéssica Albiach, en substitució de Marc Vidal.

La presidenta del Parlament

Si els sembla, jo els llegiré tots els que estan aquí apuntats..., i em diuen ja si són 
correctes, eh?

Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí han designat el senyor Lluís Guinó, el 
senyor Roger Torrent i la senyora Alba Vergés.

Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor José María Espejo i el senyor 
Joan García.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, la senyora Assumpta Escarp i el senyor 
Jordi Terrades.
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Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el senyor Albano Fachin 
i el senyor Marc Vidal.

Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, la senyora Esperan-
za García i el senyor Sergi Santamaría.

I per part del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent, la senyora Mireia Boya i el senyor Sergi Saladié.

Aquests són els que consten aquí.
Tothom d’acord? (Pausa.)
Doncs, podem continuar.

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

El segon punt de l’ordre del dia és la ratificació del president de la comissió.
La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus i l’article 49.2 del Regla-

ment, va acordar que la presidència d’aquesta comissió corresponia al Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí, el qual ha designat com a presidenta la senyora Alba Vergés.

D’acord amb els antecedents, la Mesa, en la sessió tinguda el 14 de març de 2017, 
d’acord amb la Junta de Portaveus, ha acordat que la comissió tingui un òrgan rector 
unipersonal integrat exclusivament pel president, que presideix i ordena els treballs de 
la comissió.

Així mateix, encomana al lletrat que ha d’assistir a la comissió de fer les funcions de 
secretari als efectes d’aixecar l’acte de les sessions i d’expedir amb el vistiplau del presi-
dent les certificacions que correspongui.

La comissió ha d’adoptar les seves decisions pel sistema de vot ponderat.
D’acord amb l’article 49.2 del Reglament, la comissió ratifica la proposta de desig-

nació de la senyora Alba Vergés com a presidenta de la comissió? (Pausa.)
Per tant, queda aprovada aquesta designació com a presidenta.
I abans de pregar a la presidenta que ocupi el lloc a la Mesa, com que no sé si ens 

veurem, els voldria desitjar un molt bon Sant Jordi. Que gaudeixin, que és una tradició 
que tenim, que ens identifica i ens singularitza i visquem-la amb il·lusió i amb alegria. 
Gràcies.

I ara sí que prego a la presidenta que ocupi el lloc a la Mesa.
(La presidenta de la comissió ocupa el seu lloc.)
Moltes gràcies.
(Pausa.)

La presidenta de la comissió (Alba Vergés i Bosch)

Bon dia a totes i tots. En primer lloc, agrair el suport dels grups per poder presi-
dir des de Junts pel Sí aquesta comissió d’investigació, i en la meva persona assumeixo 
aquesta presidència amb la voluntat que les intervencions, que les preguntes, les res-
postes, els debats i, evidentment, les conclusions que se’n derivin contribueixin a posar 
llum, a retratar i aclarir uns fets i unes pràctiques de les quals en sabem la punta que ha 
sortit a la llum pública mitjançant gravacions i declaracions als jutjats.

Intentaré que aquesta comissió sigui àgil i diligent en els seus treballs, al mateix 
temps d’insistir en la voluntat que sigui també útil per als diputats i diputades, per al Par-
lament, per a la democràcia i, sobretot, per a la ciutadania en general i la seva confiança. 

Així doncs, espero que es pugui sortir de la foscor de les clavegueres i veure’n real-
ment tot allò que suposen pràctiques que fustiguen la democràcia en la seva essència.

Parlar amb els protagonistes de les gravacions, declaracions i preguntar a qui cor-
respongui, sobretot, allò que ha anat sortint i que de ben segur els grups parlamentaris 
tindran a bé de demanar durant les sessions: muntatges policials, dossiers, difamacions, 
utilització de fons reservats, policia política, invencions o donar per fet coses de les 
quals ja es diu que no cal investigar perquè convé; és a dir, qualsevol pràctica que no 
pertocaria en un estat de dret i que es trobaria, evidentment, d’esquena a la llei.

Aquesta comissió no pretén tampoc substituir... (Esperanza García González dema-
na per parlar.)

Digui’m.
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Esperanza García González

Això és una constitució d’una comissió d’investigació, però no un míting polític, ni 
una oportunitat perquè la presidenta tregui conclusions d’una cosa que encara no ha co-
mençat.

La presidenta de la comissió

He fet amb molta cura aquesta intervenció, en la qual no estic dient...

Esperanza García González

Massa cura, no.

