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Sessió 22 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les deu del matí i quatre mi-
nuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Anna Caula i Pare-
tas, i de la secretària, Neus Lloveras i Massana. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Albert Batet i Canadell, David Bonve-
hí i Torras, Violant Cervera i Gòdia, Adriana Delgado i Herreros, Lluís Guinó i Subirós, Fabian 
Mohedano Morales, Maria Senserrich i Guitart i Roger Torrent i Ramió, pel G. P. de Junts 
pel Sí; Carlos Carrizosa Torres, Joan García González, Alfonso Sánchez Fisac i Sonia Sierra 
Infante, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, Ferran Pedret i Santos i Jordi Ter-
rades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Josep Lluís Franco Rabell i Joan Giner Miguélez, pel  
G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez i Alberto Villagrasa Gil,  
pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Anna Gabriel Sabaté, Eulàlia Reguant i Cura i 
Benet Salellas i Vilar, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió Germà Gordó i Aubarell.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença de Germà Gordó i Aubarell davant la Comissió d’Afers Institucionals 

per a informar sobre les relacions amb els casos de corrupció que afecten Convergència 
Democràtica de Catalunya (tram. 357-00437/11). Comissió d’Afers Institucionals. Comparei-
xença.

2. Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 200-
00010/11). Govern de la Generalitat. Elaboració del dictamen (text presentat: BOPC 201, 11; 
esmenes a la totalitat: BOPC 233, 7; esmenes presentades: BOPC 338, 11; informe: BOPC 
411, 8).

3. Sol·licitud de compareixença de Lluís Llach, diputat del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè doni explicacions de les seves de-
claracions sobre les sancions als funcionaris que no acatin les lleis de desconnexió (tram. 
356-00634/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.

4. Sol·licitud de compareixença de Martí Humet Ribas, responsable de la gestió econò-
mica de la Candidatura d’Unitat Popular, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre el finançament de la Candidatura d’Unitat Popular i el tancament dels seus 
comptes de l’exercici 2016 per aprofundir en la transparència del finançament i els comptes 
dels partits polítics (tram. 356-00642/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença.

5. Sol·licitud de compareixença de Natàlia Sánchez Dipp, tresorera de la Candidatura 
d’Unitat Popular, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el finança-
ment de la Candidatura d’Unitat Popular i el tancament dels seus comptes de l’exercici 2016 
per aprofundir en la transparència del finançament i els comptes dels partits polítics (tram. 
356-00643/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bé, bon dia a tothom. Iniciem la Comissió d’Afers Institucionals amb data 24 de 
maig de 2017.

Abans de començar, si algun grup parlamentari presenta substitucions... (Pausa.) 
Senyor Carrizosa?

Carlos Carrizosa Torres

Sí. La senyora Sierra per la senyora Arrimadas i el senyor Joan García pel senyor 
Fer de Páramo.

El president

Moltes gràcies. Algun altre grup? (Pausa.) Senyor Bonvehí.
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David Bonvehí i Torras

El diputat Guinó substitueix la diputada Pascal.

El president

Molt bé. Senyor Ferran?

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. El senyor Terrades substitueix el senyor Iceta.

El president

Moltes gràcies. (Veus de fons.) D’acord. Faig avinent, també, la proposta de modi-
ficació de l’ordre del dia. És una alteració, a sol·licitud d’un grup parlamentari, per una 
coordinació horària, on passaríem..., el punt 2 passaria al 3 i avançaríem el 2. Si hi ha 
assentiment per part dels grups parlamentaris... (Pausa.) Moltes gràcies.

I, abans de passar al punt 1, voldria demanar als ponents del Projecte de la creació 
de l’Agència de Ciberseguretat que, si hi ha noves propostes, transaccions, etcètera, les 
facin arribar a la Mesa per escrit abans d’entrar en aquest punt de l’ordre del dia.

Compareixença de Germà Gordó i Aubarell per a informar sobre les 
relacions amb els casos de corrupció que afecten Convergència 
Democràtica de Catalunya

357-00437/11

Dit això, en nom de la Mesa, donem la benvinguda al compareixent, Germà Gordó. 
I començaríem amb un torn per part del compareixent davant de la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre les relacions amb els casos de corrupció que afecten 
Convergència Democràtica de Catalunya. Dit això, per part del compareixent, té un pri-
mer torn de trenta minuts. Té la paraula.

Germà Gordó i Aubarell

Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats. Comparec, i compa-
rec davant de vostès, en virtut de l’acord adoptat per aquesta comissió en la seva sessió 
de 29 de març d’enguany, tal com en el seu moment el president d’aquesta comissió em 
va informar. 

Segons l’acord, l’objectiu de la compareixença és, i cito literalment: «Informar so-
bre les relacions amb els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de 
Catalunya.» Atès aquest títol, atès el títol de la compareixença, jo no podré ser llarg en 
aquesta primera meva intervenció, i sols diré una sola cosa, i ho faré amb una respos-
ta directa a la literalitat del títol: he de dir que sempre –sempre– he actuat d’acord amb 
l’ordenament jurídic.

I, per tant, i dit això, resto a la seua disposició.

El president

Moltes gràcies. Passaríem, doncs, a les intervencions dels diferents grups parlamen-
taris per un temps màxim de deu minuts, i començaríem pel grup parlamentari de... 
Perdó. (Pausa.) Disculpin. Començaríem pel Grup Parlamentari de la CUP, Candidatu-
ra d’Unitat Popular, que és qui va demanar aquesta compareixença, per un temps mà-
xim de deu minuts. Té la paraula la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Molt bon dia. Vista l’exposició del compareixent, a partir d’ara, quan sol·licitem una 
compareixença, hi adjuntarem una bateria de preguntes potser més específiques, perquè 
ens sembla, doncs, que trenta minuts, de fet, no haurien estat ni tan sols suficients per 
explicar la relació que té Convergència Democràtica de Catalunya amb casos de corrup-
ció, no perquè sigui una intuïció, sinó perquè hi ha condemnes, hi ha casos que no han 
arribat a condemnes perquè han estat arxivats... Però, en tot cas, està provada en dife-
rents casos la relació d’aquest partit, doncs, amb delictes com finançament il·legal, entre 
molts d’altres.

Deia que trenta minuts segurament no serien suficients i, amb tota seguretat, els deu 
que tenim els grups parlamentaris encara ho seran menys. Per tant, intentarem tenir 
temps d’abordar totes les qüestions que creiem, doncs, que vostè hauria de poder apor-
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tar una mica de llum, si és que vostè considera que aquesta cambra mereix ser auditora 
d’informació relativa a la corrupció; nosaltres pensem que sí. 

Vostè és militant de Convergència Democràtica des de l’any 79; gerent de Conver-
gència Democràtica des del 2004, fins que és nomenat secretari de govern, el desembre 
del 2010, i conseller de Justícia, del desembre de 2012 al gener de 2016. A banda, té una 
amplíssima trajectòria en càrrecs institucionals de lliure designació, des del 88 fins al 
96, i, sobretot en els últims càrrecs, en els de secretari de govern i conseller, vostè tenia 
unes retribucions equivalents als 108.000 euros i escaig per any. Són bastants anys, per 
tant, cobrant aquest tipus de salari; en canvi, en la declaració de béns que vostè aporta 
a aquesta mateixa cambra, diu que només té uns comptes corrents per valor d’11.924 
euros.

La primera pregunta seria si, malgrat els sous percebuts durant la seva amplíssima 
carrera, realment vostè només té menys de dotze mil euros en comptes corrents i tam-
poc ha adquirit propietats a partir de la data en què vostè ostenta aquests càrrecs. 

Respecte a les funcions de gerent que, com hem dit, vostè ostenta durant for-
ça anys..., evidentment, a la web de Convergència Democràtica de Catalunya no hi ha  
informació pública sobre quines són les funcions de gerència. De fet, hi ha molt poca in-
formació pública a la web de Convergència Democràtica; només tenim informació dels 
estats de comptes dels exercicis 2013 a 2015 i els informes de Sindicatura de Comptes 
i Tribunal de Comptes només del 2012 i 2013. Per tant, no trobaríem cap mena d’infor-
mació econòmica relativa al període..., al llargs anys en què vostè és gerent del partit.

Recordem que vostè era gerent el 2009, per exemple, quan el senyor Jordi Pujol va 
dir «si entrem per aquí, prendrem mal», en referència al cas Palau, que s’està jutjant jus-
tament en aquests dies. Era gerent també entre el 95 i el 2007, quan el 40 per cent de 
les donacions anònimes que percebien el partits o les fundacions privades associades 
als partits..., el 40 per cent del conjunt de les donacions que es donaven a partits o fun-
dacions es donaven a Convergència Democràtica de Catalunya. Era gerent també quan 
bona part de les empreses que guanyen concursos públics feien donacions a la fundació 
de CatDem. Vostè dirà –sempre, de fet, s’ha escudat en això– que són donacions legals. 
Sabem que un dels principals problemes que tenim és que no tenim una legislació va-
lenta a l’hora d’identificar, doncs, quines són les vies per les quals es mou la corrupció.

Quines funcions tenia, doncs, vostè com a gerent, ja que no és fàcil trobar-ho públi-
cament, pel que fa a l’obtenció de recursos econòmics per al partit? És gràcies a vostè 
que el partit aconsegueix aquest altíssim percentatge de donacions per part d’empreses? 
Quina relació tenia també vostè amb la fundació CatDem, amb relació també a aquests 
donants? Quines són les mesures que va emprendre vostè quan era gerent del partit, 
tenint en compte que ja s’havia produït cas Casinos, 86; cas Prenafeta, 90; cas Subi-
rà, 1992, etcètera? Quines són les mesures que vostè estableix com a gerent per evitar, 
doncs, que la corrupció afecti tants càrrecs del seu partit?

Anant a la seva etapa com a secretari de govern, i mitjançant Decret 2003-2011 de 18 
de gener, es va introduir una nova unitat dintre de l’estructura de l’Administració de la  
Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pú-
blica; unes funcions atribuïdes que li conferien un caràcter relativament innovador en 
el conjunt de l’Estat espanyol –també és veritat que l’Estat espanyol no seria referent a 
l’hora d’establir mesures contra la corrupció. Les funcions que s’adjudicaven a aquesta 
oficina es van veure reforçades per una resolució de l’1 de juny del 2011, que la signava 
vostè mateix, per la qual la directora d’aquesta oficina assumia funcions derivades de la 
competència de supervisió i coordinació de la contractació pública, que fins aquell mo-
ment corresponien a la figura de secretari de govern, que ostentava vostè mateix.

El que sorprèn és que al capdavant d’aquesta oficina, que podríem, doncs, considerar 
que tenia un paper clau per vetllar que darrere de les contractacions públiques no hi ha-
gués casos de malversació de fons públics, de donacions il·lícites, etcètera, vostè hi posa  
una persona que des de l’any 2008 era la secretària d’organització de la federació de 
Barcelona de Convergència Democràtica de Catalunya. No creu que, tenint en compte 
els precedents que hi havia hagut amb relació a persones del seu partit i tenint en comp-
te que s’inaugurava, suposadament, una nova etapa amb relació a la contractació públi-
ca, hauria estat molt millor treure la plaça a concurs o buscar un expert en matèria de 
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dret administratiu que no tingués, per exemple, carnet de partit? Creu que una militant 
del seu partit era la millor persona per estar al capdavant d’aquesta oficina?

Seguint amb els nomenaments..., perquè tots sabem que la corrupció necessita cor-
ruptors, necessita corruptes i, sobretot, necessita, doncs, un teixit de persones còmpli-
ces, col·laboradores necessàries en el conjunt de l’Administració, l’Administració de jus-
tícia inclosa, l’estructura policial, etcètera. Amb relació a nomenaments, per tant, com 
s’explica vostè el procediment pel qual el Govern va nomenar Núria Bassols comissio-
nada de Transparència? El seu marit, Josep Manel Bassols, li va demanar un càrrec per 
a aquesta senyora? Què ens pot dir de la carta trobada en el llapis de memòria que es va 
obtenir en el registre del domicili d’aquesta parella, en la qual el senyor Bassols es diri-
gia a Artur Mas, 13 de setembre del 2011, i en aquesta carta el senyor Bassols, contrac-
tista, hi relatava l’interès de la seva dona per canviar de feina i enumerava una sèrie de 
gestions que havia realitzat amb vostè mateix? No creu que, tenint en compte que la se-
nyora Bassols, quan era jutgessa del TSJ de Catalunya, arxivés la causa contra el dipu-
tat de CiU Ferran Falcó, el cas Adigsa, o rebutgés obrir el cas Casinos, era un molt mal 
precedent per nomenar-la comissionada de Transparència? Evidentment, tenim molta 
informació relativa, doncs, a la parella Bassols; no tenim temps d’entrar-hi; segurament, 
vostè ens n’oferirà tots els detalls necessaris, com no podia ser d’una altra manera.

Entrarem a l’etapa en què vostè era secretari de govern. S’ha dit, i ho diuen diferents 
informes que obren en aquest moment en seu judicial, que vostè era mediador, aconse-
guidor o recaptador del 3 per cent. Creu que aquesta adjudicació de funcions que se li 
atorguen tenen a veure amb la seva tasca com a gerent de Convergència Democràtica? 
Perquè, efectivament, vostè era una persona que mirava, doncs, per aconseguir el mà-
xim de recursos econòmics per al seu partit? O més aviat és també una funció que vostè 
segueix fent quan és secretari de govern? Es reunia, mentre vostè era secretari de go-
vern, amb empresaris que licitaven obra pública a la Generalitat?

Malgrat que vostè va aparèixer al sumari del cas ITV, el 2012, en unes escoltes tele-
fòniques, el cervell de la trama de cobraments irregulars assegurava estar tranquil per-
què, segons deia, havia parlat amb vostè –era secretari de govern en aquell moment, hi 
insisteixo–, amb Oriol Pujol, en aquell moment secretari general d’Empresa i Ocupació, 
i deia..., el senyor Colet, perdó, secretari general d’Empresa i Ocupació, i deia que tots 
tres estàveu alineats. És per això que aquest cervell de la trama, doncs, estava tranquil. 
Vostè en aquell moment no va considerar que havia de fer res per treure l’ombra de 
dubtes sobre la seva persona amb relació a la implicació que podia tenir en el cas ITV? 
Vostè no es va oferir a declarar voluntàriament? Vostè no va creure que hagués de fer 
res amb relació al cas ITV, si no era cert el que deia aquesta persona amb relació, doncs, 
que estàveu tots alineats? Evidentment, com a mínim el senyor Pujol ha confessat, amb 
relació, doncs, a aquests delictes, i, per tant, és provat que alguna cosa hi havia.

Darrerament, el jutge del Vendrell va demanar al TSJ, perquè vostè és aforat, que 
iniciés investigació sobre la seva persona i els indicis existents en el cas conegut com 
«Torredembarra», entre d’altres noms que els adjudiquem. Volem recordar que un dels 
magistrats que va rebutjar aquesta sol·licitud d’investigació, Enric Anglada, va reconèi-
xer amistat íntima amb alguns dels investigats del 3 per cent. Malgrat això, no només 
no ha estat recusat o apartat, sinó que ha estat designat ponent de la causa.

El president

Senyora Gabriel...

Anna Gabriel i Sabaté

Ja acabo.

El president

...hauria d’anar acabant.

Anna Gabriel i Sabaté

Doncs, molt ràpid. És cert que vostè ha tingut l’oportunitat de declarar de forma vo-
luntària amb relació a aquest cas? Per què no ho ha fet?

I, per últim, l’empresari Josep Manel Bassols el va convidar a dinar el 2011? Van 
parlar vostès sobre l’adjudicació a Oproler de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa? Es 
va reunir amb l’empresari Xavier Tauler, de Copisa, el novembre del 2011? Van parlar 
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de l’adjudicació de les obres de manteniment del Consorci d’Educació de Barcelona? 
A l’agenda de Tauler hi ha una anotació: «Port Barcelona, Comsa...»

El president

Senyora Gabriel...

Anna Gabriel i Sabaté

Senyor Gordó, s’hi va reunir?

El president

Moltes gràcies. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Ciutadans. I, en nom d’a-
quest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Germà Gordó. Mire, ahora, mientras ha-
blaba la diputada, estaba pensando que usted es como el representante de una familia que, 
en la segunda generación, después de hacerse cargo de la empresa del fundador de la fa-
milia, ustedes se cargan la empresa y la arruinan. La primera generación, que fue el señor 
Jordi Pujol, instauró allí un negocio político, en Cataluña, en el que además de mandar y 
de implantar, pues, una determinada visión de la catalanidad y una visión de la identidad 
catalana, durante muchísimos años, durante décadas, pues, se dedicó a un lucrativo nego-
cio que hizo rica a su familia y a algunos de su entorno.

La segunda generación estaría representada por el hijo político del señor Pujol, que 
es el señor Artur Mas, que continuó con la empresa. Continuó con la misma ocupación: 
sembrar en Cataluña un concepto de catalanidad y de forma de identidad catalana, y 
también ese lucrativo negocio que fue Convergència i Unió, con los mismos..., exacta-
mente los mismos modus operandi. 

El señor Artur Mas ha sido mencionado en la instrucción, en la investigación del 
caso del juez del Vendrell que investiga el 3 por ciento, y usted ha sido mencionado en 
ese mismo procedimiento como «la mano derecha» de Artur Mas. Van de mano derecha 
en mano derecha: Artur Mas era la mano derecha de Jordi Pujol, y usted tiene el honor 
de que le llaman la mano derecha de Artur Mas. A veces, la Biblia dice que la mano iz-
quierda no sepa lo que hace la mano derecha, y a veces, pues, pensamos que qué hacían  
con esa mano izquierda, aquellos que eran las manos derechas de los jefes. 

Mire, usted está aquí porque hay una fundada sospecha, por existir un procedimien-
to judicial abierto, de que era usted elemento necesario para que Convergència i Unió se 
lucrase mediante la trama del 3 por ciento. A usted se le ha llamado el «conseguidor». 
De usted se ha dicho que el señor Artur Mas desviaba a los empresarios hacia usted 
para que usted hablase con ellos y obtuviese las mordidas a cambio de obra pública, y 
obtener así, por medio de las fundaciones de Convergència i Unió, una..., pues, un lucro 
de dinero.

Este oasis catalán inmerso en el capitalismo de amiguetes, con esa mano izquierda 
que no sabe lo que hace la derecha, absoluta opacidad, se está destapando ahora. Y us-
ted viene hoy porque le ha citado el Parlamento. Usted es miembro de este Parlamento 
y yo casi le leería sus derechos: tiene usted derecho a hablar o a guardar silencio, tiene 
usted derecho a mentir, tiene usted derecho a levantarse e irse, porque esto es una comi-
sión, que es..., no es una comisión de investigación ni es un juzgado, y, por lo tanto, us-
ted puede hacer todo esto que tiene derecho a hacer. Pero, sin embargo, le pediría, como 
representante público, como persona que ha sido votada por los ciudadanos catalanes,  
que haga aquí un ejercicio de transparencia, y que nos explique y que hable y que explique  
y excuse o diga qué hay de verdad en estas informaciones que le relacionan a usted con 
el 3 por ciento de Convergència. 

