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Sessió 2 de la CIOC

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (CIOC) s’obre a les 
tres de la tarda i sis minuts. Presideix Alba Vergés i Bosch. Assisteix la Mesa el lletrat Fran-
cesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Lluís Guinó i Subirós i Roger Torrent i Ramió, pel G. P. de 
Junts pel Sí; Matías Alonso Ruiz i Martín Eusebio Barra López, pel G. P. de Ciutadans; As-
sumpta Escarp Gibert i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Albano Dante Fachin 
Pozzi i Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González i 
Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Boya e Busquet i Eulà-
lia Reguant i Cura, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Pla de treball de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 

394-00012/11). Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. Debat de la proposta. 

La presidenta

Bon dia..., bona tarda –perdó– (la presidenta riu) a totes i a tots. Bé, doncs, co-
mencem aquesta Comissió d’Investigació de..., Operación Cataluña, amb l’ordre del dia 
amb un únic punt, que és el Pla de treball de la Comissió d’Investigació sobre l’Opera-
ció Catalunya. 

Pla de treball de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya

394-00012/11

Teniu, tots els grups parlamentaris, un guió de votacions del que són les comparei-
xences i del que és la documentació. Començaríem per les compareixences; n’hi han 
algunes que coincideix que algun grup les han demanat com a experts i altres grups no 
han especificat si volen que compareguin com a experts o com a testimonis comparei-
xents i, per tant, us ho faré avinent en el moment de la votació.

Em demana la paraula el diputat Marc Vidal, digui.

Marc Vidal i Pou

Sí, jo demanaria un petit torn d’intervenció per a explicació de vot.

La presidenta

D’acord. Tots els grups... 

Marc Vidal i Pou

Dos minuts, tres minuts.

La presidenta

D’acord. Tots els grups volen intervenir? (Pausa.) Doncs, començarem, entenc jo, de 
major a menor i acabant pel grup que dona suport al Govern, sí? (Veus de fons.) Perfecte.

Doncs, així, comencem amb el Grup Parlamentari de Ciutadans i té la paraula el 
diputat Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Bé, doncs, per part del nostre grup, la primera qüestió –que jo 
crec que ja tots els grups ho saben–: nosaltres volíem que aquesta comissió hagués estat 
anomenada «de l’espionatge polític», perquè creiem que realment és del que es tractarà 
al llarg d’aquests dies quan rebem les compareixences.

Les nostres compareixences sol·licitades, les hem sol·licitat com a testimonis, no en 
qualitat d’experts. Per tant, creiem que amb major o menor mesura, doncs, tots tenen a 
veure amb algun dels casos que hi ha hagut al llarg del temps d’espionatge polític en 
l’àmbit de Catalunya i, per tant, doncs, mantenim les nostres sol·licituds amb aquest ca-
ràcter. No hem demanat documentació.

Dir que, per part nostra, volem que s’arribi al fons de la qüestió, dins del possible, 
perquè hi han temes que possiblement siguin més de jutjat que no pas d’una comis-
sió parlamentària. Però, en tot cas, dins del possible, que s’arribi al fons de la qüestió i 
reafirmar la voluntat que la pràctica corrupta que representa l’espionatge polític, l’ús del 
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poder en benefici personal o en benefici partidista és una qüestió que hem d’erradicar 
per higiene democràtica i, per tant, és la voluntat del nostre grup que sigui així.

Nosaltres hem presentat unes sol·licituds de compareixença que són les que defen-
sarem i a la resta, doncs, senzillament, no ens hi oposarem, per tant, el resultat serà el 
que sigui. Nosaltres votarem favorablement les nostres sol·licituds i ens abstindrem en 
la resta.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 
diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, senyora presidenta. Per explicar les compareixences que nosaltres hem de-
manat respecte a aquesta qüestió: tenen a veure molt clarament amb els responsables 
polítics que suposadament estan implicats en l’objecte d’aquesta comissió i, ho concreto 
amb claredat, no només els responsables polítics. En aquest sentit, nosaltres no hem de-
manat la compareixença de responsables o de comandaments policials.

No donarem suport a compareixences que res tenen a veure amb aquesta comissió. 
Tampoc ens oposarem a la seva compareixença, senzillament ens hi abstindrem.

Hi han hagut altres comissions d’investigació en aquest Parlament –la darrera el cas 
Pujol–, que, en paral·lel, es van endinsar en algunes de les qüestions que després han 
sortit o han sorgit..., o que poden ser objecte d’anàlisi d’aquesta comissió. Creiem que 
les compareixences ja es van substanciar en el seu dia.

I atès també el calendari que tenim, que serà m’imagino..., si totes les previsions 
d’acabament de la legislatura van com van, doncs, tindrem pocs dies de treball o pocs 
mesos de treball, i seria bo condensar les compareixences si volem arribar a algun tipus 
de conclusió.

Què és el que pretenem nosaltres amb el pla de treball o amb la documentació que 
hem sol·licitat? Home, saber què és primer, si l’ou o la gallina. Dit d’una altra manera, si 
primer hi va haver l’anomenada «policia patriòtica» o primer va ser el 3 per cent.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la pa-
raula el diputat Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, presidenta. En la intervenció al Ple per a la creació de la comissió ja vam 
deixar clar que era necessari esclarir les conductes èticament reprovables que s’hagues-
sin produït, utilitzant els instruments de l’Administració, sobretot els dels cossos de se-
guretat, però també els de l’Oficina Antifrau, per perseguir l’adversari polític. I, això, 
independentment que aquestes conductes haguessin pogut ser il·legals, inventant o 
creant dades falses ex profeso, fet que no ens tocaria a nosaltres investigar, perquè cor-
respondria a la justícia.