La presidenta de la comissió

...en la qual no estic dient, no estic fent cap conclusió. Estic dient tot allò que ha sor-
tit a la llum.

Esperanza García González

Sí, sí, sí... (Veus de fons.)

La presidenta de la comissió

Esperem que aquesta comissió serveixi per esclarir-ho.

Esperanza García González

Vostè està...

La presidenta de la comissió

En cap moment em posiciono que això...

Esperanza García González

No, no, que és una qüestió d’ordre. Això és la constitució d’una comissió d’investiga-
ció, no les conclusions d’una comissió d’investigació que encara no ha començat.

La presidenta de la comissió

La meva intervenció no és cap conclusió, senyora Esperanza García, és una inter-
venció de dir: «Aquesta comissió...

Esperanza García González

Queda constituïda.

La presidenta de la comissió

...queda constituïda per un motiu...

Esperanza García González

Vostè ha dit això: «Queda constituïda aquesta comissió.»

La presidenta

...que és per esclarir uns fets que han sortit a la llum, que no els he fet jo, evident-
ment, ni els he exposat jo. I, per tant, si em pot deixar acabar la intervenció, seré ràpida.

Esperanza García González

Doncs, sigui breu, perquè hi ha una altra comissió.

La presidenta de la comissió

D’acord. Aquesta comissió –i així ho dic, senyora García– no pretén substituir cap 
procediment judicial, ni els que hi puguin haver en un futur, però sí aclarir i exigir 
–i aquesta és la voluntat de la comissió, si s’escau– les responsabilitats polítiques i les 
penals que se’n puguin derivar de les conclusions que es trauran en el seu moment.

Des del Parlament de Catalunya, i en conseqüència també aquesta comissió, els po-
sicionaments polítics són sempre defensables per la via política, la divergència és legí-
tima i s’ha de contraposar en aquesta cambra, que representa els ciutadans i les ciuta-
danes.

Qualsevol forma que s’hagi pogut produir d’espionatge, de persecució d’idees políti-
ques que no sigui la pròpia via política, és indiscutiblement un atac directe i frontal a la 
confiança i a la representació democràtica que els ciutadans i ciutadanes ens atorguen.

Esperem poder aclarir tot allò que els grups considerin oportú i no trobar-nos vetats 
per incompareixences que esperem, en tot cas, se’n puguin derivar en responsabilitat.
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Em correspon, en primer terme, elaborar i aprovar un pla de treball per aquesta co-
missió. Per fer el pla de treball és necessari prèviament que els grups facin la propos-
ta de sol·licituds de compareixença i sol·licituds de documentació que volen tractar en 
aquesta comissió.

Si us sembla bé, doncs, ens posem el termini d’una setmana, del proper divendres 
28 d’abril, per poder, tots els grups, entrar les propostes, la seva proposta de comparei-
xences i documentació perquè pugui substanciar-se en votació. Havia fet una primera 
proposta que seria el dijous 4 de maig, que en teoria no hauria de durar massa, aquesta 
comissió, de debat i votació de les comissions. En tot cas, si algun portaveu té cap in-
convenient amb la data ho podem parlar.

A partir d’aquí, quan ja estiguin aprovades les compareixences, es farà la proposta 
de pla de treball, segons les que hagin estat aprovades, per les sessions de les comissió, 
amb un calendari amb acords sobre la forma en què es substanciaran les compareixen-
ces, tal com diu el Reglament, i a tal efecte farem la reunió que correspongui per com-
partir i acordar aquest pla de treball que ens permeti el desenvolupament de la comissió 
en la forma i amb els objectius que he exposat abans.

Vull recordar només que els articles 66 i 67 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya descriuen els procediments de la comissió d’investigació, en els quals s’exposa que 
la comissió d’investigació trametrà els requeriments de compareixença, que si la perso-
na convocada desatén voluntàriament el requeriment se n’ha de donar compte al minis-
teri fiscal als efectes de substanciar la responsabilitat penal que hi pugui correspondre, 
tot advertint d’aquest fet en els requeriment.

Sense més, iniciem, doncs, les tasques de la Comissió d’Investigació en relació amb 
l’anomenada Operació Catalunya.

Moltes gràcies a tots per venir i ens emplacem al proper 28 d’abril, a tenir la propos-
ta de tots els grups per poder-se debatre i votar el dijous 4 de maig, a les tres de la tarda.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a les nou del matí i tretze minuts.
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