Mire, se dice que ustedes sacaban a licitación obras que modificaban los términos 
de la licitación, que designaban a dedo a los empresarios de su elección, que se le ha-
cía la licitación a medida y que, de esa forma, se obtenían mordidas. Y que eso se hacía 
mientras usted fue secretario general del Govern, e incluso mientras usted era conseller 
de Justícia. 

Ahora, como diputado, pues, existe el problema de que el juez del Vendrell no puede 
seguir investigando el asunto en lo que se refiere a usted, porque usted está protegido 
por su acta de diputado; que el aforamiento, si bien se pensó en un primer momento que 
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debía servir para proteger a los diputados de las injerencias de otros poderes políticos 
que tratasen de alterar la voluntad popular atacando directamente a los representan- 
tes que habían sido votados por el pueblo, pues, se ha hecho un uso torticero de esta ins-
titución y se ha usado como escudo también en casos de corrupción, que no tienen nada 
que ver con persecuciones de índole política que puedan sufrir los diputados de nuestra 
democracia. 

Por eso, Ciudadanos está siempre en contra de los aforamientos, porque nos parece 
que ahora el asunto del Vendrell está llegando a un punto que, cuando topa con un afo-
rado, tiene que detenerse y pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia, que, como 
recordamos, tiene magistrados que han sido nombrados a propuesta del Parlament de 
Catalunya. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es un órgano que Ciudadanos 
propone despolitizar, igual que todos los tribunales superiores de justicia, porque en el 
nombramiento de los magistrados ha intervenido el poder político. 

Se ha mencionado aquí que, en el caso de la señora Bassols, pues, una persona con 
evidentes vínculos con Convergència termina de magistrada, a propuesta de Conver-
gència, en el Tribunal Superior de Justicia y acaba dictando el sobreseimiento en un 
caso de corrupción en el que hay implicado un diputado de Convergència. Eso es poli-
tizar la justicia –eso es politizar la justicia–, eso es usar los aforamientos como escudo 
para evitar, pues, consecuencias..., ser juzgados como cualquier otro ciudadano. 

Yo le preguntaría a usted..., entre las primeras preguntas que le formularía, es si us-
ted se va a acoger al aforamiento, ahora que el juez del Vendrell llega al punto en el que 
no le puede seguir investigando a usted, pese a que tanto los fiscales como el juez consi-
deran que usted está implicado en delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevarica-
ción y financiación ilegal de partidos políticos, si usted se acogerá al aforamiento para 
protegerse de la investigación del juez del Vendrell, que es un juez al que nadie ha nom-
brado, que es un juez que ha sacado su cargo por oposición, que es un juez catalán, que 
no es un juez del Gobierno, que no hay manejos ni contubernios por parte del Gobierno 
central, que es un juez que ejerce la judicatura en Vendrell, desde la independencia, y 
quiere poder investigar, pero no puede porque los aforamientos se lo impiden, y, en este 
caso a usted, pues, le coloca bajo el paraguas del Tribunal Superior de Justicia, dicho 
sea todo, con los máximos respetos a cada uno de los magistrados, que individualmente 
no tengo porque dudar de su independencia.

Pues, a usted se le llamaba, aparte de «la mano derecha de Artur Mas» –de Artur 
Mas–, en la comisión que está investigando el espionaje político, también se decía que 
usted era..., en los asuntos de las escuchas del ministro Fernández Díaz, que si usted era 
la alternativa a Artur Mas, y así se afirmó ayer por una periodista en el Parlament. Se 
menciona en todas las informaciones que tienen que ver con su asunto, pues, que se ha-
cían cacerías para hacer negocios en plan La escopeta nacional catalana, pues, era si se 
quedaban ustedes para ir a..., no sé, a ojear perdices o... Yo le preguntaré si era verdad 
eso, que también ahí se habla del palco al Bernabéu y de la pesca con el Azor, y de las 
cacerías de Franco y no sé qué, y veo que esto es un tema que es..., no sé, que tiene, se 
ve, su morbo en el poder, aunque sea en el poder regional. Hacíamos escopetes nacio-
nals catalanes para sacar dinero.

Le preguntaría también si es cierto que Artur Mas le pidió a usted que se hiciese 
cargo de las negociaciones con Repsol, con Teyco y con otra empresa más para pactar 
mordidas. Le preguntaría también si a usted también le llamaban «Gregorio» o «Gerar-
do». Me acuerdo que, cuando era joven y estudiaba la Ley de enjuiciamiento criminal, 
que era de 1800 y pico...

El president

Senyor Carrizosa, ha d’anar acabant.

Carlos Carrizosa Torres

Pues, sí, en cuanto he dicho que cuando era joven ya sonaba a batallita y el presiden-
te me ha cortado. Acabo en seguida, señor presidente.

Pues, hablaba de..., se le preguntará por su apodo, al imputado, al investigado, al 
procesado, pues, yo le pregunto: ¿le llamaban a usted «Gregorio» o «Gerardo»?

Nada más. Muchas gracias.
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El president

Moltes gràcies. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialista, i, en nom d’a-
quest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Home, la intervenció inicial del senyor Germà Gordó, des del 
meu grup parlamentari, és un pèl decebedora, no? Ha fet una intervenció de manual. 
Fins i tot quan el president Mas ha comparegut al Parlament, per alguns casos relacio-
nats també amb possible finançament irregular de Convergència, ha explicat més coses, 
no? Ha vingut a defensar la seva posició. Espero que en la rèplica que ens doni als grups 
parlamentaris sigui una mica més explícit que a la seva primera intervenció inicial.

De totes maneres, la capacitat de sorpresa a què ens tenen acostumats és gran, no?, 
perquè hem passat des de la «mare superiora» fins al «patge Gregori», eh? Vostès es 
superen cada dia. Li dic això perquè li vull preguntar: vostè, la Fiscalia Anticorrupció 
diu que és un dels aconseguidors de possible finançament irregular de Convergència, i 
alguns dels interlocutors diuen que a vostè l’anomenen «Gregori». Vostè és el Gregori 
que parlen en aquestes converses alguns empresaris?

De fet, des de la percepció que tenim nosaltres, aquest «diuen, diuen, diuen» que va 
fer servir en aquesta mateixa sala el senyor Pujol i Soley s’ha quedat curt, no?, perquè jo 
crec que està instal·lat que vostès tenen un problema que ve de lluny, un problema que el 
president Maragall ja els va diagnosticar, que té un nom, que és el 3 per cent; que tenim 
la impressió que el PDECAT, que és l’hereu de Convergència Democràtica, es resisteix 
a fer net respecte a aquest tema, no? 

De fet, segons el Tribunal de Cuentas, la Fundació Trias Fargas, la CatDem, Fòrum 
Barcelona, de llarg, són les fundacions lligades a partits polítics que reben més dona-
cions privades, eh?, no només a Catalunya, al conjunt de l’Estat. De fet, si ho mirem 
amb perspectiva històrica i analitzem les donacions que s’han efectuat a les fundacions 
lligades a Convergència Democràtica, hi han empreses que fan donacions després d’ad-
judicacions d’obra pública, o de serveis, o de modificacions de planejament o, fins i tot, 
d’iniciatives legislatives. En aquest Parlament i al Congrés de Diputats.

Miri, el cas Palau, per nosaltres gravíssim, no?; el cas Pujol i les derivades confir-
men, malgrat els intents que s’estan fent ara de rentar la cara en aquest procés, que hi 
havia un aprofitament de les estructures de poder polític; jo crec que és escandalós. 
Però el cas del 3 per cent, que aquest només està en investigació judicial, que instru-
eix el jutjat número 1 del Vendrell, per cert, vull recordar que a instàncies no d’un es-
tat, allò, malèvol que persegueix els independentistes de Catalunya, sinó que va sorgir 
d’una denúncia d’una regidora d’Esquerra Republicana, que, a més a més, no va ser gai-
re escoltada per la direcció nacional del seu partit, no? El cas del 3 per cent jo crec que 
és el sobreeixidor que confirma una manera d’actuar sistèmica. 

Vostè, des que Artur Mas és secretari general de Convergència Democràtica, és una de  
les persones de la seva màxima confiança, no? El nomena gerent del partit; per sota  
de vostè, si no ho tinc mal entès, hi han els tresorers del partit, el senyor Osàcar i el se-
nyor Viloca, tots dos investigats. De fet, el primer, ja amb una petició de parts, d’alguna 
de les parts en el cas Palau. Vostè coneixia el modus operandi dels tresorers del partit, 
aquella part de la responsabilitat de la gerència del partit? Si és així, no va veure mai 
cap indici d’irregularitat possible en l’actuació dels tresorers?

El 2011, quan tornen a guanyar les eleccions i arriben al Govern, un dels primers de-
crets, si no el primer, del president Mas, del 4 de gener del 2011, que es publica l’ende-
mà en el DOGC, a vostè el nomenen secretari de govern, i entre les seves funcions n’hi 
han dues, una la de coordinar el gabinet jurídic de la Generalitat i efectuar el seguiment 
de les seves actuacions. I, en funció d’aquest tema, li vull preguntar: vostè va donar 
instruccions o va consentir que el Consorci del Palau de la Música retirés de l’acusació 
Convergència Democràtica en el cas Palau?

Una de les altres funcions sobre la qual li vull preguntar és supervisar i coordinar les 
actuacions en matèria de contractació pública. Ens agradaria que ens expliqués exacta-
ment quina és aquesta funció de la coordinació de les actuacions en matèria de contrac-
tació pública; si entre les seves funcions passava, doncs, justament, reunir-se amb totes 
aquelles empreses que optaven a concursos d’obra pública o de serveis de la Generalitat.
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Ahir mateix vam conèixer que el Govern de la Generalitat s’ha negat –els pregunta-
rem això també, en seu parlamentària, al president Puigdemont i al vicepresident Jun-
queras– a facilitar la seva agenda de govern a la instrucció que s’està fent en aquests 
moments. I, malgrat no disposar d’aquesta agenda qui n’ha de disposar, que són els ma-
gistrats que l’han sol·licitada, sembla acreditat per la investigació de la fiscalia que vostè 
va participar en moltes trobades amb empresaris en moments clau de l’adjudicació, reu-
nions en les quals sembla que també participava el senyor Viloca, el tresorer de Conver-
gència Democràtica. A nosaltres ens agradaria que ens confirmés o no aquests fets i, si 
era així, què hi pintava el tresorer d’un partit polític en aquestes reunions.

També ens agradaria que ens expliqués, perquè sembla que està acreditat en la in-
vestigació que s’està fent en el Jutjat d’Instrucció número 1 del Vendrell, que, després 
d’aquestes reunions entre empresaris, vostès o responsables d’Infraestructures.cat, que 
és el màxim poder adjudicador de la Generalitat, dels seus dos màxims responsables, 
el senyor Rosell i el senyor Quer, o l’empresa..., el màxim poder adjudicador a l’Ajun-
tament de Barcelona, com és BIMSA, que es produïen adjudicacions o anuncis que 
s’havia guanyat el concurs, i, pel que hem vist de la part que s’ha aixecat del secret del 
sumari, l’endemà o al cap de dos dies hi han donacions a les fundacions, que probable-
ment no superen el que marca en aquests moments la Llei de finançament dels partits 
polítics, les seves fundacions, però que des de la perspectiva del meu grup parlamentari 
estan contaminades o estan viciades, no?, perquè sembla que hi ha una traçabilitat clara 
entre adjudicació i donació a una fundació vinculada, en aquest cas, al seu antic partit.

De fet, en aquesta investigació judicial del cas del 3 per cent s’acrediten dinou pos-
sibles casos de corrupció d’obres públiques i llicències tècniques entre els anys 2010 i 
2015, i, quina casualitat, vostè, o perquè era el gerent del partit, o perquè era secretari 
del Govern, o perquè era conseller de Justícia, sempre està pel mig, no? 

De fet, el jutge instructor i la Fiscalia Anticorrupció afirmen que les comissions 
fraudulentes que sembla que han anat a parar a la fundació de Convergència..., a la fun-
dació CatDem, vinculada a Convergència Democràtica, eren part essencial del finança-
ment de Convergència Democràtica. Quina explicació li dona vostè, si és que en té?, o si 
pot desmentir aquesta qüestió.

Per què creu que el fiscal Moix va voler apartar els fiscals que investiguen el cas des 
de fa més de tres anys? Hi han hagut pressions perquè això s’hagi produït?

També, en el passat recent, s’ha explicat que, quan Artur Mas va arribar a la secreta-
ria general de Convergència Democràtica, va apartar el senyor Jordi Pujol Ferrusola de 
la caixa de Convergència Democràtica, del control..., per posar-l’hi a vostè. Ens ho pot 
confirmar? L’hi va posar a vostè perquè hi havia sospites de comportament irregular del 
senyor Jordi Pujol Ferrusola?

I, finalment, malgrat saber-se que la fiscalia l’està investigant, el jutge no el pot citar per-
què vostè és diputat, està aforat, estaria disposat a renunciar voluntàriament a aquest afo- 
rament? Dit d’una altra manera, estaria disposat a manifestar al magistrat, al senyor 
Anglada, que em sembla que és el que porta aquest tema, que està disposat que li reti-
rin, perquè no té res a amagar i tot és explicable?

De fet –i acabo, president–, del que l’acusa la Fiscalia Anticorrupció, que és tràfic 
d’influències, blanqueig –o que el podria investigar per això, eh?–, prevaricació, malver-
sació, suborn, finançament il·legal de partits polítics..., no és una acusació menor. En tot 
cas, no volem ni deixar de creure en la seva paraula...

El president

Senyor Terrades, ha exhaurit el temps.

Jordi Terrades i Santacreu

...però necessitem que s’expliqui en seu parlamentària. No ho ha fet en la primera in-
tervenció; esperem les seves explicacions per repreguntar en el segon torn.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Josep Lluís Franco Rabell.



DSPC C 425
24 de maig de 2017

Sessió 22 de la CAI 11 

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies, president. Molt bon dia. Escolteu..., vaja..., jo em veig obligat gairebé 
a començar allí on acabava la seva intervenció el diputat Terrades, que m’ha precedit. 
I és una certa incomoditat que jo voldria lligar d’entrada a una reflexió política. Jo crec 
que aquest tipus de compareixences i aquest tipus, diguem-ne, de qüestionaments i de 
preguntes són altament desagradables, però tenen a veure amb una qüestió que jo crec 
que hem d’entendre la rellevància política del que estem parlant. 

Aquests dies hem parlat a bastament al voltant del tema del Palau de la Música. 
Quan parlem d’afers de corrupció, quan parlem de finançament il·legal de partits, quan 
parlem d’intercanvi de favors, de concessió..., d’atribució d’obra pública a canvi de 
«mossegades», com es diu vulgarment, no només parlem d’un problema..., d’un acte 
il·lícit i distorsionador, en termes d’interès de la ciutadania en l’aspecte, diguem-ne, eco-
nòmic o del funcionament..., o de l’interès col·lectiu, sinó d’una gravíssima distorsió de 
la democràcia. Perquè, finalment, parlem d’això, de formacions polítiques que presump-
tament –parlem en aquests termes, encara– s’haurien finançat i haurien anat, com vaig 
dir-ho amb aquests termes, dopades a conteses electorals. Per tant, és un tema d’una 
gravetat política molt gran.

Jo començaria, com deia, per allí on acabava el senyor Terrades. Atesa la gravetat de 
les imputacions que van sorgint del cas del 3 per cent i el fet que, per segona vegada, el 
jutge instructor del cas demani al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la possibi-
litat d’investigar-lo, no tindria vostè realment interès que aquesta investigació es pogués 
fer? Perquè seria la seva manera d’accedir al sumari i de poder respondre, en seu judi-
cial i de la manera apropiada, a tot un seguit de qüestions que estan plantejades i que 
penso que són difícils..., o desagradables, si més no, de suportar i d’escoltar.

Jo intentaré ser concret i referir-me..., perdonin-me si repeteixo, potser, alguna de 
les qüestions que s’han plantejat, però em semblen les més rellevants. Mireu, en primer 
lloc, la petició del Tribunal Superior de Justícia és reiterada, com li deia, no? La prime-
ra va ser desestimada i es basava en unes notes que van ser trobades pels investigadors 
al domicili del senyor Francesc Xavier Tauler, que havia estat director de Copisa, i que 
l’implicaven a vostè, presumptament, en l’adjudicació irregular de dos contractes, con-
cretament, obres licitades pel Consorci d’Educació de Barcelona i la construcció del 
dic est del port de Barcelona. Els investigadors, també, en aquella primera petició, ens  
argumentava, van trobar un arxiu amb relació de trucades i reunions que durant tot 
l’any 2011 haurien tingut lloc entre el senyor Josep Antoni Rosell, aleshores director de 
GISA –vam tenir ocasió de parlar també i de pressionar perquè abandonés les seves res-
ponsabilitats en aquest Parlament–, i tot un seguit d’empresaris i constructors que, se-
gons diuen els investigadors, venien de part del senyor Gordó, que en aquella època era 
secretari de govern.

La primera pregunta és aquesta: és normal que, en l’exercici de les seves funcions 
com a secretari de govern vostè celebrés, com apunta la investigació, tot un seguit –im-
portant, eh?– de reunions amb empresaris, tant al Palau de la Generalitat com a la seu 
de Convergència, amb la participació del senyor Viloca, aleshores tresorer i també im-
plicat en el cas del 3 per cent? Què tenien a veure aquestes reunions, si efectivament es 
van produir, amb les seves funcions al Govern? 

En segon lloc: posteriorment, perquè parlem d’investigacions que s’arrosseguen des 
de fa molt de temps, un testimoni protegit hauria implicat el senyor Artur Mas en el 
cas del 3 per cent, i afirma haver-se reunit amb el senyor Mas i amb vostè mateix, quan 
vostè era gerent de Convergència, l’any 2010, per parlar concretament d’adjudicacions 
d’obra pública a canvi de comissions. És cert –és la segona pregunta que li faig–, com 
tots aquests testimonis protegits diuen, que vostè era l’home encarregat de transmetre 
les instruccions? És cert que vostè va fer servir de nexe entre l’Administració pública, el 
partit i els empresaris, o grups empresarials que feien aquestes donacions, Convergèn-
cia, a canvi de la possibilitat d’adjudicar-se obra pública? Eh?

Els fiscals anticorrupció consideren que vostè era aquest nexe, el contacte, cito tex-
tualment, «dels contractistes amb l’Administració pública i el partit». I aquí es parla, 
efectivament, i per això la dimensió que té l’afer, de suborn, tràfic d’influències, prevari-
cació, finançament il·legal, blanqueig, malversació de cabals públics... La llista és llarga 
i s’ha esmentat aquí. 
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A partir del registres efectuats pels investigadors d’empreses com Teyco, Rogasa, 
Copisa, Oproler, també, així com a Infraestructures de Catalunya –hem parlat abans del 
senyor Rosell–, de les investigacions fetes a la mateixa seu de Convergència i a les fun-
dacions CatDem i Fòrum Barcelona, afirmen que hi ha un nexe de les investigacions, la 
«necessària existència» –cito– «d’alguna persona amb prou poder social i polític al par-
tit i a l’Administració» perquè tot aquest entramat tirés endavant. 

