
TAUL A DE CONT INGUT

Debat i ratificació de traslladar a la Mesa del Parlament la incompareixença de Jorge 
Fernández Díaz, exministre d’Interior, i José Maria Romero de Tejada, fiscal superior 
de Catalunya 3

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · quart període · sèrie C · núm. 474

Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya

Sessió 10, dimarts 27 de juny de 2017

Presidència de la I. Sra. Alba Vergés i Bosch



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC C 474
27 de juny de 2017

Sessió 10 de la CIOC 3 

Sessió 10 de la CIOC

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (CIOC) s’obre a dos 
quarts de cinc de la tarda i vuit minuts. Presideix Alba Vergés i Bosch. Assisteix la Mesa el 
lletrat Fernando Domínguez Garcia.

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, i Mire-
ia Boya e Busquet, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. 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.

2. 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.

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 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.

5. 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.

La presidenta

Molt bé, doncs, iniciem... –bona tarda a totes i a tots–, iniciem aquesta sessió d’avui, 
27 de juny.

Teníem en l’ordre del dia inicial la compareixença del senyor Jorge Moragas i del 
senyor Manuel Montobbio, que ja ens van informar que no vindrien i, per tant, vam 
desconvocar la sessió del dematí. I teníem aquesta tarda les compareixences del senyor 
José Luis Olivera, que, de moment, encara no n’hem rebut informació i que com podeu 
veure no està assistint a aquesta comissió d’investigació, i les compareixences del se-
nyor Manuel Vázquez i del senyor Enrique García, que sí que ens han fet arribar la seva 
no compareixença. 

Per tant, aquestes persones seran recitades en segona convocatòria, tal com ja vaig 
anunciar ahir, per al 30 de juny, és a dir, aquest divendres: Manuel Vázquez a les nou; 
Enrique García a les deu; Manuel Montobbio a les onze, i Jorge Moragas a les dotze, en 
segona convocatòria.

Debat i ratificació de traslladar a la Mesa del Parlament la incompareixença 
de Jorge Fernández Díaz, exministre d’Interior, i José Maria Romero de 
Tejada, fiscal superior de Catalunya

En aquesta sessió també estaven citats, en segona convocatòria, a la sessió del dia 
d’avui, el senyor Jorge Fernández Díaz i el senyor José Maria Romero de Tejada. Ahir ja 
vaig informar que el senyor José Maria Romero de Tejada també ens havia tornat a dir 
la seva no disposició de venir, però per un tema extern, de que no estava aquí, i que, per 
tant, s’esgotava aquest tràmit i el tornàvem a convocar de forma formal, tornant a iniciar 
els tràmits de convocatòria.

I el senyor Jorge Fernández Díaz, en canvi, que va contestar a la primera convo-
catòria i ha contestat avui a la segona convocatòria, i ja ho teniu tots els grups parla-
mentaris. Doncs, d’acord amb l’article 67 del Reglament del Parlament de Catalunya: 
«la persona requerida ha estat advertida, en la notificació, dels seus drets, de les seves 
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obligacions i de les seves responsabilitats eventuals», i hi diu també, en el punt tercer, 
que «si la persona convocada desatén, voluntàriament, el requeriment de comparèixer» 
–davant d’aquesta comissió d’investigació–, «la Mesa del Parlament en donarà compte 
al Ministeri Fiscal, als efectes de substanciar la responsabilitat penal que hi pugui cor-
respondre».

En la notificació inicial, efectivament, es va advertir d’aquesta possible responsabili-
tat penal. Així va ser, així s’ha fet, i, per tant, des de la Mesa d’aquesta comissió, jo ma-
teixa en donaré compte a la Mesa del Parlament de Catalunya, perquè puguin procedir a 
complir amb tot allò que diu el Reglament del Parlament de Catalunya.

Per tant, ens emplacem, ara, per al divendres dia 30 de juny, amb aquestes segones 
convocatòries durant el matí, que, previsiblement, doncs, contestaran en el mateix sentit 
que van contestar en la seva primera convocatòria.

Em sembla que no em deixo res més. Algun grup vol dir alguna cosa? (Matías Alon-
so Ruiz demana per parlar.) Sí?

Matías Alonso Ruiz

En lloc de les nou, una mica més tard, perquè la primera em sembla que ja ha dit que 
no vindria, no?, la primera persona que està citada per al divendres?

La presidenta

Sí; de fet, el senyor Manuel Vázquez ha contestat ja a la segona convocatòria i, per 
tant, no cal que siguem aquí a les nou del matí, previsiblement. Qualsevol novetat ja 
l’anirem rebent els grups i, si no la reben els grups i la rebo jo primer, ja els hi faré sa-
ber, perquè, en tot cas, potser no caldrà ni que hi assistim, no només a les nou, sinó ni a 
les deu, ni a les onze, ni a les dotze.

Per tant, em sembla que no em deixo res. I ens emplacem, en tot cas, per divendres i 
ja anirem informant de les notícies. D’acord? (Pausa.)

«Merci». 
Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de cinc de la tarda i dotze minuts.


	Debat i ratificació de traslladar a la Mesa del Parlament la incompareixença de Jorge Fernández Díaz, exministre d’Interior, i José Maria Romero de Tejada, fiscal superior de Catalunya