Crec que les converses gravades són una mostra suficient d’aquesta falta d’ètica en 
determinats comportaments i, per tant, poca investigació caldria per confirmar-ho, més 
enllà de tornar-les a sentir.

Ara bé, la comissió, al nostre entendre, caldria que investigués alguns perquès. Per 
què es grava aquesta conversa? Per què surt a la llum pública? Amb quin interès surt a 
la llum pública? Qui hi ha darrere d’aquesta aparició pública? Quina relació té aquesta 
gravació amb la ja tristament famosa de la Camarga i amb la seva aparició, en determi-
nats moments clau, igual que la del «Fernándezgate», per a algunes investigacions poli-
cials que afectaven corrupteles polítiques?

Tot això són preguntes i aquí hi ha dues hipòtesis comunes, sentides, que no tenen 
per què ser incompatibles. La primera, que és la que parla d’una operació coordinada 
des del Ministeri de l’Interior per fer caure en desgràcia persones clau en els posiciona-
ments independentistes. Però n’hi ha una altra, que és la que parla d’una operació per fer 
caure el cap de l’Oficina Antifrau i desmerèixer alguns treballs policials per evitar que 
algunes investigacions i informes en què treballaven, que afectaven càrrecs polítics de 
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Convergència, des dels Pujol fins a alcaldes en determinats municipis, quedessin des-
prestigiats o fossin nuls jurídicament.

Difícil, amb els instruments d’aquest Parlament, de poder contrastar cap de les dues 
hipòtesis, per això, correm el perill de convertir això en mítings abrandats d’autodefen-
sa i de contraatac. Ja advertim des d’ara que si la comissió agafa aquest caire deixarem 
de participar-hi.

Per això creiem imprescindible centrar els treballs de la comissió en els documents 
que hem demanat entre tots i en les persones que tenen relació directa amb el cas. En 
aquest cas, ni ens calen experts ni assumptes colaterals, entenem nosaltres.

En aquest sentit, si la comissió volem que sigui d’investigació ens cal primer inves-
tigar. No tindria cap sentit començar les compareixences sense haver rebut la documen-
tació demanada, perquè seria tant com preguntar sense dades, i permetria transformar 
aquesta comissió en allò que acabo de dir que no voldríem que fos.

Nosaltres votarem a favor de recollir el màxim de documentació i, per tant, totes les 
propostes de documentació de tots els grups. El que no farem és votar totes les compa-
reixences que tots hem fet molt àmplies, i que considerem que correspondrien a una co-
missió que tingués molt de temps per endavant, que sembla que no és el cas.

Per tant, per aconseguir escurçar els treballs de la comissió, com que se’n repeteixen 
moltes, ens limitarem a votar les que nosaltres hem presentat i, si tothom fa el mateix, 
reeixiran aquelles en les que coincidim i no la resta.

D’altra banda, per donar funcionalitat a la feina, reclamem que es tinguin en comp-
te les recomanacions en relació amb el funcionament de les comissions d’investigació 
que es van aprovar en la comissió Pujol de la legislatura passada i, al mateix temps, que 
s’acordi un calendari i un horari possible en relació amb la superposició de comissions i 
ponències que té aquest Parlament, que és exhaustiva.

En resum, doncs, estem disposats a treball i col·laborar en investigar si la disposició 
és aquesta: investigar, però no col·laborarem en tenir un espai on el yin i el yang de la 
política catalana es puguin seguir tirant els plats pel cap.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la dipu-
tada Esperança García.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres hem presentat una sol·licitud de compareixença, 
però hem de dir una cosa. Aquesta comissió, que ha estat batejada com l’«operació Ca-
talunya», és una comissió de l’operació distracció del Govern, que va crear en paral·lel, 
juntament amb la complicitat d’altres grups parlamentaris, aquesta comissió amb la in-
tenció d’ocultar la comissió Vidal. La comissió Vidal que posa negre sobre blanc que es 
vulneren drets fonamentals dels catalans per part d’un Govern que, des de les institu-
cions, pretén dinamitar el funcionament d’una democràcia.

Hem demanat aquesta compareixença només per una cosa, perquè no estem dispo-
sats a demanar més compareixences i ser còmplices d’un espectacle, que és el que es 
busca amb aquesta comissió. Un espectacle mediàtic, absolutament mediàtic.

Votarem absolutament en contra de totes aquelles sol·licituds de compareixença que 
es facin d’alts càrrecs de l’Administració de l’Estat, al marge de perquè no existeix 
aquesta anomenada «operació Catalunya», sinó perquè ni tan sols estan obligats per llei 
a comparèixer aquí. Però també de tots aquests altres opinadors, periodistes, en fi..., tot 
aquest reguitzell de persones, perquè és difícil parlar d’una cosa que no existeix i so-
bretot n’hi ha molts que ja van passar, en la legislatura passada, per la comissió Pujol.

I l’excepció és el senyor Daniel de Alfonso, i la fem només per un motiu, a veure si 
se n’assabenten vostès, ni que sigui a la tercera –a veure si a la tercera, com diu la dita 
«va la vencida»–, i saben i accepten vostès que la corrupció de Convergència Demo-
cràtica no és un muntatge de ningú, és una realitat constatada judicialment, amb con-
formitats, amb instruccions i, fins i tot, a dia d’avui amb vistes de judicis orals encara 
pendents.