La pregunta és aquesta: era vostè aquesta persona, aquest nexe? Supervisava vostè la 
funció i l’activitat del senyor Viloca, del tresorer? És cert que alguns..., concretament..., 
com s’afirma en el sumari, que alguns empresaris es van assabentar a través del senyor 
Viloca i per vostè mateix que se’ls adjudicarien obres gairebé tres mesos abans que el 
Diari Oficial de la Generalitat publiqués el resultat dels concursos públics? 

Mireu, dues coses per acabar: aquests dies, com li recordava abans, ha estat objecte, 
doncs, de debat i d’interès públic el tema del Palau, no? En el seu dia, vostè va compa-
rèixer davant..., el 2012..., el 2011, perdó, l’abril del 2011, vostè va comparèixer davant 
de la Comissió de Justícia d’aquest Parlament com a secretari del Govern, aleshores, i 
no va ser fàcil aconseguir aquesta compareixença, si fem cas dels diaris de sessions i de 
les, diguem-ne, diferents temptatives per obtenir-la, per explicar el canvi de criteri dels 
serveis jurídics de la Generalitat sobre la petició d’imputació de càrrecs de Convergèn-
cia en el tema del Palau, eh? Ahir es va canviar...; el Govern, finalment, va passar del 
«no» a l’abstenció, i finalment aquesta acusació tindrà lloc, però, diguem-ne, que això 
va tenir..., vostè, aparentment, va tenir també el seu paper. No sé si té alguna opinió so-
bre aquest canvi d’orientació que contradiu allò que vostè va –aparentment, d’una ma-
nera decisiva– contribuir a instal·lar com a línia oficial d’actuació d’estratègia jurídica 
de la Generalitat en el tema del cas Palau.

I, finalment, sembla ja llunyà, però no voldria deixar de preguntar-li també sobre el 
cas ITV; però és que, decididament, vostè..., decididament, es troba enmig de totes les 
amanides. Vostè apareixia implicat en les converses entre l’ex-número 2 de la Diputació 
de Barcelona, el senyor Josep Tous, que la Generalitat havia nomenat com a mediador, 
en l’època, per estructurar el sector de les ITV, i el senyor Oriol Pujol. Es tractava..., i 
això hi estem..., i hem arribat a conclusió que aquest procediment judicial d’anul·lar con-
cursos establerts l’any 2010 i deixar un nou mapa..., establir un nou mapa, per afavorir 
certes empreses, certs amics, d’estacions d’ITV. 

La pregunta amb la qual concloc: era vostè, en aquest cas també, l’encarregat de pi-
lotar tot aquest procés de transformació, de redefinició del mapa de les ITV i de..., per 
afavorir determinades empreses? Li ho dic perquè són diferents elements o diferents 
moments concrets que el situen a vostè en un lloc..., com a node de tot un seguit de sos-
pites fonamentades, en tot cas, objecte d’investigació judicial, de finançament il·legal.

Jo, hi insisteixo, i acabo com començava, no sé si, davant de tota aquesta pluja d’in-
formació i aquesta pluja de preguntes que se li fan aquí, no tindria, efectivament, vostè 
interès a acceptar la seva imputació i a lliurar una batalla pel seu honor i per la seva in-
tegritat allí on pot lliurar-la i on hauria de fer-ho, que és davant de la justícia.

De res.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Alejandro Fernán-
dez.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Gràcies, també, al compareixent. Bé, una de les po-
ques coses reconfortants de tot el que s’està vivint, amb relació a la corrupció, en els dar-
rers anys a Catalunya i al conjunt d’Espanya és que s’està demostrant que, finalment, qui  
la fa la paga. De vegades triga més, de vegades triga menys. Això és una qüestió  
que, com dic, no deixa de ser reconfortant, perquè, es digui com es digui –Pujol, Rato, 
Chaves–, qui la fa la paga; qui confon el que és una meravellosa vocació de servei pú-
blic i de debat de les idees, que és el que ens porta a tots aquí, amb una altra cosa, ho 
acaba pagant. Però, clar, això no és un tribunal i, per tant, això ho decidiran els tribu-
nals, en el cas que avui ens ocupa, si això va ser així o no. 



DSPC C 425
24 de maig de 2017

Sessió 22 de la CAI 13 

Per tant, la meva intenció, sobretot, i parlant l’últim (veus de fons), el que passa és 
que moltes de les intervencions... –o el penúltim–...

El president

Demanaria silenci a la resta de grups parlamentaris quan hi ha la intervenció d’un 
diputat, si us plau.

Alejandro Fernández Álvarez

...intueixo que la seva intervenció serà diametralment diferent; per tant, l’últim dels 
que tenim intenció de plantejar algunes preguntes, perquè tenim dubtes. Fugirà del for-
mat del judici i farà una valoració política, però crec que és absolutament necessària, 
perquè també és ètica.

Mirin, efectivament, i s’ha comentat aquí, al mes de desembre de 2010 s’adopta una 
decisió políticament rellevant, que, per cert, en aquell moment, en aquesta cambra no-
més va criticar el Partit Popular de Catalunya, potser perquè va passar desapercebuda 
en aquell moment. I és que es feia un canvi d’adscripció de la Direcció General de Con-
tractació Pública, que depenia d’Economia i Finances, que era el lloc natural on havien 
d’estar aquestes coses, i, per Decret 1/2011, de 4 de gener, passa a secretari de govern, 
en un format, dit sigui de passada, que només s’havia vist en els temps de Prenafeta. 
Crec que és una cosa que no pot passar desapercebuda. 

El primer, des del punt de vista ètic, que podem mesurar en aquesta decisió és una 
certa actuació impúdica; és a dir, la sensació és que no es tallaven massa. Amb una re-
lació que, a través de l’article 3.1 del decret esmentat, donava al gerent de Convergència 
Democràtica els sis anys anteriors, és a dir, vostè, la capacitat de supervisar i coordinar 
les actuacions en matèria de contractació pública immediatament. Aquesta relació tan 
estreta, immediata i sense solució de continuïtat entre gestió dels diners del partit i ges-
tió dels diners a la cosa pública, això sí que és inèdit, més enllà de les consideracions 
que els tribunals, finalment, adoptin. Però la sensació és aquesta, que no es tallaven 
massa o que ni tan sols es molestaven a dissimular una mica.

I aquí ja plantejaria les cinc preguntes –perquè la intervenció serà breu, en la mesu-
ra que moltes de les preguntes que volia formular ja s’han plantejat anteriorment– que 
m’agradaria traslladar-li. Per què es va prendre aquesta decisió en termes polítics? Per-
què no té cap tipus de sentit. És a dir, que la Direcció General de Contractació Pública 
passi a secretaria de la Presidència del Govern, des del punt de vista de l’operativitat, 
és que no té cap tipus de sentit, i, a més, ho repeteixo, és un format que només s’havia 
plantejat en els temps de Prenafeta, i tots sabem com acaba aquella història.

Segona pregunta: com valora, èticament, aquesta decisió que es va prendre en el 
seu moment? Tercera: creu que va ser encertada?; la tornaria a adoptar, vist el que ha 
passat? Quart: entén, vostè, que una decisió d’aquesta naturalesa aixequi perspicàcies, 
dubtes, o li és indiferent? Ho dic perquè la intervenció inicial ha sigut, evidentment, 
profundament decebedora, i ja veu que no li estic fent un judici com si jo fos un fiscal, 
li estic plantejant qüestions polítiques, i espero que les pugui respondre en la següent 
intervenció.

I la cinquena: seran els tribunals, efectivament, els que determinaran si vostè, al-
gunes de les acusacions que han sortit en mitjans de comunicació, gravacions de reu-
nions amb empresaris, això és cert o no és cert; evidentment, aquí no podem substan-
ciar una cosa d’aquesta naturalesa. Però el que és evident, i això no podrà negar-ho, 
perquè aquestes coses finalment sempre se saben, és que vostè, en aquella època en què 
supervisava la contractació, es reunia de manera habitual amb empresaris. Considera 
vostè –i és la darrera pregunta– normal que algú que ha de vetllar, segons diu el decret, 
per la supervisió de la contractació, no pel seguiment de les obres, que seria una altra 
cosa, i aquí sí que la relació amb les empreses o el diàleg amb les empreses estaria ple-
nament justificat, però parlem de la supervisió de la contractació, rebi empresaris que 
estaven vinculats directament amb el procés de licitació en aquell moment, no abans ni 
després, sinó en aquell moment? Crec que és una cosa que seria important que vostè va-
lorés, perquè el que és evident, i això no ho podrà negar, és que vostè amb empresaris 
es reunia.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputat. I l’últim torn seria per al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Gràcies, diputat Gordó, per la seva compareixença, per les expli-
cacions inicialment donades i per les explicacions que donarà com a conseqüència de 
les intervencions dels grups parlamentaris. 

Deixin-me, en primer lloc, centrar-me en el marc fàctic de la situació, i és que hi 
han unes qüestions que són inapel·lables. El senyor Gordó no ha estat citat fins avui ni 
com a testimoni ni com a investigat per part de cap jutjat ni per cap..., ni en el cas del 
Tribunal Superior de Justícia, amb vinculació amb cap procediment. Per tant, aquesta 
és una qüestió centrada en la via de fet que cal posar sobre la taula, sobretot per emmar-
car les intervencions que hi ha hagut d’alguns grups parlamentaris.

Des d’aquesta perspectiva, entenem, per tant, també, que hi ha una altra qüestió im-
portant, i és que..., s’hi ha fet referència, en algun cas, algun representant, a la presump-
ció d’innocència. En un estat de dret, mentre no hi ha una resolució ferma, és dificultós, 
és poc responsable fer determinades imputacions i fonamentant-se només en indicis per 
acusar de determinades accions i activitats una persona, més enllà que sigui, en aquest 
cas, la persona que compareix avui en el Parlament.

Per altra banda, s’ha de distingir el que és estrictament la qüestió judicial, que en 
aquest cas, pel que sabem, hi ha una proposta per part del jutjat del Vendrell, sol·licita-
da al Tribunal Superior, que, evidentment, s’ha d’admetre. I amb referència al fet que 
al mes de gener..., algú ha comentat la reiteració d’aquestes sol·licituds, el que és cert és 
que al mes de gener hi va haver una primera sol·licitud, i la sala d’admissions del Tri-
bunal Superior de Justícia no la va acceptar perquè no creia que hi hagués indicis sufi-
cients per investigar-lo. 

Per tant, en el relat fàctic, més enllà dels acudits, de què és especialista el diputat de 
Ciutadans senyor Carrizosa, que, a més a més, són acudits reiterats, que els hem sentit 
moltíssimes vegades...

El president

Senyor..., senyor...

Lluís Guinó i Subirós

...que són barreges...

El president

Senyor Guinó... Senyor Batet...

Lluís Guinó i Subirós

Em deixi intervenir, em deixi intervenir, que em toca a mi.

El president

Senyor Guinó, permeti’m que l’interrompi. Vostè està aquí per preguntar al compa-
reixent, no per interpel·lar ni fer ressò del que hagin dit altres grups parlamentaris. Per-
meti’m que...

Lluís Guinó i Subirós

Tinc dret a explicar el que considero adequat per fonamentar...

El president

Permeti’m que acabi...

Lluís Guinó i Subirós

...la meva intervenció.

El president

Senyor Guinó, permeti’m que acabi. En base a l’article 86.1, el recondueixo perquè 
pregunti al compareixent. Vostè, com li he dit, no està per interpel·lar ni parlar amb els 
altres grups parlamentaris en aquest moment.
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Lluís Guinó i Subirós

No crec que estigui fent cap interpel·lació a ningú; estic comentant intervencions 
prèvies.

El president

Senyor Guinó, vostè...

Lluís Guinó i Subirós

Una vegada dit això...

El president

...ha fet esment explícit d’algun diputat...

Lluís Guinó i Subirós

Si continua actuant d’aquesta manera, demanaré empara a la Mesa del Parlament.

El president

Demani empara a la Mesa del Parlament.
(Remor de veus.)

Lluís Guinó i Subirós

Si continua així, demanaré empara a la Mesa del Parlament.

El president

Demano... Demano silenci a la resta de diputats. Senyor Guinó, el convido a conti-
nuar, i vostè ha fet esment, i podem demanar..., i pot demanar empara a la Mesa del Par-
lament, i podem també mirar tot el que ha quedat gravat a Canal Parlament.

(Veus de fons.)
Senyor Bonvehí, si us plau.

Lluís Guinó i Subirós

Miri, li demanaré un...

El president

Senyor Guinó, jo el convido que continuï, i entengui que aquest president i aquesta 
Mesa...

Lluís Guinó i Subirós

Falta el lletrat; falta el lletrat, senyor president.

El president

El lletrat ha sortit... (veus de fons), fa un moment.
(Veus de fons.)

Lluís Guinó i Subirós

No, jo li proposo que esperem el lletrat que vingui per continuar.

El president

Doncs, jo li ho accepto.

Lluís Guinó i Subirós

Doncs, fem-ho així.
(Veus de fons.)

El president

Senyor Bonvehí, no li he donat la paraula. I, senyor Batet, no li he donat...
Senyor Carrizosa, li demanaria... A tots els grups parlamentaris, silenci.
(Veus de fons.)
Perdó. Senyor Batet, li demano cura amb el to. Ningú perd els papers. He fet esment 

que el senyor Guinó ha anomenat algun diputat i algun grup parlamentari quan el se-
nyor Guinó està explícitament a davant...

(Veus de fons.)
Senyor Bonvehí, si us plau.
Senyor Guinó, li ho dic: el convido a reconduir i que pregunti al compareixent.
Moltes gràcies.



DSPC C 425
24 de maig de 2017

Sessió 22 de la CAI 16

Lluís Guinó i Subirós

Jo demano empara al lletrat, president, perquè considero que no és adequada la seva 
intervenció com a president d’aquesta comissió, i li explicaré per què –li explicaré per 
què. Alguns diputats d’altres grups parlamentaris han fet referència a intervencions que 
havien fet anteriorment i no ha passat res. (Remor de veus.) Curiosament, quan aquest 
diputat es refereix al diputat de Ciutadans, vostè intervé, a més a més, de forma poc 
equilibrada. I li demano, hi insisteixo, suport del lletrat, i, si no, demanaré empara a la 
Mesa del Parlament de Catalunya.

El president

Està en el seu dret de demanar empara a la Mesa del Parlament de Catalunya. I li 
ho torno a dir: no és ni perquè sigui el senyor Carrizosa... (veus de fons), ni perquè sigui 
qualsevol altre diputat; vostè ha fet referència explícita a comentaris dels grups parla-
mentaris i explícitament ha donat algun nom d’algun diputat. Li ho demano, com li he 
dit, i el convido que continuem i pregunti al compareixent, que és per a això la seva in-
tervenció.

(Veus de fons.)

El lletrat

Jo difícilment puc dir..., bé, no sé exactament el que ha passat, perquè just ha coin-
cidit que estava a fora. El que podria, en tot cas, comentar amb caràcter general és que 
estem en una compareixença; per tant, les intervencions dels grups, en principi, s’han 
de dirigir i han de ser coherents amb el tipus de debat que es fa. El president té unes fa-
cultats, com les té també la presidenta del Parlament; el president de la comissió té les 
mateixes facultats d’ordenar els debats, i, per tant, està dintre d’un àmbit de discreciona-
litat, també, interpretar, diguem-ne, si aquest debat es produeix en els termes que marca 
el Reglament, i, evidentment, també ho ha de fer en condicions d’igualtat. Això és evi-
dent. Però, clar, estem dintre d’un àmbit en què, des del punt de vista jurídic, poca cosa 
més puc, jo, dir.

En definitiva, el que sí que em sembla que, a vegades, en situacions de comparei-
xences se sol produir molt sovint que es converteixen en un joc d’interpel·lacions entre 
els grups parlamentaris, quan, en realitat, diguem-ne, la relació entre els grups s’ha de 
produir respecte dels compareixents. Això és, teòricament, el que hauria de ser, d’acord 
amb el Reglament.

El president

Moltes gràcies, lletrat. Senyor Guinó, d’una manera afable i amable, reconduïm i 
continuï preguntant al compareixent. Té la paraula.

Lluís Guinó i Subirós

Reiniciant el fil de la meva intervenció, que, en el fons, ha començat amb una con-
textualització i el dibuix del marc en què en aquesta compareixença ens trobem, que 
és fer referència estricta a l’àmbit judicial, avui, alguns dels expedients judicials a  
què s’ha fet referència en diferents intervencions estan sota secret de sumari, i, per tant, 
des d’aquesta perspectiva, el que nosaltres defensem..., com en tots els processos, inde-
pendentment de qui sigui la persona investigada, defensem el principi de la presumpció 
d’innocència, que en aquest cas és molt i molt rellevant des d’un punt de vista, fins i tot, 
constitucional.

Al que volia fer referència, també, és que estem en un àmbit, que és el de la res-
ponsabilitat política. Això no és un jutjat. Això no és el Tribunal Superior, i, per tant, 
d’alguna manera, el que sí que reclamem des de Junts pel Sí és que, si es tracta d’una 
compareixença en l’àmbit polític, en l’àmbit de la sobirania popular que és el Parlament 
de Catalunya, sí que és cert que ens hem de cenyir, des d’un punt de vista de responsa-
bilitats, a l’àmbit polític. No he sentit a parlar del que és la responsabilitat política en 
aquest àmbit, sinó que el que he sentit..., i reitero la necessitat d’haver de sentir el que 
s’expressa en el Parlament de Catalunya, perquè bàsicament estic en aquesta comissió i 
és difícil deixar de sentir determinades intervencions, però sí que el que és cert és que 
tenim especial interès a reconèixer, per una banda, les dificultats de trobar una solució 
definitiva, que afecta tots els partits polítics –hi insisteixo, que afecta tots els partits po-
lítics–, que és en la qüestió del finançament.
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Convergència Democràtica de Catalunya, avui, encara no ha estat un partit condem-
nat per finançament il·legal. Avui, encara, Convergència Democràtica de Catalunya no 
és un partit amb una condemna, com ho són, certament, alguns altres partits polítics. 
I fer una relació i una comparació quantitativa de qui és, d’alguna manera, o qui té vin-
culacions amb la corrupció des d’un punt de vista polític, home, és evident que les pre-
sumpcions i les informacions de caire periodístic que surten, evidentment, condicionen 
d’alguna manera els discursos que es poden fer en una compareixença com aquesta. És 
a dir, la credibilitat al respecte de les mesures que es puguin prendre per evitar la cor-
rupció és per a alguns, per a algunes forces polítiques, evidentment relativa.

Dèiem..., i s’ha fet referència de forma important a una qüestió que té a veure amb 
l’estructuració del Govern, quan el senyor Gordó n’era el secretari, i deien que com és 
que, en un moment determinat, la Direcció General de Contractació Pública es reorde-
na o es ressitua en l’àmbit del Govern. És una competència clara del Govern portar a 
terme aquesta reordenació; tots els governs fan el que creuen convenient. I, en tot cas, el 
que es va plantejar o planificar des del Govern és que el que es pretenia era que els pro-
cediments es fessin, d’una perspectiva telemàtica, amb més quantitat del que es feia fins 
a aquell moment; que hi hagués més publicitat, i els en donaré unes dades, i, per altra 
banda, també, que hi hagués més concurrència; per tant, més empreses que tinguessin 
opcions per entrar en les licitacions d’obra pública.

