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Sessió 11 de la CIOC

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

Hi són presents els diputats Gerard Gómez del Moral i Fuster i Irene Rigau i Oliver, pel 
G. P. de Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López, pel G. P. de Ciutadans, i Albano Dante 
Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença de Manuel Vázquez López, excap de la Unitat de Delinqüència Eco-

nòmica i Fiscal, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-
00552/11). Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. Compareixença.

2. Compareixença d’Enrique García Castaño, ex-comissari general d’Informació de la 
Policia Nacional i excap de la Unitat Central de Suport Operatiu, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00553/11). Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya. Compareixença.

3. Compareixença de José Luis Olivera Serrano, excap de la Unitat de Delinqüència Eco-
nòmica i Fiscal i director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00551/11). Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. Compareixença.

4. Compareixença de Manuel Montobbio de Balanzó, ambaixador d’Espanya a Andorra, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00550/11). Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. Compareixença.

5. Compareixença de Jorge Moragas Sánchez, secretari del Consell de Seguretat Nacio-
nal i director del Gabinet de la Presidència del Govern de l’Estat, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00549/11). Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya. Compareixença.

La presidenta

Bon dia a tothom. Doncs, comencem la sessió de la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya d’avui 30 de juny.

Debat i ratificació de traslladar a la Mesa del Parlament la incompareixença 
de Manuel Vázquez López, excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica 
i Fiscal; Enrique García Castaño, ex-comissari general d’Informació de la 
Policia Nacional i excap de la Unitat Central de Suport Operatiu; José Luis 
Olivera Serrano, excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal i 
director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, 
i Manuel Montobbio de Balanzón ambaixador d’Espanya a Andorra, i Jorge 
Moragas Sánchez, secretari del Consell de Seguretat Nacional i director 
del Gabinet de la Presidència del Govern de l’Estat 

Ens vam convocar a les deu en lloc de les nou, perquè la persona que havia de venir 
a les nou ja va fer-nos saber que no compareixeria, i, per tant, tenim tres persones de la 
sessió d’avui que, per segona convocatòria, ens han dit que no tenen la intenció de com-
parèixer, que són el senyor Jorge Moragas, el senyor Manuel Vázquez i el senyor Enri-
que García Castaño... –Castaño?, sí?, ho he dit bé?– (veus de fons), bé, Enrique García. 
I, per tant, la comissió ho traslladarà a la Mesa del Parlament, tal com marca el Regla-
ment. Potser farem un paquet per traslladar-ho tot conjuntament, junt amb el senyor Jor-
ge Fernández Díaz, que ja vam anunciar l’altre dia.

Per tant, estem aquí esperant, donat que no ha donat resposta, al senyor José Luis 
Olivera Serrano, excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal i director ac-
tual del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, que no ens ha 
donat resposta, que, com veieu, no és aquí, en segona convocatòria també, i, per tant, 
també en donarem trasllat a la Mesa.

A les onze ens haurem de tornar a trobar aquí un moment, esperant el senyor Manuel 
Montobbio de Balanzó, que és l’ambaixador d’Espanya a Andorra, per si té a bé de compa-
rèixer en aquesta comissió, i, si no, doncs, ens pertocarà també donar el trasllat corresponent.
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Res més, ens tornem a trobar a les onze. (Albano Dante Fachin Pozzi demana per 
parlar.) Ah! Digui, diputat.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, presidenta. Volia que constessin en acta algunes reflexions. La primera: que 
tornem a veure com el Partit Socialista de Catalunya menysté aquesta comissió d’inves-
tigació sobre uns fets molt importants. La segona: que el Partit Popular tampoc acudeix 
a aquesta comissió, de la qual cosa es desprèn que aquesta gent alguna cosa deu estar 
amagant, alguna cosa li deu preocupar prou per no assistir al Parlament de Catalunya.

Per últim, recordar que continuem veient com s’aprofundeix en la impunitat davant 
de tot el que anem coneixent, i la impunitat avui es manifesta en la no compareixença 
d’aquesta gent que ha estat cridada pel Parlament de Catalunya i crec que és necessari 
deixar palesa la manca de respecte no a aquest Parlament, sinó al que representa, que és 
el poble de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Només remarcar que la comissió d’investigació..., també un 
dels objectius és acabar amb aquesta impunitat i que es pugui saber i que, ja es va expo-
sar, la necessitat de fer aquesta comissió d’investigació ve per la no actuació dels òrgans 
corresponents, des de la fiscalia fins a molts altres òrgans, per depurar tota la informa-
ció que està sortint respecte a l’Operación Cataluña.

Algun altre diputat té alguna cosa a dir? No? (Pausa.) D’acord, doncs, ens tornem a 
trobar a les onze.

Gràcies.
Suspenem la sessió.

La sessió se suspèn a un quart d’onze del matí i es reprèn a les onze i nou minuts.

La presidenta

Bé, doncs, hola, altra vegada; continuem amb la comissió d’investigació. 
A les onze teníem citat el senyor Manuel Montobbio de Balanzó, ambaixador d’Es-

panya a Andorra. Ens hem esperat uns minuts per veure si compareixia. Donat que no 
teníem resposta, havíem d’estar aquí, i, per tant, ja donem el trasllat corresponent de 
que no compareix en aquesta comissió d’investigació.

La propera cita que tenim és el dijous dia 6 de juliol, on sí que hi ha confirmats a les 
tres de la tarda el senyor Antonio Tamarit i a dos quarts de cinc el senyor Julián Peri-
báñez, i tenim citat a un quart de set el senyor Juan Ignacio Zoido, en primera convoca-
tòria, donat que el ministre de l’Interior no ha contestat a la primera citació, com sí han 
fet el president Mariano Rajoy i la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que, en 
primera convocatòria, se’ls havia citat per aquest mateix dijous 6 de juliol. 

Bé, doncs, ens veiem el proper dijous 6 de juliol. Diputat Albano Dante, té alguna 
consideració?

Albano Dante Fachin Pozzi

Sí, presidenta. L’escriptor francès André Gide deia: «Tot ja s’ha dit una vegada però, 
com que ningú escolta, tot sempre s’ha de tornar a dir.» Vull aprofitar aquests minuts per 
no fer normal allò que no hauria de ser normal: que no estigui el Partit Socialista de Cata-
lunya en aquesta comissió no és normal; que no estigui el Partit Popular en aquesta comis-
sió no és normal, tot i que potser és comprensible, lamentablement comprensible, i que no 
compareguin les persones que han estat citades no és normal, no és comprensible, i només 
volia tornar-ho a dir per no acceptar com a normal una situació absolutament anormal.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Alguna altra consideració per part d’algun altre grup? (Pau-
sa.) No? 

Doncs, ara sí, aixequem la sessió i ens tornem a veure el proper dijous dia 6 de juliol.

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