Però aquesta vegada, aquesta tercera vegada, que sí, que nosaltres sol·licitem que 
vingui el senyor Daniel de Alfonso, esperem que els quedi clar que les investigacions 
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sobre corrupció no són un invent de ningú, ni dels fiscals, ni de l’Oficina Antifrau, ni 
de la policia, sinó que s’ajusten a la llei, a aquella llei que l’independentisme, quan li va 
bé, la fa servir d’escut i s’abraça a ella, però que quan no li interessa, quan sobretot no 
satisfà els seus desitjos, la fa servir..., la vulnera sistemàticament per imposar els seus 
desitjos amb una manca de lleialtat institucional inèdita i, sobretot, amb una manca de 
cultura democràtica alarmant.

La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs, ara pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 
té la paraula la diputada Mireia Boya.

Mireia Boya e Busquet

Bé, bona tarda. Nosaltres no tenim gaires esperances de que aquesta comissió d’in-
vestigació aporti alguna evidència documental empírica sobre l’operació Catalunya.

Ara bé, sí que hem presentat una llista de compareixents que el que intenta és que 
sigui representativa de tots els àmbits on hi ha hagut gent que ha participat en aques-
ta anomenada «operació Catalunya» i que forma part d’aquesta gran claveguera que és 
l’Estat espanyol.

En aquest sentit, demanem al cap de la claveguera del Regne d’Espanya, el senyor 
Mariano Rajoy, que vingui aquí i que ens expliqui a qui comprava, a qui pagava, per a 
fer què i en quins moments i què feien. I també ho preguntarem a la gent que ho feia i 
que estava pagada per aquest cap de la claveguera del Regne d’Espanya, que és Maria-
no Rajoy. 

Per això hem presentat empresaris, exdetectius, policies, polítics, gent que treballa 
a la Banca Privada d’Andorra, el ministre de Finances d’Andorra. Tots ells, si ho volen, 
poden venir aquí i dir la veritat, però com que no hi creiem, perquè ja hi ha precedents 
de gent que ha comparegut en aquest tipus de comissions i que ha mentit, com la senyo-
ra Alícia Sánchez Camacho, doncs, no tenim gaire esperances.

Ara bé, vistos aquests precedents, totes aquelles compareixences que ja han vingut 
aquí en altres comissions i que han mentit, doncs, no les votarem a favor. La resta, sí 
que ho farem, excepte aquelles que no tenen res a veure amb la guerra bruta, amb la cla-
veguera del Regne d’Espanya, sinó que són compareixences que s’han posat aquí amb 
altres intencions que no és el tema concret d’aquesta comissió.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs ara, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la pa-
raula el diputat Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Només, breument, per explicar quines han estat les causes o els 
objectius del Grup de Junts pel Sí per presentar totes les compareixences que hem de-
manat.

Certament, es tracta de l’operació Catalunya. No ha de ser, des del nostre punt de 
vista, la comissió de l’espionatge polític. Aquí hi ha hagut espionatge, però hi ha hagut 
altres accions i altres activitats que són, des d’un punt de vista democràtic, molt, molt 
poc recomanables i, per tant, entenem que en aquesta comissió evidentment han de pas-
sar o ens han de venir a explicar què és el que van fer, per què ho van fer i amb quin ob-
jectiu ho feien, els responsables d’aquesta operació. 

Des d’una perspectiva política; des d’una perspectiva certament policial també; els 
periodistes..., que de fet són els mitjans de comunicació els qui en un moment determi-
nat han pres la iniciativa per anar, d’alguna manera, fent-nos veure i descobrint la tra-
ma. I, per altra banda, també persones o experts que puguin aportar el seu punt de vista 
i el seu plantejament respecte a aquesta qüestió.

És cert que tenim motius, segurament, o fins i tot la ciutadania té motius per descon-
fiar de les comissions d’investigació. Certament, tot i que es tracta d’una comissió d’in-
vestigació el que és cert és que queden poques coses a investigar. 

El que tenim sobre la taula –i així ho acredita la documentació que aprovarem en 
aquesta comissió– són fets objectius, confirmats, provats, i que tenen, des d’un punt de 
vista empíric, una veracitat certament remarcable. 
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Per tant, no seria tant investigar, sinó, des de la nostra perspectiva, que s’assumeixin 
les responsabilitats polítiques, que n’hi ha i que són evidents, i que, a més a més, hau-
ran, d’alguna manera, de concretar-se i determinar-se.

I, per altra banda també... –i subscric les referències que ha fet algun dels portaveus 
parlamentaris–, certament, és una comissió que pel temps, des d’un punt de vista tem-
poral, ha de ser relativament curta, però sí que, d’alguna manera, compartim en gran 
part, els diferents grups parlamentaris, la majoria de les compareixences i, per tant, és 
necessari que aquests compareixents vinguin, hi insisteixo, i expliquin..., i no només els 
grups parlamentaris, sinó que qui està esperant respostes i qui necessita explicacions 
del que ha succeït és la ciutadania. Aquest país, anomenat «democràtic», s’hi han portat 
a terme unes accions, unes activitats que, certament, no formen part, en cap cas, d’un 
estat homologable des de la perspectiva estrictament democràtica. 