I si fem una comparació quantitativa que serveix, cal dir que hi ha hagut un incre-
ment del 98 per cent de procediments en tràmits telemàtics; per tant, això significa més 
transparència, més participació i més publicitat indiscutiblement. Hi ha avui a Catalu-
nya, després de la creació de l’organisme de contractació pública, 841 entitats públiques,  
a més de l’Administració de la Generalitat, molts ajuntaments i altres organismes  
que treballen, bàsicament, amb aquests criteris de publicitat. I, per altra banda, també 
s’ha incrementat de forma espectacular –fins al 70 per cent, aproximadament– la con-
currència d’empreses. Si això ho comparem..., per exemple, i això són dades que figuren 
en l’àmbit dels portals de la transparència, si ho comparem, per exemple, amb l’Ajun-
tament de Barcelona, l’any 2016, dels 281 contractes que ha adjudicat l’Ajuntament de 
Barcelona, sobre 5.672, durant el 2016, s’ha de dir que només 281 contractes d’aquests 
5.600 es van adjudicar per un procediment que no era obert. Per tant, hi ha àmbits de 
millora en totes les administracions.

I utilitzem aquest exemple, bàsicament, perquè siguem realment objectius respecte 
a la tasca que ha desenvolupat aquesta oficina de contractació, que, per cert, serveix en 
moltes ocasions perquè altres partits polítics representats en diferents ajuntaments i en al- 
gunes administracions tinguin la possibilitat de presentar recurs o presentar al·legacions 
a processos que, d’alguna manera, s’han portat a terme en la contractació.

I, a més a més, en molts casos hi ha hagut canvis. Vostès coneixen determinats pro-
cediments importants d’aquest país que, precisament com a conseqüència de la inter-
venció d’aquesta oficina de contractació, han estat modificats. Per tant, des d’aquest 
punt de vista, el canvi de funcionament de l’oficina de contractació i la reordenació no 
tenen cap mena de vinculació amb el que alguns dels grups parlamentaris han intentat 
vincular.

I s’ha fet referència a l’ètica. I, l’ètica, evidentment que és una qüestió de caire per-
sonal indiscutible, és una qüestió d’educació, i evidentment que existeix l’ètica pública. 
No existeix només l’ètica personal i la moral de cadascú. Hi ha una ètica pública que 
hem de treballar tots els grups parlamentaris, i fins i tot des del Govern, amb més pe-
dagogia, amb més mitjans i amb un compromís polític inequívoc de lluitar contra la 
corrupció. Hem fet una comissió al Parlament, que s’han fet unes conclusions, que hem 
de procurar, a més a més d’haver portat a terme aquestes conclusions, implementar-les. 
I en això està el Govern, precisament, per evitar aquests problemes que, hi insisteixo, 
també s’han d’ubicar necessàriament en la problemàtica del finançament dels partits po-
lítics en general. No és només una problemàtica que afecta un partit polític concret, sinó 
que afecta tots els partits polítics. I tenim la responsabilitat de tirar endavant una llei de 
finançament dels partits polítics des de..., fins i tot, des d’aquí el Parlament. És cert que 
seria més fàcil en altres circumstàncies que les actuals.

Per acabar la meva intervenció, només fer referència al tema dels aforaments. I és 
molt curiós com, en determinats moments, quan les decisions són perjudicials per a 
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l’adversari polític resulta que les decisions judicials són perfectes i són més que correc-
tes. I, a més a més, es defensa la professionalitat dels jutges que emeten aquestes sentèn-
cies. En canvi, quan en algun moment, pel que sigui, no ens satisfà la sentència del jutge 
en qüestió, critiquem, fins i tot, i posem en dubte, la seva professionalitat. Nosaltres no 
posem en dubte la professionalitat de cap dels jutges que hi ha a aquest país, ni dels jut-
jats de primera instància instrucció, ni del Tribunal Superior, perquè ha semblat..., en un 
moment determinat, que, pel fet que hi hagués l’aforament del diputat Gordó i que tin-
gués la possibilitat que fos el Tribunal Superior qui el jutgés, semblava que això era una 
mena de privilegi que només l’afectava a ell. Hi han altres diputats d’aquest Parlament 
de Catalunya, d’altres partits polítics, que també han tingut la possibilitat que l’afora-
ment els permetés, en aquest cas, ser jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya. Per tant, no és una qüestió que l’afecta només i és un privilegi del diputat Gordó.

Des d’aquesta perspectiva, alguns partits no defensen els aforaments; d’altres partits 
potser els defensen...

El president 

Senyor Guinó, hauria d’anar acabant, si us plau.

Lluís Guinó i Subirós

Sí, ja acabo. Només per acabar fent un comentari respecte sobretot a un tema que 
voldria incidir, que és que, de determinats partits polítics, lliçons en la lluita contra la 
corrupció, també és difícil que les acceptem, i pateixen en gran mesura de manca de 
credibilitat per retreure res a d’altres forces polítiques.

Moltes gràcies.

El president 

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al torn de resposta per part del comparei-
xent i, en aquest sentit, té la paraula l’il·lustre senyor Germà Gordó.

Germà Gordó i Aubarell

Moltes gràcies, president. Algun portaveu d’algun grup parlamentari ha trobat dece-
bedora la meva primera intervenció, però jo els ho he de tornar a dir, el títol era el que 
era, i jo no podia donar una altra resposta que la que he dit. I, és a dir, escolti’m, jo sem-
pre he actuat d’acord amb l’ordenament jurídic, però això no es pot fugir d’estudi. Ara 
vostès han fet tot un seguit de preguntes, doncs, ja les contestarem. 

El títol era el que era, i jo crec que, dient el que he dit, donava resposta al títol de la 
meva compareixença, que he de dir que la vaig acceptar immediatament. No tan sols 
així, quan el meu grup parlamentari va dir que havíem de votar, doncs, vaig parlar-ho 
primer amb en Turull i després amb en Bonvehí, i vam quedar que acceptem-ho, que 
votem-ho a favor. Quan el president d’aquesta comissió em va dir: «Quin dia?» Dic: «La 
primera que vostès vulguin.» La primera no va poder ser perquè jo tenia Comissió de 
Justícia, però la segona, el segon forat, doncs, va poder ser, que era justament el dia que 
avui ens trobem. Cap problema de ser aquí i donar la respostes que pertoquin.

Tot i així, com que més o menys em podia imaginar les intervencions dels grups 
parlamentaris, en algun cas més que en d’altres, jo els donaré primer una primera res-
posta que m’he preparat, perquè no em volia deixar-ho de dir, i després donaré respos-
ta als temes més concrets. I, aleshores, el que els volia dir és que la major part de les 
qüestions que s’han plantejat estan referides a diversos casos que sembla que s’estan 
investigant. Però val a dir que es tracta d’informacions que han aparegut als mitjans de 
comunicació i que es refereixen a procediments judicials, respecte dels quals, en alguns 
casos, es té informació oficial, però que, en d’altres casos, es tracta de simples, i potser 
interessades –no ho afirmo, però puc posar-hi un interrogant–, filtracions, amb la qual 
cosa, jo crec que s’ha de tenir una certa cautela. Jo la tinc, i crec que tothom l’hauria de 
tenir –crec. Però, evidentment, cadascú pot usar les informacions que li arriben de la 
manera que vulgui.

Respecte a aquests processos, els he de dir, com abans ja ha dit el representant de 
Junts pel Sí, que no he estat citat en cap d’aquests assumptes que s’han posat damunt la 
taula, ni com a testimoni ni com a investigat –ni com a testimoni ni com a investigat. 
Per tant, si jo tingués alguna informació sobre aquests, només la podria tenir en virtut 
de dues vies d’informació: una, en virtut del que ha aparegut a través del mitjans de co-
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municació o que se’ns ha fet arribar des dels mitjans de comunicació, i una segona, en la  
meva condició d’advocat. I, si fos en aquest segon cas, lògicament, jo hauria de tenir  
la més escrupolosa de les obligacions quant al secret professional. 

Quan el procediment es tramita... Quant al procediment que s’està tramitant en 
aquest moment al jutjat del Vendrell, vostès han exposat algunes coses que entenc jo 
que ho tenen a través del que s’ha anat publicant als mitjans de comunicació. Si algú no 
ho té d’aquesta manera, també seria bo que ho digués, però, justament, també tothom 
hem de dir que, malgrat el que es diu que ha dit la fiscalia o el que ha dit també, doncs, 
el jutge del Vendrell, suposo que també tots vostès em reconeixeran que podem afirmar 
amb la mateixa contundència, o amb una similar contundència, que l’11 de gener del 
2017 el Tribunal Superior de Justícia va dictar una providència que, textualment, deia: 
«No ha lugar.» «No ha lugar» a tirar endavant la investigació. 

Suposo que també tothom la respectarà. Jo, almenys, la respecto. Vostès podran 
veure que en cap moment he dit res sobre aquest procés –en cap moment. No he donat 
cap entrevista per parlar-ne. L’única cosa que he dit, i suposo que tenia dret a dir-ho, és 
que sempre he actuat d’acord amb l’ordenament jurídic. Jo crec que és molt contundent 
aquesta frase del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i suposo que tots vostès la 
respectaran. 

En aquest mateix sentit, m’agradaria afegir-hi una altra qüestió, que és l’obligació de 
l’observança de la presumpció d’innocència. I en parlo amb referència no tan sols a la 
meva persona, sinó amb referència a tothom. Jo crec que és l’obligació de tots els ciuta-
dans, però encara molt més de tots nosaltres, de tots els que ostentem una part del poder 
públic, l’observança d’aquest principi. No es val trencar-lo acceptant com a certa una in-
formació periodística, ni tan sols una acusació judicial, pública o privada, perquè aquest 
principi –i molts de vostès són juristes– resta vigent fins que hi ha una resolució ferma. 
Fins que hi ha una resolució ferma, resta vigent el principi –el principi– de la presump-
ció d’innocència. 

Jo els puc dir una cosa, i no per penjar-me una medalla, sinó que ho he fet sempre 
en la meva condició de jurista, sempre l’he respectat. Ningú de vostès podrà dir que jo 
he assenyalat amb el dit o amb les meves paraules una persona, una institució, un partit. 
Mai ho he fet ni ho faré mai, perquè per a mi és dels principis més importants que ha 
donat el món occidental, i amb el qual jo, evidentment, hi estic d’acord. 

Vostès també parlen o poden parlar, se n’ha fet referència, de responsabilitat políti-
ca, com una responsabilitat diferent de la penal. I això és cert, són àmbits diferents i la 
seva exigència respon a paràmetres diferents. Però els he de dir que no s’hi val a parlar 
de responsabilitat política a partir de la imputació de conductes delictives. Per exemple, 
era una responsabilitat política meva ser avui aquí amb tots vostès. I ningú es pot penjar 
una medalla per dir que ha acceptat anar a respondre a una comissió. És que només fal-
taria; és que és la nostra obligació, és la nostra responsabilitat política. 

Però de cap manera això es pot convertir, després, per fer servir, a través de paraules 
o d’expressions, i encara seria molt més greu d’afirmacions, doncs, per assenyalar amb 
conductes delictives a ningú. No dic que vostès ho hagin fet; és una reflexió que volia 
fer prèviament a la resposta que intentaré donar a allò que vostès han posat damunt la 
taula, tenint en compte que he demanat al president que em deixés una mica més de deu 
minuts, atès que tampoc he esgotat, doncs, la meva primera intervenció. 

Sobre els meus béns declarats, miri, jo declaro tots els béns que tinc. I jo suposo que 
tinc dret a gastar-me els meus recursos com vull i a gestionar-los com vull. Un cop els 
gestiono com vull, els declaro. 

Hi ha una cosa que ha dit la representant de la CUP - Crida Constituent, potser ho 
he sentit malament –potser ho he sentit malament–, és que jo havia estat gerent de l’any 
95 al 2007. Jo crec que vostè ho ha dit i crec que s’ha confós, perquè és del 2005, eh? 
Diu «entre el 95 i el 2007», ho ha dit textualment, eh?; crec que ho ha dit. Jo crec que 
s’ha equivocat, perquè jo crec que feia referència, si no ho recordo malament, no sé si a 
donacions anònimes, etcètera, no sé ben bé a..., però ha dit «95 a 2007». En qualsevol 
cas, vostè ha parlat d’aquestes dues dates –ha parlat d’aquestes dues dates. Jo vaig ser 
gerent des de mitjans de juliol del 2005 fins a mitjans de desembre del 2010; cinc anys 
i cinc mesos.
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També se m’ha demanat sobre la meva participació a la CatDem; això sí que s’ha..., 
tal qual. Jo vaig secretari de la CatDem dos anys, del 2008 al 2010. Punt. Ja sé que amb 
això que s’ha penjat, doncs, a través dels mitjans de comunicació, hipotèticament es diu 
que jo vaig estar durant molts i molts anys membre de la CatDem. No sé si ho diuen les 
fonts d’investigació, però això sí que s’ha penjat en els mitjans de comunicació. És fals 
–és fals–; absolutament fals. Ho hagi dit qui ho hagi dit. S’ha recollit en algun mitjà de 
comunicació. Jo no he tingut accés al que diu, doncs, la fiscalia o la investigació poli-
cial, però ja dic que això és absolutament fals. Jo vaig estar del 2008 al 2010, dos anys, 
com a membre de la CatDem, en la meva condició de secretari d’aquesta, suposo, justa-
ment, que per la meva formació com a jurista, com a advocat.

Quant a l’Oficina de Supervisió de la Contractació, que jo agraeixo, com a mínim, 
que s’hagi destacat la seva bondat, eh?, però hi ha hagut una crítica: «Escolti’m, però 
aquesta persona havia de ser una persona militant...?» Com a mínim, agraeixo, en fi, 
que s’hagi donat per bona, perquè tothom la va donar per bona, la creació d’aquesta ofi-
cina, tothom. I he de dir que la valoració –i amb això vull donar resposta a la represen-
tant de la CUP– de la tasca desenvolupada per aquesta oficina i per aquesta persona ha 
estat brillant, positiva, immaculada, destacada, i no tan sols això, copiada. No es copien 
les coses que van malament.

Després, escolti’m, jo les cartes que hi han entre tercers, o entre converses entre ter-
cers, jo no les respondré, perquè jo no les conec. Si el Joan li diu al Jaume no sé què, 
doncs, el Joan li ho ha dit al Jaume, però si no me l’adrecen a mi, jo no la podré res-
pondre.

Sobre el tema de les ITV, diu, textualment, eh?, em sembla, o quasi bé textualment: 
«Vostè no hauria d’haver dit alguna cosa?» És que ja la vaig dir. Justament no era un 
tema relacionat amb el finançament, eh?, de partits polítics. Però, senyora Gabriel, vaig 
anar-hi com a testimoni i vaig respondre totes les preguntes, totes, de la primera a la 
darrera. És veritat que va durar molt poc temps; bé. Però les vaig respondre totes. No 
pot dir que «escolti, no havia d’haver dit...». No; ho vaig dir, i ho vaig dir en seu judicial, 
senyora Gabriel –en seu judicial. 

Després, sobre el tema de les reunions amb empresaris. Això ha estat recurrent. Em 
vaig reunir amb empresaris? Clar que em vaig reunir amb empresaris; només faltaria. 
Com la majoria d’alcaldes, directors generals, consellers, presidents. Sí, clar. I amb sin-
dicats, i amb entitats culturals, i amb entitats esportives, i amb diplomàtics, i amb dipu-
tats, i amb col·legis professionals. Evidentment. Amb tothom que m’ho demanava. I els 
ben asseguro que no era el tema al qual dedicava més temps. Com poden entendre, allò 
al que jo dedicava més temps, clarament, era a la preparació de la sessió de govern de 
cada setmana. Això era, de llarg, el que omplia bàsicament el meu temps i la meva tas-
ca, com a secretari del Govern, perquè m’exigia molta coordinació interdepartamental, 
i, per tant, bàsicament, doncs, em dedicava a això.

I què hi ha de veritat? No sé què hi ha de veritat. Jo l’únic que li puc dir –ho he dit, i 
és l’única cosa que em vaig atrevir a dir durant aquests dies en què no he volgut fer re-
ferència ni en un sentit ni en un altre, ni he fet cap crítica a cap procés judicial, cap ni 
una– és: jo tot el que vaig fer era d’acord amb l’ordenament jurídic, i ningú mai em va 
demanar res contra l’ordenament jurídic; res –res. Què feien? Escoltar; escoltar les pro-
blemàtiques que m’exposaven. Tenia el feedback corresponent, i ja està.

Diu..., algú ha dit: «I els rebia vostè amb el senyor Viloca?» Però quina barbaritat! 
Clar que no, i és clar que no.

El tema de la cacera. És que em fa gràcia. Sí que segons la premsa consta en aquest 
procés que jo vaig anar a caçar. O diuen que consta; jo no l’he vist, l’expedient judicial. 
No vaig anar a cap cacera; a cap. No vaig anar al palco del Bernabéu. No he estat en la 
meva vida en el palco del Bernabéu, ni per invitació d’alguna persona... I m’han invitat 
moltes vegades, a mi, al palco del Bernabéu. I no una vegada que un empresari em va 
invitar, no, no; m’ha invitat molta altra gent que no tenen res a veure amb empresaris. 
És cert que una vegada un empresari em va invitar, però és l’única vegada que ha sigut 
un empresari. Normalment ha sigut altra gent. I no hi he anat mai. Per què? Algú s’ho 
podria imaginar, però no hi he anat mai –no hi he anat mai.

I a la cacera, no. Hi ha algun empresari? És possible que un empresari, d’acord amb 
aquest procés judicial, m’invités? És possible. El que jo li que puc dir és que no hi he 
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anat. Per tant, donar... Això és el que passa quan un es creu al cent per cent allò que els 
mitjans de comunicació, doncs, escriuen, sense haver contrastat la informació. I en al-
gun cas, fins i tot contrastant-la, la publiquen. Però jo ja no hi puc fer més.

Em deien «Gregorio»? No ho sé. Jo li ben asseguro que acostumo –alguns de vostès 
ho saben– a firmar sempre o com a Gordó, o com a Germà Gordó, o com a senyor Ger-
mà Gordó i Aubarell. Jo mai firmo com a Gregorio, i mai li he dit a ningú «digues-me 
Gregorio». No. Jo faig servir molt, suposo que pel fet d’haver anat als jesuïtes, a estu-
diar, que ens deien a tots pel cognom: «–Com et dius? –Gordó.» Bé, la meva mania. 
I normalment acostumo a signar així, quan no acostumo a ser tan polit amb els escrits. I  
alguns de vostès ho saben. Com em deien? No ho sé. Jo no sé com li diuen a vostè la res-
ta, senyor Carrizosa. Jo a vostè li diré «senyor Carrizosa». (Rialles.) Ara, si hi ha algú 
que li diu d’una altra manera, doncs, deu ser problema de l’altra persona. Excepte que 
vostè li hagi dit: «No, digui’m d’aquesta manera.» Jo, evidentment, a ningú li dic que 
em digui «Gregorio», o «Germà Gordó», o «Gordó» o «Germà Gordó i Aubarell».

El Partit Socialista m’ha preguntat... –el que ja he respost un cop no ho torno a res-
pondre, eh?–: «Escolti, vostè va veure mai res d’irregular?» No –no. No. No vaig veure 
res d’il·legal. Després em diu: «Tenien dependència de vostès el senyor Osàcar i el se-
nyor Viloca?» Primera qüestió: el senyor Viloca va entrar quan jo ja no estava a Conver-
gència Democràtica; per tant, la dependència jeràrquica era impossible. Punt número 
u. Punt número dos: el senyor Osàcar no depenia de mi. Només cal mirar-se l’organi-
grama i els estatuts per saber que això no és així, eh? I que quedi clar que crec que el 
senyor Viloca i el senyor Osàcar són uns professionals magnífics i d’una conducta irre-
protxable.

Les meves instruccions al consorci, del Palau de la Música, entenc, eh?, en algun 
cas..., s’ha dit. Jo no vaig donar cap instrucció, entre altres coses perquè no podia. Tam-
bé els demano que es llegeixin exactament què diu la normativa. Jo coordinava el ga-
binet jurídic. Coordinar no és donar instruccions, com vostès saben. I ja vaig dir-ho 
aquí –ja vaig dir-ho aquí–, però em mullaré més. «Però li va semblar bé el que va fer el 
gabinet jurídic?» Sí, em va semblar bé. Ja està. Si el que volen és saber si em va sem-
blar..., em va semblar bé. Em va semblar correcte. Ja està. No hi ha més. Sembla que 
fins fa poc això semblava correcte. Ja està. No hi ha més a dir. Jo coordinava, no donava 
instruccions, i no les he donat mai al gabinet jurídic.

Sobre l’Oficina de Supervisió de la Contractació Pública, si hi havia d’estar present, 
si no hi havia d’estar present. Si és que jo crec que és el lloc on havia d’estar, justament 
perquè es va crear des d’allà, i es va creure oportú en aquell moment, i, ho torno a dir, 
la valoració ha estat altament positiva, tant quant a l’oficina, les funcions de l’oficina i 
la persona que l’ha dirigit. I pot estar en un altre lloc? Sí. Si el Govern, que forma part 
d’aquesta, justament les seves competències d’autoorganització, creu que ha d’estar en 
un altre lloc, i ho creu fixant-se en determinades qüestions, doncs, segur que també 
s’encertarà. Però en aquell moment, que era quelcom de nova creació, no era la substi-
tució d’una cosa que ja existia, no, era quelcom de nova creació, es va creure oportú que 
estigués en el Departament de la Presidència. I allà estava. Que estigués a Presidència..., 
que recordi, en aquell moment no hi havia conseller de la Presidència i a mi em tocaven 
les funcions de coordinació. Tampoc no hi havia, per tant, una línia d’instrucció directa, 
com vostès saben, i com algú ha dit, de fet, quan ha parlat de la coordinació.

Tema de l’agenda de govern. Escolti’m, que donin totes les agendes meves que vul-
guin; jo no sé si s’han donat, no s’han donat. No ho sé; si no s’han donat, deu ser perquè 
no hi havia espai a l’agenda, suposo que deu ser per això, però no ho sé. Però no m’ho 
preguntin a mi –no m’ho preguntin a mi.

Tiro enrere perquè veig ara, repassant, que hi ha una cosa que m’he deixat: si jo em 
vaig negar a declarar davant del jutge. No, perquè jo no m’hi he negat mai, eh? –mai. 
Ningú m’ha fet aquesta oferta, que és una oferta que es pot fer, evidentment, eh? El jut-
ge del Vendrell em podia haver dit si volia anar a declarar. No m’ho ha ofert mai, eh?; 
no m’ho ha ofert mai. Per tant, ja hi havia una possible interlocució entre el jutge i un 
servidor; no ha estat, perquè mai s’ha ofert.

Ha estat recurrent el tema de l’Oficina de Control de la Contractació. Ho torno a dir: 
era de control, no d’adjudicació. No es licitaven. Les licitacions a l’Administració es fe-
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ien en altres llocs; aquí el que hi havia era un control. Per tant, a través de l’oficina no es 
podia saber..., controlar qui s’adjudicava i deixava d’adjudicar. Això no és així.

Jo crec que bàsicament, també, les respostes al Partit Popular, les responc..., jo crec 
que les he respost clarament. Vull dir..., jo crec que va ser un encert la creació, crec que 
va ser un encert posar-la al Departament de la Presidència; crec que es pot debatre, i un 
pot tenir una altra opinió, però, en qualsevol cas, es va fer amb la millor de les volun-
tats. I el que és evident és que, en aquells dos anys, el que són els signes de transparèn-
cia del Govern de la Generalitat, a l’Administració de la Generalitat, i això ho fa sobre-
tot una organització internacional que no controla aquest Govern, ni aquest Parlament, 
ni el meu partit, clarament es va incrementar d’una manera molt important l’índex de 
transparència de l’Administració de la Generalitat.

Bé, com vostès han vist, no volia fugir d’estudi en la meva primera intervenció; tan 
sols volia donar resposta al titular d’aquesta intervenció, i crec que he respost, almenys 
he volgut respondre, totes les preguntes que se m’han posat damunt la taula.

El president

Moltes gràcies. Passaríem a un segon torn per repreguntar, de cinc minuts com a 
màxim, i començaríem, com hem fet abans, pel Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí; moltes gràcies. Aniré ràpid. Només a l’inici de l’encapçalament dèiem que vos-
tè havia estat gerent des del 2004 fins que és nomenat secretari de govern; en tot cas, 
també era gerent durant l’època, no tota, però també durant l’època en què Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya ostentava el top ten en el rànquing de donacions privades 
d’empresaris.

No ha respost a totes les qüestions. Li faig un breu repàs d’aquelles que vostè, doncs, 
pel que sigui, ha obviat. Entre les seves funcions de gerent estaven la d’aconseguir re-
cursos econòmics per al partit i per a la fundació, i, per tant, com a gerent, vostè tenia 
contactes amb empresaris per aconseguir aquestes donacions? Quines van ser les mesu-
res que, com a gerent, vostè va establir per evitar la corrupció a càrrecs del seu partit? 

Tampoc ha fet cap mena d’al·lusió amb relació al nomenament de la senyora Bassols, 
en tant que comissionada de la Transparència. I, en tot cas, nosaltres al·ludíem al cas de 
declarar de forma voluntària, i no només en seu judicial, sinó sobretot en l’àmbit polí-
tic, que és justament en l’àmbit de responsabilitats que vostè ha ostentat i encara ostenta 
fins al moment.

I, amb això, lligo amb la intervenció amb la qual volia finalitzar. En la lluita contra 
la corrupció, l’isolament de les persones que intenten o intentem combatre la corrupció, 
les dificultats amb les quals ens trobem, les limitacions òbvies que trobem, i la por, en 
molts casos, que acompanya aquesta lluita són obvis. No estem davant d’una discussió 
al voltant de la presumpció d’innocència; no parlem només de seus judicials i d’impu-
tacions delictives; fem, sobretot també, al·lusió a la necessària ètica política que cal que 
acompanyi tots els càrrecs públics i de representació. I és obvi que tenim moltes limita-
cions, i és obvi que tenim moltes dificultats, bàsicament per tres qüestions.

La primera: perquè la legislació, com a mínim l’existent fins al moment, és absolu-
tament còmplice. La legislació acompanya l’enginyeria del secret que s’estableix entre 
corruptes i corruptors. Fins i tot el Tribunal de Comptes o altres veus autoritzades han 
alertat dels buits legals, del poc marge que tenen els terminis de prescripció, de molts 
elements que haurien de ser modificats de forma urgent per poder abordar tota aquesta 
qüestió, justament des de l’ètica política.

En segon lloc, tenim manca de recursos evidents per accedir a la veritat. Nosaltres 
no podem punxar telèfons; nosaltres no podem accedir a informació de comptes banca-
ris. És evident que l’enginyeria del secret està pensada per posar dificultats a totes aque-
lles que volem combatre la corrupció. Per tant, que no es ridiculitzi quan s’accedeix a 
determinades fonts de, com vostè deia, «simples i interessades filtracions». Algunes ho 
poden ser, però d’altres, sort n’hi ha hagut de la tasca que s’ha fet en l’àmbit del perio-
disme d’investigació per obtenir alguna informació. Com vol que l’obtinguem, si no? 

Fiscalia, Guàrdia Civil, cossos policials, són els únics que tenen els mecanismes per 
accedir a determinada informació, i sabem que bona part d’aquest àmbit està contami-
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nat per les clavegueres de l’Estat, però tampoc tot. Molt ull, molt alerta a fer veure que 
tot el que obtenim arran de les investigacions és interessat, és malintencionat i respon a 
les dinàmiques de les clavegueres de l’Estat, perquè hi ha clavegueres de l’Estat, és obvi 
i ho sabem des de fa molts anys, i hi ha clavegueres en aquest país.

La gent anònima, la gent del carrer, la gent que s’ha organitzat i ha posat diners de la 
seva butxaca per accedir a acusacions populars és la gent a la qual devem, en tot cas, el 
major reconeixement per la tasca que ha fet en la lluita contra la corrupció. I és veritat, 
la regidora de Torredembarra es va sentir molt sola, segurament; segurament, també, 
com es va sentir la senyora Itziar González, del PSC, en el seu moment. És que ho sa-
bem; és que és molt dificultós fer front a tots aquests entramats. Per això nosaltres, com 
a CUP - Crida Constituent, en aquesta legislatura –el 2010 encara no hi érem– vam pre-
sentar tota una bateria de propostes perquè fossin votades en aquest Parlament, i el que 
ens sorprèn és que el grup parlamentari al qual vostè també representa va votar en con-
tra de bona part d’elles. Les tinc llistades; no ho faré perquè se m’acaba el temps

El que sí que vull aprofitar per dir és que no només presentem propostes perquè si-
guin votades en aquesta cambra per modificar en la mesura del possible tota aquesta 
opacitat que acompanya l’enginyeria del secret, sinó que també ens hem personat, ara 
ja, com a acusació popular. Hem presentat una querella criminal, ens personarem en el 
cas que coneix el jutjat del Vendrell, i no dubti que, si hi ha indicis raonables que ens 
podem querellar contra vostè, també ho farem.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Ciutadans, i, 
en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Señor Gordó, ha dicho usted: «Yo no he sido citado ni 
como testigo ni como imputado.» Y ha añadido en otro momento de su intervención: 
«El juez me podía llamar, si lo hubiera querido.» No. Sabe usted muy bien que el juez 
no le podía llamar; sabe usted muy bien que el juez nunca le pudo citar a usted ni como 
testigo ni como imputado, porque usted es una persona aforada, y el juez del Vendrell 
no puede practicar con usted ninguna diligencia porque está usted aforado, y eso lo ten-
drá que practicar, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia.

Y como testigo tampoco le van a llamar, señor Gordó. No le van a llamar porque, 
como hay un empresario que ha declarado en secreto, allí, ante el juez del Vendrell, 
que..., un empresario que es uno de los principales donantes de Convergència, que hubo 
una reunión con Mas y con usted en la sede, que no sé si estaría embargada todavía, la 
sede de Convergència, pero que se reunieron ustedes..., en una sede embargada, pues, se 
pueden hacer reuniones igualmente, y ustedes se reunieron con uno de los principales 
donantes de Convergència que ha declarado esto.

Y estos datos no son meramente noticias que haya que no tener en cuenta, porque 
algo generan, ya que el juez eleva una petición, una exposición razonada al Tribunal Su-
perior de Justicia diciéndoles: «Creemos que hay indicios suficientes como para que el 
Tribunal Superior de Justicia tenga que entrar a investigar al señor Gordó.» Y, como us-
ted muy bien dice, el Tribunal Superior de Justicia contestó y dijo: «No ha lugar.» ¿Pero 
por qué dijo «No ha lugar»? Hay que explicarlo todo. Porque pensaba que había todavía 
diligencias menos lesivas para usted que llamarle a declarar, que podían reforzar los 
indicios que existen ya, por lo visto, en algunas declaraciones de testigos contra usted. 
Y uno de esos indicios o diligencias de investigación era pedir la agenda. Y luego re-
sulta que la Generalitat se niega a facilitar al juez del 3 por ciento la agenda de Gordó y 
dicen que hay problemas técnicos.

Usted ignora a qué problemas técnicos se refieren, pero a nosotros también nos su-
ena familiar esto, porque cuando suelen investigar a Convergència i Unió, o a Conver-
gència, o cuando toca que Convergència tenga que pagar lo que se ha defraudado a los 
ciudadanos catalanes a través del Palau de la Música, entonces hay votaciones y hay 
movimientos que impiden que las cosas avancen, como en el Consorci del Palau. Por 
cierto, en ese caso, con la ayuda inestimable de Esquerra Republicana, que casualmente 
hoy no está presente en esta comparecencia, y se oculta y no quiere que se tenga nada 
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que ver con ellos en esta comparecencia; se procuran esconder y no han venido..., no ha 
venido ningún diputado de Junts pel Sí perteneciente a Esquerra Republicana. (Veus de 
fons.)

El president

Demanaria silenci. El senyor... (Veus de fons.) El diputat Carrizosa ha fet una refe-
rència a un grup parlamentari que, segons ell, no es trobava a la cambra; no està inter-
pel·lant aquell grup. (Veus de fons.) Barrejar conceptes... Entenem que la facilitat que te-
nen a vegades per trencar la dinàmica parlamentària..., però jo els demanaria curiositat, 
responsabilitat i no perdre de vista on estem, que és la institució. (Veus de fons.) Conti-
nuï, senyor Carrizosa. Senyor Carrizosa, continuï.

Carlos Carrizosa Torres

Sí. Demanaré, president, que els segons que... 

El president

Perdó; perdó, diputat. Recordaré als diputats que si el president no els dona la parau-
la, no intervinguin ni se l’agafin amb veu pròpia. I els ho demanaria, més que res, per 
respecte a la resta de grups parlamentaris i al que és aquesta comissió. 

Senyor Carrizosa, continuï.

Carlos Carrizosa Torres

Gràcies. Bueno, se ha referido usted también al derecho de presunción de inocencia. 
Efectivamente, hoy nos hallamos ante unas explicaciones en sede política por unas res-
ponsabilidades políticas, y son bien diferentes. 

Quería comentarle también, señor Gordó, que en las noticias que se refieren a la reu-
nión con empresarios no se está aludiendo a reuniones normales, digamos, en las que no 
ocurre nada; es que lo que se dice allí es que el señor Artur Mas remitió el empresario 
a Gordó, que entonces era gerente del partido, y le dijo: «Tienes que hacer lo que este te 
diga.» Y, entonces, eso era en un contexto en el que se estaba hablando de realizar dona-
ciones a cambio de contratos públicos.

Yo comprendo que usted haya hecho una intervención en la que, sin decir que no va 
a declarar acerca de lo que está sometido a investigación judicial, realmente no ha dado 
ningún detalle acerca de lo que se le está preguntando, pero las preguntas son bien di-
rectas y son referidas al otorgamiento de obra pública a cambio de dinero que se entre-
garía a Convergència Democràtica de Catalunya, a reuniones que se han hecho expresa-
mente para eso, y esto...

El president

Senyor Carrizosa, ha d’anar acabant, si us plau.

Carlos Carrizosa Torres

...era el objeto de la comparecencia. Y a estas cuestiones no ha respondido, igual 
que no ha respondido, tampoco, cuando le hemos preguntado si continuará aforado para 
protegerse de la investigación judicial.

El president

Senyor Carrizosa, ha esgotat el temps.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias. Nada más.

El president

Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialista, i, en nom d’aquest grup, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies. El senyor Iker Jiménez, que fa un programa en una televisió –no sé quina– 
sobre..., em sembla que es titula Cuarto milenio, podria fer un programa perquè no hem 
sabut mai de qui depenia el senyor Osàcar, si de la gerència del partit, si del president 
del partit, si del secretari... Semblava que era un neutró lliure que actuava, eh?, i recap-
tava, sembla –presumptament–, fons al partit. (Veus de fons.) No es posi nerviós, senyor 
Bonvehí, eh? (Veus de fons.) No es posi nerviós, que els noto nerviosos, avui, eh?
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El president

Continuo demanant... (Veus de fons.) Diputat, un moment. Continuo demanant, si us 
plau, tinguem una comissió amb responsabilitat, com a diputats i amb el que represen-
tem en aquesta institució. Senyor Terrades, continuï, si us plau.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies. Miri, acceptant les seves cauteles, eh?, és una pregunta directa: per què 
creu que el jutge d’instrucció del número 1 del Vendrell ha demanat al TSJ, al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que l’investiguin? Estic d’acord amb vostè; la pre-
sumpció d’innocència és una de les fites de les democràcies occidentals, del dret d’a-
quest país i d’altres països, eh? S’ha de demostrar la culpabilitat; cert. Però tan cert com 
això és no posar pals a les rodes perquè es puguin produir les investigacions que la justí-
cia creu que són necessàries. Per tant, la pregunta és directa: per què creu que hi han in-
dicis que porten el jutge del Vendrell i la Fiscalia Anticorrupció a demanar al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya la seva investigació? Perquè els presumptes delictes 
dels quals se’ls acusa no són menors, eh?

Per què creu que el magistrat del TSJ que havia d’informar sobre aquest tema va 
demanar que no fos ell, donada la seva manifesta amistat amb un dels imputats, eh, en 
aquest cas, amb un dels imputats, el senyor Bassols? Perquè diu vostè: «No ha lugar.» 
D’acord; però, clar, també hi ha aquesta ombra, no?, respecte a..., o, com a mínim, per-
meti’m que jo li expressi aquesta ombra d’imparcialitat respecte a aquesta decisió. Però 
accepto les cauteles i la presumpció d’innocència, però la pregunta també és directa. 

Una altra pregunta, no?, vull dir, per què accepten donacions... –algunes generoses, 
eh?–, per què creu que el seu partit ha acceptat donacions, algunes generoses, d’empre-
ses beneficiàries d’adjudicacions públiques o de serveis, i no espaiades en el temps, eh? 
És que algunes tenen relació directa, a ulls d’aquest diputat, respecte a l’adjudicació 
efectuada, i l’endemà o al cap de pocs dies d’una donació. Segurament no sobrepassa el 
límit legal que fixa la llei actual, ara, la causa-efecte sembla clara, no? 

El seu paper..., perquè això no..., em sembla que li ho he formulat a la primera part 
de la meva intervenció i no ha quedat clara, després, la seva resposta, perquè, bé, de fet, 
no ha fet respostes clares respecte a les preguntes que els grups parlamentaris li hem 
plantejat, o aquesta és la meva impressió. El seu paper, com a gerent i com a jurista, eh?, 
dins de Convergència Democràtica va ser aconseguir que les donacions que es feien a 
Convergència Democràtica i a les seves fundacions es blanquegessin –i no m’interpre-
ti malament–, des del punt que no sobrepassessin els límits legals, per evitar justament 
aquestes ombres de dubtes que hi havien en el passat respecte a alguna de les maneres 
d’actuar?