No hauria de ser possible, avui, que determinats grups parlamentaris diguessin o 
s’expressessin o volguessin, d’alguna manera, despistar o anar cap a..., o fer veure que 
no existeix el que realment s’ha portat a terme, que és aquesta operació. Parlant d’altres 
comissions, a la comissió sobre la qüestió de la secessió es parlarà dimarts. I, certa-
ment, en aquesta comissió, alguns grups parlamentaris que critiquen que s’hagin dema-
nat compareixences també n’han demanat moltíssimes en l’altra comissió, i nosaltres, 
evidentment, no serem els qui els, d’alguna manera, limitarem la possibilitat de dema-
nar els compareixents que creguin convenient.

Per tant, des d’aquesta perspectiva, demanarem la compareixença en algunes coinci-
dències, majoritària pel que hem vist. I, per altra banda, votarem a favor, evidentment, 
de les nostres i fins i tot votarem a favor de les que han proposat els grups parlamentaris.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Un cop han intervingut tots els grups, només recordar allò que ja se’ns va 
fer arribar, que és que hauríem d’indicar noms, cognoms, o màxim de dades de les for-
mes de contacte dels compareixents que ha demanat cada un dels grups parlamentaris, 
i detallar també l’objecte específic pel qual es convoca a cada persona, per tal que els 
serveis parlamentaris que es posen en contacte per a les compareixences, doncs, puguin 
facilitar el motiu exacte de per què se sol·licita la compareixença en aquesta comissió 
d’investigació.

En el que és la documentació, també concretar-la al màxim i, en tot cas, ens ho feu 
arribar a la comissió, via correu electrònic mateix. D’acord? (Pausa.)

Doncs, dit això, podem passar a la votació. 
Comencem per les propostes de compareixença, seguint el guió que tenen tots els 

grups parlamentaris. 
Ara el senyor Jordi Terrades em demana la paraula.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, per demanar votacions separades, presidenta. 

La presidenta

Seguirem el guió de votació i les votarem totes, segons el guió.

Jordi Terrades i Santacreu

Una per una?

La presidenta

Sí. Crec que quedarà més clar, perquè si no, hauríem de començar a quadrar, sumar, 
restar i no..., encara seria més complicat. 

Per tant, si no vaig errada i tothom té el mateix guió, el punt número 1 seria la com-
pareixença del senyor Jorge Fernández Díaz, exministre de l’Interior, que l’ha demanat 
conjuntament Catalunya Sí que es Pot, Junts pel Sí, Ciutadans, Socialistes i la CUP - 
Crida Constituent. Tothom té el mateix guió de votacions, eh? (Pausa.)

Per tant, comencem la votació d’aquest punt número 1: el senyor Jorge Fernández 
Díaz, exministre de l’Interior.

Vots a favor?
Vots a favor de Junts pel Sí, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot i la CUP.
Vots en contra?
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Vots en contra del Partit Popular.
Abstencions?
No n’hi ha.
Per tant, queda aprovada per 124 vots a favor i 11 en contra. Molt bé.
Punt número 2, el senyor Daniel de Alfonso Laso, magistrat i exdirector de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya, presentada pel Partit Popular, Catalunya Sí que es Pot, Ciuta-
dans, Junts pel Sí.

Vots a favor?
Vots a favor de Junts pel Sí, Partit Popular, Ciutadans, PSC i Catalunya Sí que es Pot.
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda aprovada per 125 vots a favor, cap en contra i 10 abstencions.
Punt número 3, el senyor Jorge Moragas Sánchez, director del Gabinet de Presidèn-

cia, també amb altres càrrecs de secretari del Consell de Seguretat Nacional.
Vots a favor?
Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot, CUP - Crida Constituent.
(Veus de fons.)
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, CUP - Crida Constituent, i PSC també? (Pau-

sa.) I PSC.
(Veus de fons.)
Un segon, eh?
(Veus de fons.)
Per simplificar, direm el nom dels grups, però no cal que comptem cada vegada. Si 

no es mou ningú de la sala, ens anirà millor, i, si no, ja ho refarem, però a l’acta constarà 
el nombre de vots de cada proposta, d’acord?

Per tant, bé, això serien 99 vots a favor.
Vots en contra del senyor Jorge Moragas?
Vots en contra del Partit Popular.
Abstencions?
Abstencions de Ciutadans.
(La proposta de compareixença és aprovada per 99 vots a favor, 11 en contra i 25 

abstencions.)
Punt número 4, Ignacio Cosidó, ex-director general de la Policia. 
Vots a favor?
Vots a favor de Junts pel Sí, Ciutadans, PSC i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Del Partit Popular.
Abstencions?
De Catalunya Sí que es Pot.
També queda aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 113 vots a favor, 11 en contra i 11 

abstencions.)
Punt número 5, José Manuel Villarejo Pérez, excomissari de policia.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Del Partit Popular.
Abstencions?
Del PSC i Ciutadans.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 83 vots a favor, 11 en contra i 41 

abstencions.)
Punt número 6, el senyor Eugenio Pino, excomissari de policia i ex-director adjunt 

operatiu, DAO.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
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Partit Popular.
Abstencions?
Partit Socialista i Ciutadans.
Per tant, queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 83 vots a favor, 11 en contra i 41 

abstencions.)
Punt número 7, Marcelino Martín-Blas, exresponsable de la Unitat d’Assumptes In-

terns.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Del PP.
Abstencions?
Ciutadans i PSC.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 83 vots a favor, 11 en contra i 41 

abstencions.)
Punt número 8, el senyor Bonifacio Díaz, inspector jefe de la policía, exagregat d’In-

terior a l’ambaixada d’Espanya a Andorra.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
PSC i Ciutadans.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 83 vots a favor, 11 en contra i 41 

abstencions.)
Punt número 9, Celestino Barroso, exagregat d’Interior a l’ambaixada d’Espanya a 

Andorra.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
PSC i Ciutadans.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 83 vots a favor, 11 en contra i 41 

abstencions.)
Punt número 10, és Patricia López, que és periodista de Público. Aquesta persona, 

el Grup de Junts pel Sí l’havia demanat com a experta, els altres grups no ho van espe-
cificar. Esteu tots d’acord en demanar la compareixença com a experta? (Pausa.) Sí? Per 
tant, constarà en acta que demanem la compareixença com a experta.

Vots a favor?
Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
Ciutadans.
Queda aprovada també.
(La proposta de compareixença és aprovada per 99 vots a favor, 11 en contra i 25 

abstencions.)
Punt número 11, el senyor Carlos Bayo, periodista també, que el Grup de Junts pel 

Sí va demanar com a expert. Està tothom d’acord que pugui comparèixer com a expert? 
(Pausa.) Sí? Per tant, constarà en acta.

Vots a favor?
Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot, CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
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Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
Ciutadans.
(La proposta de compareixença és aprovada per 99 vots a favor, 11 en contra i 25 

abstencions.)
Punt número 12, José Luis Olivera, excomissari de policia, excap de la UDEF i di-

rector del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
PSC i Ciutadans.
(La proposta de compareixença és aprovada per 83 vots a favor, 11 en contra i 41 

abstencions.)
Punt número 13, Julián Peribáñez, detectiu de Método 3.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
Ciutadans i PSC.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 83 vots a favor, 11 en contra i 41 

abstencions.)
Punt número 14, Antonio Tamariz, detectiu de Método 3. (Veus de fons.) Tamarit 

–ah, sí, perdó. (Veus de fons.) Antonio Tamarit, detectiu de Método 3.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i la CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
PSC i Ciutadans.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 83 vots a favor, 11 en contra i 41 

abstencions.)
Punt número 15, Francisco Marco, director de l’extinta agència Método 3.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Ciutadans i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
PSC i Catalunya Sí que es Pot.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 97 vots a favor, 11 en contra i 27 

abstencions.)
Punt número 16, Manuel Vázquez López, excap de la UDEF.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
Ciutadans i PSC.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 83 vots a favor, 11 en contra i 41 

abstencions.)
Punt número 17, Enrique García Castaño, ex-comissari general d’Informació de la 

Policia Nacional, Unitat Central de Suport Operatiu.
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Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
PSC i Ciutadans.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 83 vots a favor, 11 en contra i 41 

abstencions.)
Punt número 18, José Ángel Fuentes Gago, ex-inspector en cap de la policia.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
PSC i Ciutadans.
(La proposta de compareixença és aprovada per 83 vots a favor, 11 en contra i 41 

abstencions.)
Punt número 19, Victoria Álvarez, «exnòvia» de Jordi Pujol Ferrusola.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i..., i ja està. 
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
Ciutadans, PSC i CUP - Crida Constituent.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 73 vots a favor, 11 en contra i 51 

abstencions.)
Punt número 20, Eduardo Inda, periodista, també demanat pel Grup Parlamentari 

de Junts pel Sí com a expert. I si ningú té res a dir-hi, doncs, sol·licitarem la comparei-
xença com a expert. (Veus de fons.) Periodista. És a dir, grup de periodistes, com a ex-
pert. (Remor de veus.)

Passem a la votació.
Vots a favor?
Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
Ciutadans.
(La proposta de compareixença és aprovada per 99 vots a favor, 11 en contra i 25 

abstencions.)
Punt número 21, Alicia Sánchez-Camacho, exdiputada del Partit Popular de Catalu-

nya i actual diputada al Congrés.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
Partit Socialista de Catalunya, Ciutadans i CUP - Crida Constituent.
(La proposta de compareixença és aprovada per 73 vots a favor, 11 en contra i 51 

abstencions.)
Punt número 22, Higini Cierco Noguer, expresident de la Banca Privada d’Andorra.
Vots a favor?
Junts pel Sí, PSC i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot.
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Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 88 vots a favor, 11 en contra i 36 

abstencions.)
Punt número 23, Joan Pau Miquel Prats, ex-conseller delegat de la Banca Privada 

d’Andorra.
Vots a favor?
Junts pel Sí, PSC, CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot. Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 88 vots a favor, 11 en contra i 36 

abstencions.)
Punt número 24, Rafael Redondo Rodríguez, soci empresarial de l’excomissari José 

Manuel Villarejo.
Vots a favor? 
Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Ciutadans, PSC i Catalunya Sí que es Pot.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 72 vots a favor, 11 en contra i 52 

abstencions.)
Punt número 25, Antonio Giménez Raso, policia en excedència.
Vots a favor? 
Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Ciutadans, Catalunya Sí que es Pot i PSC.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 72 vots a favor, 11 en contra i 52 

abstencions.)
Punt número 26, Josep Maria Fuster-Fabra, advocat, com a expert també, demanat 

pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, com a jurista. Si no hi ha res, quedaria així.
Vots a favor? 
Junts pel Sí, PSC i la CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 88 vots a favor, 11 en contra i 36 

abstencions.)
Punt número 27, Ernesto Ekaizer, periodista també, demanat com a expert pel Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí. Per tant, sol·licitarem la compareixença com a expert.
Vots a favor? 
Junts pel Sí, PSC i la CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot.
Queda també aprovat.
(La proposta de compareixença és aprovada per 88 vots a favor, 11 en contra i 36 

abstencions.)
Punt número 28, Francisco Javier de la Rosa Martí, advocat i empresari. (Veus de 

fons.) Disculpeu, això ho tenim en una sola votació, però han de ser dues votacions se-
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parades, perquè no són la mateixa persona, un és el pare i l’altre és el fill, segons m’in-
formen.