I última pregunta: si la sentència del cas Palau resulta que és una sentència condem-
natòria respecte als interessos de Convergència Democràtica i del seu tresorer, vostè 
creu que algú hauria –del seu partit– d’assumir responsabilitats polítiques? No penals, 
responsabilitats polítiques.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Josep Lluís Franco Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies, president. Molt breument, perquè penso que amb la seva resposta 
vostè ha fet una mica allò com en les pel·lícules: «Me acojo a la quinta enmienda.» No? 
És a dir, ha utilitzat el seu dret a no explicar allò que li pot complicar la vida més en-
davant. És el seu dret, l’ha exercit, i, des d’aquest punt de vista, res a dir. Perquè no ha 
contestat cap de les preguntes concretes que se li han fet.

Vostè ha estat en posicions clau, diguem-ne, en talaies privilegiades –en talaies pri-
vilegiades–, des del punt de vista del partit, des del punt de vista de l’Administració 
pública, des del punt de vista del Govern, per veure coses i no ha vist res. Sembla que 
vivim immersos en un formidable malentès en què progressivament, doncs, presumptes 
innocents, que ho van ser durant molt de temps, acaben sent culpables confessos. Tota 
aquesta gent que ha anat desfilant sembla que configura un panorama completament 
aliè a la realitat que vostè ha viscut. 
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Ara s’ha parlat, efectivament, del tema del cas Palau. És un tema important, tant per 
la..., és un tema emblemàtic –un tema emblemàtic–, des del punt de vista d’allò que hem 
anomenat «l’oasi català» i allò que hem anomenat les relacions d’un determinat partit, 
de les seves fonts de finançament i de la utilització de les institucions públiques.

Bé, podem dir que vostè no ha contribuït, si més no amb la seva opinió o amb allò 
que ha pogut pesar, a l’exercici de l’acusació particular que corresponia a institucions 
catalanes. Altres entitats, com la del moviment veïnal –és el meu parer, i perdonin-me 
que escombri cap a la meva antiga casa–, han estat més dignes i més responsables que 
les institucions..., que el Govern, que havia de defensar les institucions, en la defensa 
d’aquestes mateixes institucions catalanes. Ja veurem com acaba aquest procediment.

En tot cas, acabo amb això. Ja constato..., no faré més preguntes, perquè constato 
que, com li deia, vostè exerceix el seu dret a no complicar-se l’existència davant dels 
temps que s’atansen. Jo crec que si vostè tingués, i insisteixo en aquesta idea, ganes de 
lliurar una batalla que jo crec que seria... Bé, cadascú gestiona la seva situació com ho 
entén, eh?, tampoc pretenc donar-li consells, però si vostè volgués, com deia abans..., 
es queixava que només parlem d’informacions que filtren, d’informacions parcials..., 
escolti’m, la manera d’accedir a un sumari ja sap quina és. I potser tindria vostè inte-
rès per defensar-se, per defensar el seu honor i per aclarir, més enllà de qualsevol dubte 
raonable o no raonable, les sospites que pesen sobre vostè, perquè moltes informacions 
el situen com a nexe o com a node d’una determinada trama. Doncs, escolti’m, anar a 
donar la cara allí on toca. 

Jo crec que vostè seria el primer interessat i contribuiria d’una manera que aplaudi-
ríem tots a escatir la veritat i a restablir, doncs, una situació que, de moment, està envol-
tada pels núvols de les mitges informacions i de les informacions de premsa, però, jus-
tament perquè no sigui així, caldria contribuir que la justícia fes la seva feina.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Alejandro 
Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Simplement per comentar dues coses que, al nostre 
entendre, no han quedat ben contestades; n’hi han algunes més, però que són dues de 
decisives, sobretot perquè hi ha passat de perfil, però, finalment, és tan flagrant el que 
ha obviat que s’ha de posar damunt de la taula.

Diu vostè que es reunia amb empresaris i que..., amb empresaris, amb sindicats, i, 
evidentment, tothom, aquí, davant de qualsevol agent social i d’una petició de reunió, 
doncs, es reuneix i coneix sense prejudicis l’opinió dels sindicats, dels empresaris, de 
qualsevol col·lectiu. D’acord. Però és que ha obviat la segona..., l’afegit de la meva inter-
venció. Jo parlava d’empreses participants en processos de licitació en el moment que hi 
participaven. Per què li dic això? Perquè si vostè es va reunir amb empreses participants 
en processos de licitació en el moment que hi participaven –i no parlo de responsabili-
tats penals, que aquestes no són d’aquesta cambra, sinó de responsabilitats polítiques, 
que sí que són d’aquesta cambra–, si aquesta informació es contrastés, vostè hauria d’as-
sumir responsabilitats polítiques. No parlo de responsabilitats penals, però sí de polí-
tiques; perquè, això, sap vostè perfectament que no es fa, independentment del que di-
guin després els tribunals. Per tant, crec que això ho hauria d’assumir.

I segona consideració: jo no he parlat de l’oficina; la resta de portaveus, sí. Perquè 
l’oficina no deixa de ser una decisió posterior a la que, al meu modest entendre, és la 
decisió fonamental, que és la de traslladar la Direcció General de Contractació Pública 
del Departament d’Economia al Departament de Presidència, seguint el que jo he defi-
nit com el «model Prenafeta», perquè era l’única estructura que s’havia gestionat igual. 
I tant el portaveu de Junts pel Sí com vostè han dit: «Bé, això és una decisió de govern, 
seguint els seus criteris.» Bé, acabáramos; evidentment que sí. Però quins són aquests 
criteris?, perquè és el que no ha contestat. És a dir, perquè l’oficina és una decisió pos-
terior. És que era incompatible l’oficina, que pot haver tingut els seus aspectes positius, 
amb el Departament d’Economia i Hisenda? No; es podia haver constituït quatre mesos 
després, com es va constituir, però dintre del Departament d’Economia i Hisenda. La 
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clau és per què passa a la secretaria general, per què passa a la Presidència tota la Direc-
ció General de Contractació Pública, i és aquesta la pregunta que no ha contestat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Tancaríem amb el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i, en 
nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Només per incidir en dues qüestions. Una, que s’hi ha fet molta 
referència i em sembla que és un dels aspectes potser més destacables d’aquesta com-
pareixença. En general, es fa una valoració positiva d’aquest organisme, que es va crear 
precisament per vetllar per la transparència, per la publicitat i per la concurrència en les 
adjudicacions i les contractacions de la Generalitat; hi insisteixo, no només de la Ge-
neralitat, sinó fins i tot d’altres organismes, com ara molts ajuntaments del nostre país. 

L’articulació o la situació d’aquesta direcció general en un àmbit o en un altre forma 
part, ja hi he fet referència abans, però cal insistir-hi, a qüestions de caire d’organització 
interna d’un Govern que, quan es constitueix, té, des d’un punt de vista competencial, 
la facilitat o la possibilitat de decidir on s’ubica des d’un punt de vista d’estructura. Per-
què, si no, l’argument seria que es vincularia un canvi en l’estructura del Govern amb 
activitats presumptament delictives, i suposo que això no és el que es pretén en cap cas, 
perquè un té la confiança i sap que, des d’un punt de vista parlamentari, un dels princi-
pis que ha de funcionar entre nosaltres és, precisament, el principi de la bona fe. 

Per altra banda, també, volia fer referència a una qüestió que té a veure amb el fi-
nançament dels partits polítics. Hi ha una qüestió molt important, que hem de ser res-
ponsables i ens hem de comprometre tots els grups parlamentaris a fer una nova llei de 
finançament, certament. Però això ha d’anar vinculat també al fet que, en un moment 
determinat, en uns processos electorals o en unes eleccions, no es publiquin informa-
cions, certament, falses o no contrastades respecte a persones que són candidates d’un 
determinat partit polític, precisament en els quinze dies d’aquesta campanya electoral 
d’unes eleccions. 

Jo recordo que, quan algú parla de dopatge en eleccions... –s’hi ha fet referència–, 
jo li voldria recordar que hi han hagut eleccions, els darrers temps, dopades, i dopades 
d’informacions falses. I, aquestes, no cal anar-se’n massa enrere, a les eleccions del Par-
lament de Catalunya del 2012, van anar dopades d’informació falsa. I les eleccions mu-
nicipals de fa dos anys també van anar dopades d’informació falsa respecte al senyor 
Artur Mas i respecte al senyor Trias. Per tant, cal ser..., o cal tenir en compte, quan es 
parla de dopatge en eleccions, aquests dos elements, que són, em sembla, especialment 
transcendents. Que és feina dels politòlegs valorar si en un determinat moment determi-
nada informació condiciona el resultat de les eleccions és cert, però nosaltres ho volem 
deixar sobre la taula, perquè això sí que s’ha produït realment. I, des d’un punt de vista 
empíric, és evident que es van condicionar els resultats d’unes determinades eleccions.

En definitiva, ni defensem la justicialització de la política ni la politització de la jus-
tícia. I en alguns àmbits i en els darrers temps, s’estan produint ambdós efectes. Defen-
sem la tasca dels jutjats i dels tribunals, i, evidentment, en molts moments posarem en 
dubte..., sobretot arran de la compareixença d’ahir en la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya... Certament, tenim dret a malpensar o a no acabar d’entendre de-
terminats posicionaments de la fiscalia, com ahir es portava, d’alguna manera, a terme 
en aquesta compareixença. Tenim dret a dubtar-ne, perquè van vinculades, aquestes de-
cisions, a una estructura jeràrquica política, que és qui dona finalment les instruccions.

I, per tant, des d’aquest punt de vista, mentre es mantingui sobretot el principi d’in-
nocència i, sobretot, un altre principi, que potser no hem reiterat prou, que és el de la 
tutela judicial efectiva d’absolutament tothom, em sembla que intentarem o treballarem 
perquè realment aquest país sigui un estat de dret.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. I tancaríem, doncs, la compareixença amb l’últim torn per 
contestar del compareixent. I, en aquest sentit, té la paraula l’il·lustre diputat Germà 
Gordó.
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Germà Gordó i Aubarell

Gràcies, president. En primer lloc, potser sí que m’he deixat alguna cosa per respon-
dre; ho intentaré respondre ara. No ha estat la meva voluntat deixar de respondre res. Al 
revés. Justament he demanat més temps al president per poder respondre-ho tot, i això 
és el que he intentat fer. Una altra cosa és que el que jo pugui respondre no els agradi, 
però això ja no és un problema meu –això ja no és un problema meu. 

Jo he vingut aquí justament amb l’esperit de poder respondre tot allò que sé. Tampoc 
no puc respondre coses que no sé. No m’expliquin a mi coses que diuen els tercers o es 
diuen entre ells. Ara, el que té a veure amb mi, amb la meva actuació o amb allò que he 
dit o he fet, evidentment, disposat a respondre-ho tot.

Les funcions de gerent, bàsicament, gestionar els recursos d’acord amb les instruc-
cions polítiques del partit. Ja està; no hi ha més. 

Segon tema que se m’ha preguntat, que és un altre cop pel tema del nomenament 
com a comissionada de Transparència de la senyora Bassols. No forma part de les me-
ves competències, però jo sí que vull dir que crec que ho ha fet molt bé, la senyora Bas-
sols. I, a més, he de dir una cosa, perquè algú ho ha deixat anar per aquí d’alguna ma-
nera. Quan la senyora Bassols va arxivar, respecte a determinada persona militant de 
Convergència Democràtica, un cas. Home, expliquem-ho tot, perquè, si no, és allò típic, 
no?: «I el van invitar a una cacera, i, per tant, hi va anar.» No –no–; em van invitar i no 
hi vaig anar. (Pausa.) El que hem de dir és que la senyora Bassols va arxivar i el fiscal 
superior no va recórrer; no va ni tan sols recórrer. Suposo que és que el mateix fiscal su- 
perior de Catalunya devia veure que l’arxiu estava ben fet. O que, com a mínim, hi coin-
cidia –com a mínim, hi coincidia.

El tema de l’ètica. Escolti’m, senyora Gabriel, continuem treballant tots en l’ètica, 
però l’ètica no és quelcom que els correspongui només a vostès. Vostès no tenen, di-
guem-ne... No pot dir: «No, escolti, és que “ètica” és allò que nosaltres diem que és èti-
ca.» No. L’ètica és un concepte en el qual bàsicament tothom creu que hi hem d’apro-
fundir, i que jo crec que els correspon tant a vostès com al Partit Popular, com a Junts 
pel Sí, com a Ciutadans, com al Partit Socialista, com a Catalunya Sí que es Pot. In-
tentem avançar. Vostès ho volen fer d’una manera, nosaltres d’una altra manera. Però 
l’objectiu d’aprofundir en l’ètica política, i no tan sols en l’ètica política, sinó de totes 
les professions, és quelcom en què, en principi, tots hi hauríem d’estar d’acord. Si hi ha 
alguna cosa que ens diferencia, doncs, s’haurà de dialogar per veure si poden haver-hi 
aproximacions. Això és el que intentem fer tots. Crec que ho intentem fer tots. 

Vull deixar clara també una altra cosa: en cap moment –en cap moment– he fet cap 
crítica, i ho vull deixar clar, ni del que ha fet el jutge fins ara, ni del que ha fet el fis-
cal, ni del que ha publicat la premsa, ni res. El que sí que he dit és que hi han coses que 
s’han filtrat, quan eren secrets de sumari, als mitjans de comunicació. I no és una crítica 
als mitjans de comunicació. Dic que s’han fet... I això és una irregularitat manifesta. I jo 
crec que, quan es filtren coses que són una irregularitat manifesta, com a mínim puc te-
nir el dubte –no la certesa, i per això no ho dic– que algú busca alguna altra cosa. Puc 
tenir-ne el dubte. Si en tingués la certesa, me n’aniria als tribunals; com que no la tinc, 
no me n’hi he anat.

Senyor Carrizosa, li ho torno a dir, perdoni’m; com a jurista li ho dic, però és evi-
dent que el jutge em podia haver demanat..., em podia haver ofert la possibilitat d’anar 
a parlar. Perdoni’m; està molt equivocat. Té els papers mullats –té els papers mullats. 
El jutge del Vendrell em podia haver ofert la possibilitat d’anar a parlar, i, això, d’acord 
amb l’ordenament jurídic; no té res a veure amb el fet de jo ser una persona membre 
d’aquesta cambra. És quelcom –és quelcom– que podia haver fet. I, de fet, s’han do-
nat molts casos, en altres processos, que això s’ha produït. Ja està. Només li ho dic per 
respondre. Diu: «Escolti’m...» És que no, no... És que es podia haver fet. Per respondre 
senzillament... Un punt de vista de tècnica jurídica; un punt de vista de tècnica jurídica, 
res més.

Pel que fa al Partit Socialista, bé, també li dono una mica la mateixa resposta. Però 
quan diu: «Per què creu que demana el que demana la Fiscalia Anticorrupció, en el seu 
moment, i per què ho demana, amb posterioritat o ara, el jutge del Vendrell?» Doncs, 
deuen tenir els seus motius –deuen tenir els seus motius. Però no em demani a mi el 
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perquè ho fan. Jo ja li he estat molt contundent, i ho torno a ser: mai he fet res fora de 
l’ordenament jurídic. 

Ara, jo ara li podria respondre, i no ho faré, però, amb una pregunta igual: i per què 
creu que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu «no ha lugar» que se m’inves-
tigui? Doncs, no ha lugar. Sap per què? No ho sé. Jo els deixo. No he fet cap crítica res-
pecte als uns ni respecte als altres; no l’he fet en cap moment. El que sí que he fet, i ho 
he afirmat amb contundència, és que mai he fet res fora de l’ordenament jurídic, i mai 
cap empresari –també en resposta, una mica, al representant del PP– m’ha demanat res 
fora de l’ordenament jurídic; mai. Actuació sempre a l’ordenament jurídic, també quan 
hi havien reunions amb empresaris o amb sindicats o amb membres d’associacions es-
portives o culturals, etcètera. Mai ningú m’ha demanat res contra l’ordenament jurídic, 
ni mai he fet res contra l’ordenament jurídic.

Després... Adjudicacions preventives d’obres, que no sé ni com es fa això. Escolti’m, 
el que s’ha de fer, si hi ha algun element que sembli o que pugui portar a creure que s’ha 
manipulat algun procés d’adjudicació, és estudiar, investigar. I, a més, ara, que preven-
tivament es pugui dir..., escolti, no ho sé. Jo, evidentment, no hi tinc res a veure, amb 
adjudicació preventiva d’obres –en resposta a Catalunya Sí que es Pot. Dubto que això 
s’hagi pogut fer mai, eh? Ara, que el jutge o que el fiscal ho investigui.

Ha tornat un altre cop amb el tema del cas Palau, amb la meva compareixença quan 
era secretari del Govern. Ja li ho he respost. Ho torno a dir, va ser una decisió del ga-
binet jurídic, que va ser acceptada per la persona que en aquell moment era el secretari 
del Govern, que soc jo mateix.

I la resposta al Partit Popular, jo crec que ja l’he fet. Evidentment, sempre, també en 
les reunions amb empresaris, sempre sense conculcar l’ordenament jurídic.

En qualsevol cas, una altra cosa que volia dir, si m’ho permet el president: els agra-
eixo el to a tots vostès; és evident que hi han coses que diuen que no són agradoses per a 
la meva persona, però els agraeixo el to. I jo he intentat respondre també amb el mateix 
to a tots vostès.

El president

Moltes gràcies. Agrair en nom de la Mesa i de la mateixa comissió aquesta compa-
reixença. 

I, si els sembla, suspendrem la sessió durant un temps de cinc minuts per acomiadar 
el compareixent.

Queda suspesa la sessió.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i vuit minuts i es reprèn a un quart d’una i tres 
minuts.

El president

Reprenem la sessió de la Comissió d’Afers Institucionals.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Llach, diputat del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, perquè doni explicacions de les seves 
declaracions sobre les sancions als funcionaris que no acatin les lleis 
de desconnexió

356-00634/11

I passaríem, doncs, amb l’alteració que hem fet de l’ordre del dia, al punt 2, que seria 
la sol·licitud de compareixença de Lluís Llach, diputat del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, davant la Comissió d’Afers Institucionals, perquè doni explicacions de les seves 
declaracions sobre les sancions als funcionaris que no acatin les lleis de desconnexió.

Aquesta sol·licitud ha sigut presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Vol 
prendre la paraula?

Carlos Carrizosa Torres

Sí.

El president

Senyor Carrizosa.
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Carlos Carrizosa Torres

Sí; per justificar la petició de compareixença. Nosotros hemos pedido que compa-
rezca el señor Lluís Llach, pues, por las declaraciones en las que él afirmaba que a los 
funcionarios que desoyesen la ley de ruptura que pretende sacar del cajón Junts pel Sí 
y aprobar casi por sorpresa, pues, que los funcionarios patiran cuando esta ley entre en 
vigor. Que sufrirán y que serán sancionados.

Nosotros pedimos que, con relación a este tipo de revelaciones que está habiendo 
por algunos diputados como..., o cargos públicos, pedimos que compareciesen las per-
sonas que van haciendo estas revelaciones. Pedimos, en su día, que compareciera el se-
nador señor Vidal, impulsamos una comisión de investigación que ha sido dinamitada 
por Junts pel Sí y por la CUP. Nosotros pedimos también reiteradamente, en Junta de 
Portavoces y también en el Pleno, que el president de la Generalitat respondiese a estas 
cuestiones que se van diciendo y van filtrándose acerca de los preparativos que se están 
haciendo por parte del Gobierno para declarar la independencia y hacernos..., y sepa-
rarnos del resto de España y de Europa, y nunca se dan estas explicaciones.

Como prevemos que Junts pel Sí va a votar en contra y que, por tanto, el señor Lluís 
Llach tampoco comparecerá, pues, no quisiera dejar de resaltar que de lo que se trata 
aquí es de que se están filtrando informaciones en las que se dice que se coaccionará a 
funcionarios, que se roban datos de los catalanes, que se seleccionan a los jueces a su 
gusto, que se están haciendo listas de jueces, y, sobre todo eso, el grupo de Junts pel Sí 
está imponiendo la ley del silencio sobre la cara oculta del procés. Todo lo que queda 
detrás de bambalinas, todo lo que es la cara oculta, la cara fea del procés, queda absolu-
tamente oculta bajo un tupido velo de silencio que marca el grupo mayoritario en la cá-
mara, con la ayuda de la CUP, para ocultar de forma absolutamente opaca qué es lo que 
está haciendo a espaldas de todos los catalanes y qué prevén hacer en el futuro.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialista, i, en 
nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. A veure, el senyor Llach és un diputat d’aquesta cambra que, en 
una sèrie de declaracions públiques, primer, segurament, en alguna xerrada organitza-
da o bé pel seu partit, vaja, pel seu grup parlamentari, o bé per associacions de l’àmbit 
independentista, va fer una sèrie de declaracions sobre el que passaria amb els funcio-
naris que no acatessin les instruccions que fossin de conformitat a una hipotètica nova 
legalitat catalana. I, després, en declaracions públiques, preguntat per aquesta mateixa 
qüestió, sembla que s’ha refermat en la seva opinió sobre quines serien aquestes con- 
seqüències.

Tanmateix, nosaltres entenem, com a Grup Parlamentari Socialista, que qui ha de 
respondre davant la cambra sobre aquestes previsions respecte, diguem-ne, a hipòtesis 
de futur és el Govern de la Generalitat de Catalunya, que és qui sembla afirmar davant 
la cambra, per exemple en el debat sobre la qüestió de confiança que es va produir de 
forma relativament recent, que té intenció d’impulsar determinades actuacions en el 
sentit de provocar, sigui després d’un referèndum o sigui a través d’altres mecanismes, 
una secessió de Catalunya respecte a la resta d’Espanya.

Entenem, per tant, que és el Govern qui ha de respondre. Ho hem intentat demanant 
compareixences tant directament en comissió com també en la comissió d’investigació, 
malaguanyada comissió d’investigació, que va ser incapaç d’aprovar cap pla de treball.

Tot i això, tot i que pensem que tant el Parlament com els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya mereixen més informació sobre els plans del Govern i qualsevol actuació que 
s’estigui fent en preparació d’aquesta eventual secessió, i, sobretot, informació sobre les 
formes que se li pretengui donar, nosaltres no entenem que les opinions d’un diputat 
d’aquesta cambra respecte a aquesta qüestió, per molt que les hagi refermat, i més enllà 
que ens semblin, doncs, il·lustratives d’una determinada idea de com s’hauria de produir 
això, o d’una determinada concepció de com és l’ordenament jurídic, no ens sembla que 
sigui estrictament necessari que el senyor Llach vingui a aquesta comissió a explicar-se 
sobre quelcom que, d’altra banda, ja ha explicat, que és això, que considera que hauria 
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de tenir conseqüències per als funcionaris no atendre les instruccions donades en funció 
d’una hipotètica nova legalitat catalana.

Per tant, ens hi abstindrem.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Catalunya Sí que 
es Pot, i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Josep Lluís Franco Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Gràcies, president. No, nosaltres en principi tenim el costum de no oposar-nos, en 
general, a les sol·licituds de compareixença. Tanmateix, d’una manera molt similar al 
que acaba de ser dit, ens fa l’efecte que el que pugui dir o pensar un diputat, que té el 
dret de dir i de pensar el que cregui oportú, que ho compartim o no, és en aquests mo-
ments anecdòtic i no massa rellevant.

El que sí que, per contra, és rellevant i esdevé urgent, jo crec que està en l’esperit de 
molts diputats i diputades en aquests moments, i no cal anar més lluny que els esdeveni-
ments d’aquesta mateixa setmana, on són publicats en premsa suposats esborranys que 
ens diuen, no sabem si són falsos o desfasats –el Govern diu «desfasats»–, sobre prepa-
ratius que interessen al més alt punt a aquesta cambra, si sobre això pensem que el Go-
vern hauria de traslladar la informació necessària i permetre el debat polític responsa-
ble d’aquesta cambra. El que li passi pel cap, amb tots els respectes, al nostre bon amic 
Lluís Llach és relativament secundari respecte a les determinacions que té el Govern, i 
és això el que hauríem d’estar debatent en aquests moments. 

Per tant, nosaltres també ens abstindrem, eh? No tenim cap inconvenient que vingui 
el senyor Llach a explicar les..., a dir-nos les seves opinions, que ja coneixem, però, des 
del punt de vista de les urgències polítiques que té aquest Parlament i que té aquest país, 
ens sembla realment irrellevant en aquests moments.

El president 

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Alejandro 
Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Gràcies, president. Nosaltres sí que considerem que algunes coses rellevants pot 
aportar el senyor Llach, precisament perquè el Govern no s’explica. I, en la mesura que 
el senyor Llach no explicava una elucubració mental que va tenir sinó que assegura-
va estar ben informat, ens podria explicar perfectament qui li ha explicat, per part del 
Govern, aquestes coses, quan, on, en quin marc i format. I, en definitiva, com ha sigut 
capaç d’aconseguir aquesta informació en la qual es ratifica.

Per tant, nosaltres sí que votarem favorablement aquesta petició de compareixença.
Gràcies.

El president 

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, i, en nom d’aquest grup, té la paraula la senyora 
Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí. No sé si s’escau donar massa explicacions de per què no votarem favorable-
ment aquesta sol·licitud de compareixença. Podríem dir, doncs, perquè els 135 diputats 
d’aquesta cambra que realitzen xerrades arreu en diuen moltíssimes, de coses que po-
drien ser susceptibles, ja no de demanar una compareixença, sinó d’una reprovació di-
recta i d’una declaració d’inhabilitació per exercici de càrrec, eh?, sense anar més lluny.

Per tant, doncs, si entrem en aquesta lògica, segurament no acabaríem mai. I, per 
nosaltres, i com que és sabut que en aquesta legislatura, evidentment, l’objectiu, no ens 
n’hem amagat mai, és el de fer un referèndum i guanyar-lo, i, per tant, formar una repú-
blica, cap declaració que pugui fer cap dels diputats d’aquesta cambra en aquest sentit 
per nosaltres serà objecte de compareixença.
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El president 

Moltes gràcies, diputada. Per tancar, passaríem al Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor David Bonvehí.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. També en el sentit de posicionar el Grup Parlamentari Junts pel 
Sí, que també votarem que no pels motius evidents que ens sembla que l’opinió i les xer-
rades i tots aquells actes que puguin fer els 135 diputats d’aquesta cambra parlamentària 
no poden ser objecte contínuament, doncs, de compareixences parlamentàries. 

I, agafant unes paraules també de la portaveu de la CUP, aquest Parlament ha fet uns 
quants mandats, el mandat de fer un referèndum és un mandat aprovat en aquest Parla-
ment, i, per tant, no sé quin és «el lado oscuro de la independencia», però, en tot cas, em 
sembla que queda més que evident el que la majoria parlamentària, allò que el Govern, 
doncs, estan legitimats i estan obligats a fer. I, en aquest sentit, ens sembla que és prou 
evident i tothom sap, doncs, la majoria d’aquest país, el que ens hem decidit a fer.

El president 

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, a procedir a la votació.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 11 vots en contra, 6 a favor i 4 abstencions.

Sol·licituds de compareixença acumulades relatives al finançament de 
la Candidatura d’Unitat Popular i el tancament dels seus comptes de 
l’exercici 2016 per aprofundir en la transparència del finançament i els 
comptes dels partits polítics

356-00642/11 i 356-00643/11

Passaríem, doncs, al punt 3 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixença 
de Martí Humet Ribas, responsable de la gestió econòmica de la Candidatura d’Unitat 
Popular, davant de la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el finança-
ment de la Candidatura d’Unitat Popular i el tancament dels seus comptes de l’exercici 
2016 per aprofundir en la transparència del finançament i de comptes dels partits polí-
tics. 

Si els sembla, els proposo conjuntament; llegirem també el punt 4, seria: Sol·licitud 
de compareixença de Natàlia Sánchez Dipp, tresorera també de la Candidatura d’Unitat 
Popular, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el finançament 
de la Candidatura d’Unitat Popular i el tancament dels seus comptes de l’exercici 2016, 
per aprofundir en la transparència del finançament i els comptes dels partits polítics. 

Vol intervenir algun grup? (Pausa.) Senyora Gabriel té la paraula.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, molt breument, per explicar que nosaltres, en les conclusions de la Comissió 
d’Estudi contra la Corrupció, conclusió número 8, justament plantejàvem que la com-
pareixença de responsables econòmics, tresorers dels partits dels quals formen part els 
grups parlamentaris, es pogués establir, diguéssim, per normativa. Només hi vam votar 
favorablement nosaltres, òbviament, perquè la proposta era nostra, i Catalunya Sí que 
es Pot. Van votar-hi en contra el Partit Popular i Junts pel Sí, i es van abstenir el PSC i 
Ciutadans. 

I ens sembla, doncs, que és una molt bona manera que justament no hàgim de re-
córrer a compareixences com les que hem hagut de substanciar avui del senyor Gordó, 
si de forma habitual, doncs, els responsables econòmics dels partits van compareixent 
i, per tant, anem practicant aquest exercici de transparència. Com que és una voluntat 
nostra fer-ho, doncs, no tenim cap dubte que, evidentment, tots els grups parlamentaris 
ens facilitaran que així ho puguem fer.

El president 

Gràcies, diputada. Algun altre grup parlamentari es vol posicionar? (Pausa.) Passa-
ríem, doncs, a la votació, si els sembla? 
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Vots a favor...? (Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Perdó. Senyor Pedret? 
(Veus de fons.) Té la paraula.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Miri, la veritat és que, certament, reconec la innovació de la sol-
licitud que fa la Candidatura d’Unitat Popular proposant que responsables de la seva 
mateixa formació política compareguin davant de la Comissió d’Afers Institucionals per 
explicar aspectes relatius al finançament i al tancament dels seus comptes de l’exerci-
ci 2016. Tanmateix, no deixa de ser cert que les formacions polítiques que concorren a 
les eleccions a Catalunya tenen els seus comptes fiscalitzats tant per la Sindicatura de 
Comptes com pel Tribunal de Cuentas, que són organismes que, de manera molt ex-
haustiva, examinen els comptes dels partits i de les coalicions i de les formacions que 
concorren a les eleccions.

Nosaltres la veritat és que entenem que, amb la informació que els informes de la 
Sindicatura de Comptes va presentant davant de la comissió corresponent del Parla-
ment, es dona compliment a tot allò que probablement preocupa al grup sol·licitant i que,  
en qualsevol cas, posats a fer compareixences dels responsables dels partits perquè com-
plementin aquests informes de la Sindicatura de Comptes, probablement fora millor fer-
ho davant de la Comissió de la Sindicatura de Comptes i no a la Comissió d’Afers Ins-
titucionals.

De tota manera, nosaltres entenem que no és estrictament necessari, tenint en comp-
te l’exhaustivitat d’allò que tant el Tribunal de Cuentas com la Sindicatura de Comptes 
demanen als partits polítics.

El president

Moltes gràcies, diputat. Senyor Bonvehí, té la paraula.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. Només, també, per fer constar que el nostre grup parlamentari 
s’abstindrà, però és una abstenció crítica a aquesta sol·licitud, doncs, de compareixences de  
responsables de la CUP, en el sentit que ens sembla que hi ha una comissió, que és la 
de la Sindicatura de Comptes, que és que prèviament s’han analitzat aquests comptes, 
doncs, a través d’un organisme competent en aquest sentit. 

Venir aquí a la Comissió d’Afers Institucionals perquè dos representants de partits 
polítics vinguin, sense documentació prèvia abans i sense haver-se fiscalitzat abans i 
sense cap estudi abans pels membres d’aquesta comissió, ens seria molt difícil fer que 
aquesta fos una compareixença útil per part del que s’intenta buscar per part dels com-
pareixents. I, per tant, no hi veiem tampoc la utilitat de comparèixer en aquesta Comis-
sió d’Afers Institucionals, i, per tant, el nostre vot en aquest cas serà d’abstenció.

El president

Moltes gràcies, diputat. Sense cap més intervenció demanada, passaríem, doncs... 
(Veus de fons.) Ah, sí? Perdó, senyor Rabell, no l’havia vist.

Josep Lluís Franco Rabell

No hi ha problema.

El president

Té la paraula.

Josep Lluís Franco Rabell

Bé; gràcies, president. No, no hi ha problema. No; una mica en el mateix sentit. És 
que des del punt de vista..., nosaltres entenem i compartim la preocupació dels com-
panys i companyes de la CUP quan tracten de buscar fórmules i fórmules de treball que 
tornin, doncs, les institucions més eficaces i més exigents, no?, respecte a totes les for-
macions.

Tanmateix, des del punt de vista operatiu, no veiem la punta a la proposta que ens 
feu, senzillament per una qüestió merament tècnica: en una comissió d’Afers Instituci-
onals, atesa la seva dinàmica, difícilment es podran esbrinar coses que no esbrini una 
sindicatura de comptes. I, des del punt de vista de la lluita per evitar, com deia la com-
panya, compareixences com la que hem tingut abans, o que hàgim de demanar compa-
reixences com la que hem tingut abans, dissortadament, perquè ens vingui aquí (l’ora-
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dor riu) el responsable de comptes d’una formació política, no ens explicarà allò que no 
pugui explicar, eh?, o que no li convingui explicar. I, per tant, al que podem assistir és 
a un exercici, doncs, que tothom explicarà que és magnífic, que és excel·lent, que com-
pleix amb la llei, que és rigorós i, fins i tot, que és d’una austeritat gairebé franciscana, 
alguns podem dir, no? 

No ens sembla que això sigui massa útil des del punt de vista de la lluita contra la 
corrupció i de la lluita per la transparència. Per tant, jo crec que ens hem de remetre a 
mecanismes que siguin eficaços i que siguin més pertinents.

Per tant, nosaltres no veiem l’interès d’aquesta... (L’orador continua parlant sense fer 
ús del micròfon.)

El president

Moltes gràcies, diputat. Senyor Carrizosa, per què em demana la paraula?

Carlos Carrizosa Torres

Sí, per justificar també el nostre vot.

El president

Té la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Bueno, pues, por nuestra parte también vamos a abstenernos y, en general, por los 
mismos motivos que han manifestado todos los que me han precedido, a excepción del 
Grupo de la CUP, que ha intentado justificarla. Básicamente, no entendemos que esta 
comisión de presidencia, que está ideada para hacer un control directo a la presidencia, 
vicepresidencia del Govern de la Generalitat, sea el lugar más idóneo para que compa-
rezcan los grupos parlamentarios. No nos opondríamos, por ejemplo, incluso lo encon-
traríamos saludable, a que se hiciera en la Comisión de la Sindicatura de Comptes o 
ante la Sindicatura de Comptes, y no, así, en la CAI.

Sin embargo, nosotros, como por todos es sabido, somos un partido que aboga por la 
máxima transparencia; tenemos un diez en Transparencia Internacional, y no podemos 
oponernos... (remor de veus i rialles), no podemos oponernos a que algún partido tenga 
la iniciativa de enseñar sus cuentas y de comparecer con sus responsables económicos.

El president

Moltes gràcies, diputat. Si no hi ha cap més paraula, perquè semblava que no n’hi 
havia i al final... (Pausa.) Doncs, passaríem a la votació.

Votaríem els punts 3 i 4 conjuntament.
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions?
Queda rebutjada per 4 vots en contra, 1 a favor i 16 abstencions.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
(elaboració del dictamen)

200-00010/11

Passaríem, doncs, ja al punt 5 de l’ordre del dia, que és el Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. En primer lloc, preguntar al ponent relator 
si vol fer ús de la paraula.

Lluís Guinó i Subirós

Sí, breument.

El president

Senyor Guinó, té la paraula.

Lluís Guinó i Subirós

Poc, poc. No; només volia comentar que vull agrair l’actitud, la participació i les 
intervencions de tots els grups parlamentaris que permeten tirar endavant aquesta llei. 

No estem del tot satisfets, perquè hem tingut coneixement que es vol portar la llei al 
Tribunal de Garanties Estatutàries, i això, d’alguna manera, alentirà el procés d’aprova-
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ció a nivell plenari de la llei. Però, tot i això, hem fet un treball prou potent, prou con-
tundent, com perquè el Govern tingui una agència de protecció de ciberseguretat, que..., 
atesos els últims esdeveniments de què vostès han pogut tenir coneixement pels mit-
jans de comunicació, que han afectat a nivell global pràcticament tots els llocs, des de  
les últimes eleccions franceses, precisament, o als Estats Units, o fins i tot els darrers 
problemes que va tenir el sistema de salut del nostre país, i, fins i tot, fa molt pocs dies, 
els mateixos diputats d’aquest Parlament, que van tenir algunes dificultats telemàtiques 
per qüestions que tenen a veure amb la ciberseguretat, és obvi que aquesta llei és una 
necessitat, és indiscutible que és així, i l’objectiu que té, bàsicament, és de protegir-nos.

I avui la Llei de ciberseguretat és clarament un mecanisme de protecció, no només 
per al Govern de la Generalitat, no només per als diputats del Parlament en concret, 
sinó per a la societat en general i per a les empreses que, des d’aquest punt de vista, in-
teractuen en el món tecnològic.

Hi insisteixo, i com a darrer missatge, moltes gràcies per les seves aportacions.

El president

Moltes gràcies, diputat. Doncs, seguint l’ordre, donaríem la paraula al Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Alfonso 
Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Brevemente, simplemente para posicionarnos sobre nuestro sen-
tido del voto. Por partes, nuestro voto ante el control de la Agencia de Ciberseguridad..., 
nosotros lo que pensamos es que queremos profesionales que controlen esta entidad y 
no políticos. No queremos que sea otro chiringuito político, otro lugar donde politice-
mos al poner a nuestros cargos de confianza. Y, por otra parte, poner esos profesionales 
que sí que realmente saben de lo que están hablando, saben de lo que están tratando, 
saben lo que tiene entre manos, con una composición paritaria, que eso lo votaremos a 
favor, como pedían los compañeros socialistas y de la CUP. Y, por cierto, que esa junta 
directiva sea aprobada por el Parlament de Catalunya; que no sea puesta a dedo, como 
hemos dicho antes, politizando este órgano.