Per tant, diguem-los 28 a i 28 b. Sí? (Se sent una veu que diu: «El Martí és el pare?». 
Veus de fons.)

A veure, són dos grups, els que ho han sol·licitat, que és Catalunya Sí que es Pot i la 
CUP - Crida Constituent. A qui sol·liciten, el pare o el fill? (La presidenta riu.) Els dos 
estan sol·licitant la mateixa persona. Llavors, el pare es diu Martí de segon cognom o 
no? (Veus de fons.)

La persona que votarem és el senyor Francisco Javier de la Rosa Martí, sí, que és 
empresari, no és advocat. Sí? Hi estem d’acord tots? (Pausa.) Per tant, una votació, nú-
mero 28, que és Francisco Javier de la Rosa Martí.

Vots a favor? 
Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Junts pel Sí, PSC i Ciutadans.
Queda aprovada també.
(La proposta de compareixença és aprovada per 21 vots a favor, 11 en contra i 103 

abstencions.)
Punt número 29, Ramon Cierco Noguer, expresident de la Banca Privada d’Andorra.
Vots a favor? 
Junts pel Sí, PSC i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Catalunya Sí que es Pot i Ciutadans.
Queda també aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 88 vots a favor, 11 en contra i 36 

abstencions.)
Punt número 30, Rosa Castellón Sánchez, exsecretària del Consell d’Administració 

de la Banca Privada d’Andorra.
Vots a favor? 
Junts pel Sí i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Ciutadans, PSC i Catalunya Sí que es Pot.
(La proposta de compareixença és aprovada per 72 vots a favor, 11 en contra i 52 

abstencions.)
(Veus de fons.) Un moment. Del paquet del número 31 fins al 46, algú sol·licita vota-

ció separada? (Pausa.) De quin número?

Marc Vidal i Pou

Nosaltres demanem votació separada del 35, 36, 37, 38, 44, 45 i 46.

La presidenta

I aquestes es podrien votar conjuntament per part seva? (Pausa.) Sí? Els altres grups 
tenen el mateix posicionament, sí? (Pausa.)

Per tant, votaríem primer les número 35, 36, 37, 38, 44, 45 i 46. Haig de dir els 
noms, oi? Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Manuel Montob-
bio de Balanzó, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Carlos Quílez, Francisco Marhuenda 
i Pedro García Cuartango. 

Fem aquesta votació.
Vots a favor? 
Junts pel Sí, PSC i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
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Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot.
(Les propostes de compareixença són aprovades per 88 vots a favor, 11 en contra i 

36 abstencions.)
I ara passem a la votació de la resta d’aquest bloc, que són la número 31, Jaume Bar-

tumeu Cassany, exadvocat dels germans Cierco; 32, Beatriz Méndez de Vigo Montojo; 
33, Santiago Aparicio; 34, José Manuel Sánchez Fornet; 39, un representant de l’entitat 
Drets; 40, Elpidio Silva; 41, Joan Queralt Jiménez; 42, Josep Costa, i 43, David Fernàn-
dez. Aquests estan sol·licitats com a experts.

Els números 39, 40, 41, 42 i 43, com que només els ha sol·licitat un grup i els ha sol-
licitat com a experts, ja els cridarem com a experts directament.

Passem a la votació.
Vots a favor? 
Junts pel Sí i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
PSC, Catalunya Sí que es Pot i Ciutadans.
Queden totes aprovades.
(Les propostes de compareixença són aprovades per 72 vots a favor, 11 en contra i 

52 abstencions.)
Molt bé, continuem.
Punt número 47. D’aquest bloc, que va del 47 al 58, algú sol·licita votació separada? 

(Veus de fons.) No? Es podrien votar conjuntament? (Pausa.)
Doncs, votem conjuntament del 47 al 58, que són Felip Puig, Germà Gordó, Fran-

cesc Homs, Xavier Martorell, Miguel Ángel Gimeno, Manel Prat, Tomàs Roy, Xavier 
Gatius, Joan Angulo, Jordi Puigneró, Carles Flamerich i un representant de Solium, que 
és una empresa de seguretat, tots ells demanats pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Vots a favor? 
Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra? 
Junts pel Sí, Partit Popular de Catalunya i CUP - Crida Constituent.
Abstencions? 
Catalunya Sí que es Pot i PSC.
Per tant, queden rebutjades les compareixences del número 47 fins al 58.
(Les propostes de compareixença són rebutjades per 25 vots a favor, 83 en contra i 

27 abstencions.)
Compareixent, número 59, Germán López Iglesias, director general de la policia.
Vots a favor? –com que només són dos... 
Número 59, Germán López Iglesias, director general de la Policia Nacional.
Vots a favor? 
Junts pel Sí, PSC i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot.
Queda aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 88 vots a favor, 11 en contra i 36 

abstencions.)
Número 60, José María Romero de Tejada, fiscal superior de justícia de Catalunya.
Vots a favor? 
Junts pel Sí, PSC i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot.
Queda aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 88 vots a favor, 11 en contra i 36 

abstencions.)
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Del grup que van de la 61 a la 67, algú sol·licita votació separada? (Se sent algú que 
diu: «Sí, nosaltres.») De quin número? 

Lluís Guinó i Subirós

Del 61, 62, 66 i 67.

La presidenta 

61, 62 i 66, 67, que es podrien votar conjuntament aquestes quatre? (Veus de fons.) 
Sí. (Marc Vidal i Pou demana per parlar.)

Marc Vidal i Pou

Nosaltres demanem votació separada de la del 64.

La presidenta

De la del 64.
Algun altre grup? (Pausa.) No?
Votem primer la número 64, doncs, el senyor Jaume Barrado González, comissari 

de policia.
Vots a favor? 
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, CUP - Crida Constituent i PSC.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Ciutadans.
Queda aprovada.
(La proposta de compareixença és aprovada per 99 vots a favor, 11 en contra i 25 

abstencions.)
Ara votaríem: 61, 62, 66 i 67, és a dir, José Manuel Maza, Eduardo Torres-Dulce, 

Cristóbal Martel i Francisco Nicolás Gómez Iglesias.
Vots a favor? 
Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Junts pel Sí i Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Ciutadans i PSC.
Per tant, queden rebutjades.
(Les propostes de compareixença són rebutjades per 21 vots a favor, 73 en contra i 

41 abstencions.)
Molt bé. Ara ens ha quedat pendent la 63 i la 65, Francisco Martínez i Francisco 

Mercado.
Vots a favor? 
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, CUP - Crida Constituent i PSC.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Ciutadans.
Per tant, queden aprovades.
(Les propostes de compareixença són aprovades per 99 vots a favor, 11 en contra i 

25 abstencions.)
Molt bé. Del paquet proposat per la CUP - Crida Constituent, que van del número 68 

al número 73, algú demana votació separada? (Se sent algú que diu: «Sí, nosaltres, del 
68, 70 i 71.») I es poden votar conjuntament? (Pausa.) Molt bé. 68, 70 i 71.

Algú més? (Pausa.) No.
Doncs, votem primer la número 68, número 70 i número 71, Mariano Rajoy, presi-

dent del Govern del Regne d’Espanya; Pedro Esteban, excomissari de la Brigada d’In-
formació del Centre Nacional de Policia a Catalunya, i Pedro Agueda, periodista.

Vots a favor? 
Junts pel Sí i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
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Abstencions? 
PSC, Catalunya Sí que es Pot i Ciutadans.
Queden aprovades.
(Les propostes de compareixença són aprovades per 72 vots a favor, 11 en contra i 

52 abstencions.)
I ara votaríem la número 69, la número 72 i 73, que són Philip McMahan Bolich, 

representant del Sindicat dels Mossos d’Esquadra, i Jordi Cinca, ministre de Finances 
d’Andorra.

Vots a favor? 
La CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Junts pel Sí, Ciutadans, PSC i Catalunya Sí que es Pot.
Per tant, queden rebutjades.
(Les propostes de compareixença són rebutjades per 10 vots a favor, 11 en contra i 

114 abstencions.)
Hem acabat les votacions de les sol·licituds de compareixença.
Passem a votar la documentació.
Algú demana votació separada de la documentació? (Pausa.) Per tant, podríem vo-

tar tot el bloc de la documentació.

Esperanza García González

Presidenta, perdó.

La presidenta

Digui’m.

Esperanza García González

Sí, nosaltres voldríem per separat el punt 1.

La presidenta

Molt bé. El punt 1 es votarà primer i després es votaran la resta de punts.
No hi ha res més per part de cap altre grup? (Pausa.)
Doncs, passem a la votació del punt 1, que és: comunicat enviat per David González 

Macías, de l’Agència EFE, el juliol del 2016, sol·licitat pel Partit Popular de Catalunya.
Vots a favor? 
Partit Popular, Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Abstencions? 
De Ciutadans.
Queda aprovat.
(La sol·licitud de documentació és aprovada per 110 vots a favor, cap en contra i 25 

abstencions.)
I ara, les sol·licituds de documentació que van de la número 2 fins a la número 32, 

sol·licitades per diferents grups parlamentaris.
Vots a favor? 
Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra? 
Partit Popular de Catalunya.
Abstencions? 
Ciutadans.
Per tant, queda també tota aquesta sol·licitud de documentació aprovada.
(Les sol·licituds de documentació són aprovades per 99 vots a favor, 11 en contra i 

25 abstencions.)
Amb això que hem aprovat avui, podem elaborar ja el pla de treball de la comissió, 

de què formaran part totes aquestes sol·licituds de compareixences.
Jo ja els vaig fer arribar una proposta de calendari, de la qual he tingut un comen-

tari per part del Grup Parlamentari Socialista i avui hi ha hagut el comentari que ha fet 
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el senyor Marc Vidal respecte a la documentació. Posarem un termini perquè la puguin 
entregar. 

Jo vaig posar com a possible data d’inici de compareixences el dia 16. Podríem co-
mençar el dia 23 també, però no podem esperar a rebre tota la documentació perquè, 
possiblement, no la rebrem tota tampoc. Haurem de donar un termini i, a partir d’ales-
hores, començar. Jo crec que el dia 23 de maig es poden començar les compareixences i 
crec que hi ha, em sembla, majoria aquí, als grups, per començar al més aviat possible 
i ser diligents també en la comissió. 

Algú...? Sí, senyor Jordi Terrades?

Jordi Terrades i Santacreu

Sí; jo, en tot cas, a la presidència li demanaria que..., vull dir, i a la resta de porta-
veus, que intentéssim ajustar bé els calendaris perquè no coincideixin amb comissions 
legislatives, de les quals, membres d’aquesta comissió formem part.

Tradicionalment, les comissions d’investigació s’han reunit els dilluns i els diven-
dres, dimarts també, que és quan no hi solen haver comissions legislatives. I, per tant, 
jo pregaria que aquest tema es tingués en compte a l’hora de confeccionar el calendari 
definitiu.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ho vaig tenir en compte i vaig fer una ronda de consulta i semblava 
que hi havia més problemes també per fer reunions el divendres, com també va passar 
amb l’altra comissió, i per això es van establir aquests dies com els millors i més idonis. 
I per intentar empaquetar més, jo crec que també hi ha una feina dels diferents grups 
–que és veritat, ja anem molt encaixats en el calendari del Parlament– per intentar bus-
car substituts, donat que no seran gaire dies, els de coincidència. Crec que és la manera 
de fer-ho, perquè si no, és impossible quadrar les agendes de totes les comissions. 

Però, bé, de totes maneres, ho tenim en consideració, i si hi ha algun dia que és real-
ment un problema, ho tornem a parlar.

(Jordi Terrades i Santacreu demana per parlar.)

Jordi Terrades i Santacreu

Presidenta...

La presidenta

Senyor Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Jo ja li confirmo que tots els dijous que no hi ha Ple, hi ha Comissió d’Empresa i 
Coneixement, de la que jo formo part de la Mesa. L’hi vaig comunicar quan es va cons-
tituir aquesta comissió, perquè a les reunions prèvies li recordo que el meu grup parla-
mentari no va ser consultat a l’hora d’establir els calendaris.

Gràcies.

La presidenta

Senyor Marc Vidal?

Marc Vidal i Pou

Sí, em sumo a la petició del diputat Terrades. El dijous, efectivament, com a mínim 
jo tinc comissió també d’Empresa i serà un dia complicat. Proposaria dilluns a la tarda, 
per exemple, que seria un bon moment. 

I, en qualsevol cas, faria un prec. Les compareixences de les comissions d’investiga-
ció, com vostè sap, són molt diferents de les d’una compareixença normal. Intentar fer-
ne més de dues, màxim tres, en una tarda, és un suïcidi, perquè depèn de com s’allargui 
el compareixent, ens podem tirar amb cadascun una hora i mitja o més. Espero que no 
sigui així, però, en qualsevol cas, demano que no ens passi el que ens va passar amb una 
comissió de grato recuerdo que, a dos quarts de deu de la nit, encara estàvem aquí amb 
els compareixents. 

Gràcies.
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La presidenta

Per aquest mateix motiu proposava dos dies, perquè amb un per setmana se’ns en va 
el calendari. 

El dia 23 és dimarts. (Veus de fons.) El 23 és dimarts, que seria de tres a cinc de la 
tarda, per tant, el temps és molt limitat i, com a molt, se’n poden fer una o màxim dues, 
si intentem limitar el que és el temps del compareixent. I per això proposava també el 
dia 25, i intentar que els grups intentessin buscar substituts també per a les comissions 
que tenen.

Diputada Mireia Boya?

Mireia Boya e Busquet

Sí, per nosaltres no hi hauria cap problema si fos dilluns i dimarts, en lloc de di-
marts i dijous, però... Per deixar-ne constància.

La presidenta

Ho tornem a parlar. No cal que ho debatem aquí, a micro obert; en tornem parlar, 
del calendari, i em poso en contacte amb tots els grups i l’establim. Era la primera pro-
posta que tenia i em sembla que més o menys ens podrem entendre. 

(Veus de fons.) El 23 seria a les tres de la tarda, això tothom..., crec que hi ha majo-
ria que poden. Per tant, el dia 23 l’establim segur, però, bé, abans haurem de parlar. Per 
tant, deixem-ho així. 

Diputada, vol afegir-hi alguna cosa? Esperanza García.

Esperanza García González

Bé, anava a fer servir el correu, presidenta, però... En qualsevol cas, no trobo ni lò-
gic, ni pràctic, ni viable, ni realista, ni seriós, ni responsable, fer en una comissió d’in-
vestigació dos dies a la setmana. No només pel contingut, sinó fins i tot per la mateixa 
viabilitat de fer-ho així, per la mateixa possibilitat dels diputats de cobrir dos dies a la 
setmana una comissió d’investigació havent-hi plens, grups de treball, ponències de lleis 
i, a més, les comissions legislatives. 

Vull dir, jo entenc que l’espectacle mediàtic, eh?, en fi, arrossega...

La presidenta

Bé, jo crec que ara no ens hem de posar a fer valoracions aquí.

Esperanza García González

...arrossega també a la presidència, però nosaltres considerem que hem de ser seriosos.

La presidenta

Molt bé, d’acord. Queda clara la seva opinió com a Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya.

Res més. Doncs, aixequem aquesta sessió i ens emplacem a una ronda de converses.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de quatre de la tarda i dotze minuts.
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