Otro punto a destacar es la colaboración con los cuerpos policiales y autoridades ju-
diciales. No podemos pensar que Internet lo podemos geolocalizar en Cataluña y que 
de ahí no va a salir. Hay que entablar conversación y colaboración con las entidades a 
nivel nacional y con las otras comunidades autónomas. Decía el diputado de Junts pel 
Sí de protegernos, pero, claro, no hay que poner puertas al campo; la protección viene 
también desde fuera, no desde dentro. Entonces, hay que colaborar con las otras entida-
des a nivel nacional y comunidades autónomas.

El cambio de nombre. Nosotros decimos que es un cambio de nombre, porque quie-
ren cambiar el Cesicat por esta agencia de ciberseguridad, que, realmente, lo que están 
haciendo es que..., lo que ya han hecho ustedes con Convergencia. Son esos tics conver-
gentes que, pensando que van a cambiar el nombre, ya eso será una entidad nueva ale-
jada de todo aquello que ha pasado, cambiando de nombre, pero, realmente, va a seguir 
siendo lo mismo. Por eso nosotros no queremos que se haga eso. Nuestras enmiendas 
van en ese sentido, exactamente, que se haga un cierre de Cesicat y se haga una apertura 
de una nueva agencia, y no un cambio, un trámite hacia una nueva agencia de ciberse-
guridad. 

Por lo tanto, si ustedes lo que quieren hacer es teñir de legitimidad este cambio, no-
sotros no estaremos en ello, lo votaremos en contra.

Y nada más. Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialista, i, en 
nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Socialista, doncs, tot i que sigui més 
tradicional que ho faci el relator que no pas els grups parlamentaris, també volem agrair 
el treball de tots els grups parlamentaris en aquesta ponència de llei.
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El cert és que té el seu origen en uns fets prou coneguts per la cambra i potser no 
prou coneguts pel conjunt de la societat catalana, que és el qüestionament sobre algunes 
actuacions de l’anterior Fundació Cesicat. Nosaltres manifestem això senzillament per 
dir que, des del punt de vista del que deien els estatuts de la Fundació Cesicat, hi havien 
pocs elements, diguem-ne, de retret. No... Res del que s’atribuïa a actuacions més enllà 
de les seves obligacions i, certament, qüestionables per part d’alguna secció de la Fun-
dació Cesicat, doncs, res d’allò estava en els estatuts. I, des del punt de vista dels esta-
tuts, no s’hauria d’haver pogut fer.

I ho diem perquè en el text que probablement prosperarà d’aquest Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Ciberseguretat també em sembla que, més enllà del que cadas-
cú opini sobre com finalment queden configurats els òrgans i els mecanismes de con-
trol, etcètera, tampoc hi hauria d’haver elements de sospita o de retret amb el que és el 
text en si. Tanmateix, l’experiència prèvia ens convida a ser molt vigilants amb allò que 
després faci, eh? Perquè és veritat que una agència de ciberseguretat entra en terrenys 
que són molt delicats, des del punt de vista dels drets civils, de les llibertats públiques, 
i també en qüestions molt delicades pel que fa a la relació i necessària col·laboració tant 
amb altres ens que es dediquen a les mateixes qüestions com als cossos i forces de se-
guretat de l’Estat.

Nosaltres, en aquest sentit, havíem presentat..., tot i que no és la meva intenció repro-
duir el debat de les esmenes aquí, no és el lloc, però havíem presentat tota una bateria 
d’esmenes que el que intentaven és reforçar aquests punts relacionats amb les garanties, 
amb els mecanismes de control, amb els punts de trobada amb aquelles competències que  
puguin correspondre als Mossos d’Esquadra o a altres forces i cossos de seguretat 
de l’Estat. Bé, esperem que després d’avui siguin incorporades aquestes esmenes que  
nosaltres proposàvem, però, en tot cas, ja anunciem ara, als efectes que resulti oportú, 
que nosaltres reservem totes aquelles esmenes que avui no siguin aprovades.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem pas al Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Bé, molt bon dia. Primer de tot, un tema tècnic: anunciar que la transacció pro-
posada per la ponència de l’esmena 19 més la 20 no..., decau, diguéssim, no hi estem 
d’acord, i la mantindrem per al Ple.

D’acord. Dit això, entendre que el que fem ara és un pas natural que s’hauria de fer 
en tota societat moderna, que anem ja amb anys de retard..., i les notícies..., que ara 
són notícia, però fa anys no eren tanta notícia, dels atacs i de les falles de seguretat es 
segueixen donant. Entendre que això, tot i que sigui una cosa que està molt al mains-
tream, no ha de ser ni de bon tros el focus d’aquesta agència, en aquest cas. El focus de 
l’agència..., això de preparar l’estructura de telecomunicacions i preparar l’estructura, en 
aquest cas, cibernètica de Catalunya amb un mètode de prevenció.

I, en tot cas, qui ha de buscar, qui ha de detectar i qui ha de portar els temes policials 
és la policia. Hem de diferenciar molt aquestes dues coses, perquè, si no, no entenem, 
diguéssim, el paper que ha de jugar. Aquí no es tracta de jugar al gato y al ratón, ni a 
policías ni a ladrones, i això..., i aquí està el secretari de Telecomunicacions, cal dir-ho. 
Cal evitar jugar a policías y a ladrones, i cal saber quines competències i fins a on es pot 
arribar amb les eines que et dona o que ha de tenir l’Agència de Ciberseguretat, i fins 
on no es pot arribar. No podem convertir això en la NSA a Estats Units, que, bàsica-
ment, es dedica a saltar-se totes les lleis del dret individual i del dret a la intimitat, que 
troba, amb uns arguments, sobretot, policials, uns arguments d’assegurament. El que sí 
que cal, òbviament, és donar totes les eines possibles a aquesta agència perquè realment 
pugui desenvolupar una estructura de telecomunicació que sigui coherent, que estigui 
coordinada. I no coordinada amb l’Estat –és que no hi ha fronteres a les...–, coordinada 
amb la majoria, diguéssim, de protocols que pugui ser, a nivell d’Europa i a nivell mun-
dial, perquè, si no, no funciona, no hi ha..., al final, no es troba... 

Per tant, totes les esmenes referides tant a l’Estat, tant a..., que semblaven més una 
lluita de Catalunya contra Espanya, a Internet, senyores i senyors, no hi ha fronteres; 
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per tant, la qüestió és que es coordinin, siguin d’on siguin, tinguin les competències que 
tinguin. 

En aquest cas, nosaltres hem fet les esmenes vinculades sobretot que sigui el Parla-
ment qui nomeni els màxims responsables d’aquesta agència. Entenem que venen uns 
temps de complexitat política, on els governs no seran tan majoritaris com els parla-
ments, i on caldria que els parlaments tinguessin una capacitat de fiscalització i que les 
forces polítiques amb varietats representades tinguessin una capacitat de fiscalització 
forta a l’activitat que fa aquesta agència. Perquè compartim la reflexió del diputat Pedret 
–que, per cert, felicitar-lo per la paternitat recent– que realment el text que ens presen-
ten és un text no massa complex, és un text que no diu massa res, que hi podem estar 
d’acord. I que, en realitat, en el desenvolupament de les competències, en el desenvolu-
pament també de l’activitat d’aquesta agència, serà quan veurem si fem la TIA de Mor-
tadelo y Filemón, que és el que va fer el Cesicat aquests anys, o fem alguna cosa més 
seriosa i que respecti alhora el dret a la intimitat i la neutralitat a la xarxa. 

Per això, cal una fiscalització més acurada, cal que des del Parlament siguem proac-
tius a elaborar aquests rols de fiscalització perquè es respecti. Cal que l’Agència de Pro-
tecció de Dades sigui proactiva en això i, alhora, també cal que als òrgans de direcció, 
d’administració, d’aquestes agències governamentals hi hagi una majoria parlamentària 
que pugui, realment, jugar un paper clau perquè això no s’acabi convertint en un cinquè 
poder ocult a l’ombra, com passa molts cops als Estats Units. 

Dit això, les nostres esmenes que presentem i que no entrin també les mantindrem 
per al Ple, que van en la línia del que he comentat. 

I res més.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidente. Brevemente. Al final, lo que se intenta con esta ley es atender 
a dos necesidades: una, poner a la mala experiencia del Cesicat. Yo creo que compar-
timos que ha sido una experiencia muy negativa. Y la segunda, pues, tratar un tema de 
actualidad omnipresente como es la ciberseguridad. A muchas personas les puede so-
nar algo muy lejano, pero no; es un problema muy real, muy del día a día, que nos puede 
atacar, pues, a nuestros datos personales, a nuestras cuentas bancarias, a compras no de-
seadas, a boicot a empresas vía online, como ha pasado últimamente. Y la verdad es que  
es una necesidad el intentar poner remedio o intentar poner un sistema de defensa  
que nos pueda proteger de los ciberataques.

Nuestras enmiendas iban dirigidas sobre todo en dos direcciones: una, para tener 
una mayor colaboración con organismos internacionales y también con el Estado, por-
que sí que es verdad que, al final, Cataluña no es un territorio independiente y no vive 
en una especie de frontera tecnológica ni cibernética. Y sí que es verdad que muchos 
ataques, pues, vienen a través de servidores de la India o de Rusia, y, por lo tanto, he-
mos de estar, primero, coordinados –coordinados– con el territorio nacional al que per-
tenecemos y también con otros organismos que se dedican a la ciberseguridad. Y, en 
este sentido, esto, pues, ha quedado de forma muy ambigua recogido en el texto.

Y la otra era potenciar el papel de la policía, de Interior, de Mossos d’Esquadra, 
en esta agencia de ciberseguridad. Es verdad que los ciberataques, una gran parte, son  
errores informáticos, pero si una vez..., pero una gran mayoría sí que vienen por ataques 
de ciberdelincuentes. Y, por tanto, aquí tendría que tener un mayor protagonismo Inte-
rior y Mossos d’Esquadra. En ese sentido, el texto, jurídica y técnicamente, ha quedado 
bastante mejorado por las aportaciones de los grupos, pero sí que es verdad que, igual-
mente que ha quedado jurídica y técnicamente mejorado, sigue siendo un texto acom-
plejado –acomplejado–, que no intenta poner, de alguna manera, el énfasis en la coor-
dinación con organismos estatales e internacionales y dedicados a la ciberseguridad, y 
deja un poco en el aire lo que es la colaboración con Mossos d’Esquadra.

Nosotros, nuestras enmiendas, también las reservamos para el Pleno y haríamos una 
abstención en el texto general.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, i, en nom d’aquest grup, té la paraula la senyora 
Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí. Nosaltres..., no és tant ara per fer un posicionament general, perquè el posicio-
nament general el tindrem realment quan sapiguem com queda el text definitivament, 
en funció de les esmenes reservades, de les votacions que es puguin produir, i, per tant, 
doncs, ens estalviem que ens hàgiu d’escoltar dues vegades o que ara féssim una inter-
venció que quedaria desdibuixada per la segona. 

Dues qüestions pràctiques. La primera: per nosaltres, l’objectiu fonamental a acon-
seguir és que això sigui un ens públic regit pel dret públic. No volem un ens públic regit 
pel dret privat, perquè el dret privat és la fugida de les garanties del dret administratiu 
públic en els ens públics. Crec que no ho puc explicar millor i així m’he expressat da-
vant del responsable que, en aquest moment, tenim del Govern. I, per tant, espero que 
tinguem temps de reconsiderar, doncs, la inserció de l’esmena que nosaltres presentà-
vem en aquest sentit. 

I, en segon lloc, una qüestió molt pràctica, que és que ens clarifiquin molt, molt bé 
com aniran les votacions, no?; si anirem votant cadascuna de les esmenes o anirem di-
rectament a les recomanacions de la ponència, o si directament tots ja diem que reser-
vem les que no han estat recomanades i quedem així, no fos cas que ens equivoquéssim 
en alguna votació i ens n’haguéssim de penedir.

El president

Moltes gràcies, diputada. I tancaríem amb el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i, en 
nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Bé, bàsicament, per comentar el que són les esmenes transaccionades, que fan refe-
rència bàsicament a aportacions fetes per altres grups parlamentaris que tenen a veure 
amb les funcions pròpies de l’agència, que han estat qüestions que tenen a veure amb la 
concreció i la determinació d’aquestes funcions. I, per altra banda, també en les qües-
tions que tenen a veure amb el desenvolupament d’aquestes funcions, amb la capacitat 
de coordinació i de col·laboració que tingui l’Agència de Ciberseguretat amb altres ins-
titucions. 

És veritat que aquesta és una llei estratègica per al Grup de Junts pel Sí, és una llei 
d’estat, tot i que en un moment determinat a algú no li pugui semblar del tot bé. I té, 
evidentment, la funció, ho he comentat abans, de protegir, i, a més a més, d’avançar-se 
a possibles ciberatacs. Aquesta funció de prevenció, des de Junts pel Sí pensem que 
també és especialment transcendent, i la llei, d’alguna manera, reflectirà precisament 
aquesta necessitat del que són els mecanismes de prevenció. 

Som conscients també, per altra banda, que, tot i l’aprovació d’aquesta llei, i així 
s’expressa en una de les disposicions finals, és cert que es necessita, una vegada aprova-
da aquesta llei, un reglament o un decret que reguli precisament de forma més concreta 
quines són aquestes funcions. I ens hem compromès i ens comprometem que, en el ter-
mini d’un any des de l’aprovació d’aquesta llei, tirarem endavant aquest decret de crea-
ció de l’agència i del seu funcionament. 

Hi han altres qüestions que tenen a veure, i per acabar, ja no hi insistiré més, amb 
qüestions de jerarquia normativa i d’aspectes tècnics, que, al seu moment, fins i tot el 
lletrat de la comissió ha col·laborat a resoldre. I el que queda pendent, segurament, i 
també hi ha fet referència la diputada de la CUP, és com funciona o quins membres aca-
ben de configurar el que és pròpiament el consell d’administració de l’agència, que hi 
han unes propostes fetes. I veurem, a tenor de les esmenes introduïdes, quines votacions 
es produeixen, que hi pugui haver modificacions en el text final en el Ple.

Per tant, he dit abans que, tot i ser una llei tècnicament complexa, els grups parla-
mentaris han sabut donar-li tècnicament un bon resultat. I em sembla que és, en general, 
una bona llei.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, a l’inici de la votació. Començaríem per 
esmenes recomanades per la ponència, 3 i 29... (Veus de fons.) Això, com recorden, els 
havíem fet aquella prèvia de si ens ho podien comunicar. Però no hi ha cap problema; 
farem la votació per separat. (Veus de fons.) Sí. El lletrat pren la paraula per fer un co-
mentari més tècnic.

El lletrat

No; no és cap problema per ara, però, en general, succeeix molt que, malgrat que do-
nem un termini i l’advertim, perquè es presentin peticions de votació separada, alguns 
grups parlamentaris ho han fet i altres no. I, llavors, això produeix, diguem-ne, algun ti-
pus de problemes a l’hora d’ordenar la votació. Igual que simplement ho comento en ge-
neral, perquè seria bo, diguem-ne, atendre això, perquè, llavors, ja podem tenir un guió 
perfectament definit per poder fer les votacions.

Gràcies.

Lluís Guinó i Subirós

Jo..., no –no–, li ho agraeixo... 

El lletrat

No –no–, no ho dic com una sentència...

Lluís Guinó i Subirós

...però li haig de fer notar que es tracta de dues esmenes, que són la 3 i la 29. Si par-
léssim de vint-i-cinc esmenes, seria una cosa, però de dues esmenes, em sembla que no 
és tan complicat, lletrat.

Gràcies.

El president

Entenem que podem solucionar-ho i fer-ho per separat. Votaríem per separat. Co-
mençaríem per la 3.

Vots a favor de la 3?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 13 vots en contra i 8 a favor. 
Passaríem, doncs, a la votació de l’esmena 29.
Vots a favor?
Vots en contra?
Queda aprovada per 15 vots a favor i 6 en contra. No hi ha abstencions.
Passaríem, doncs, a l’esmena 6, pel que fa a la supressió de la paraula «totes», i la 10 

i l’11. Els sembla bé? (Pausa.)
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat.
Passaríem, doncs, a l’esmena 18, pel que fa a l’addició de l’expressió «de composició 

paritària».
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per 19 vots a favor i 2 abstencions.
Passaríem a l’altre bloc, que són esmenes transaccionades. Els sembla bé que votem 

la 7 i la 8? (Veus de fons.) Sí? 
Doncs, posaríem a votació la 7 i la 8.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Els pregaria –els pregaria– repetir la votació, perquè no hem pogut comptabilitzar 

bé els vots a favor. Tornem a repetir la votació. (Lluís Guinó i Subirós demana per par-
lar.) Sí. Sí, senyor Guinó, digui’m.
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Lluís Guinó i Subirós

Em dona la sensació que aquesta transacció era: 7 del Partit Socialista, 8...

El president

Set del Partit Socialista, 8 del Partit Popular...

Lluís Guinó i Subirós

...8 del Partit Popular i 13 del Partit Socialista, també.
(Veus de fons.)

El president

En les esmenes transaccionades, en principi, tenim dos blocs, que són les que ha dit: 
7 del Partit Socialista, 8 del Partit Popular. I, després, en un altre bloc, 16 de Ciutadans 
i 32 del Partit Socialista. (Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

No sé si és útil per aclarir la votació, però jo tinc la 13, que és nostra, com a no reco-
manada per la ponència, no com a dins de la transacció. No sé si ho dic tirant-me pedres 
a la teulada...

Lluís Guinó i Subirós

O no. Figurava com a...

Ferran Pedret i Santos

...però sempre me la pot votar a favor.

Lluís Guinó i Subirós

D’acord –d’acord. El que calgui, ja ho sap.

El president

Passem, doncs, a la votació de les set esmenes transaccionades del Partit Socialista 
i del Partit Popular? (Pausa.) Els sembla que es votin conjuntes? (Remor de veus.) Ah, 
la 7 i la 8, d’acord. (Veus de fons.) D’acord. (Veus de fons.) D’acord. Doncs, portaríem a 
votació la 16 i la 32. 

Vots a favor?
Vots en contra?
Vots a favor, un altre cop, si us plau? Mantinguem..., perquè...
Queda aprovada per unanimitat.
Passaríem, doncs, a les esmenes no recomanades, esmenes no recomanades del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Començaríem per la 15 i la 38.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden rebutjades per 6 vots a favor i 15 vots en contra.
Passaríem a l’esmena 17. Les votarem totes individualment, com hem dit a l’inici.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 4 vots a favor, 15 en contra i 2 abstencions.
Passaríem, doncs, a l’esmena 22.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 6 a favor, 11 en contra i 4 abstencions.
Passaríem, doncs, a l’esmena 23.
Vots a favor? 
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 6 vots a favor, 13 en contra i 2 abstencions.
Passaríem, doncs, a l’esmena 27.
Vots a favor?
Vots en contra?
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Abstencions?
No n’hi ha.
Quinze vots en contra i 6 a favor.
Queda rebutjada.
Passaríem, doncs, a l’esmena 35.
Vots a favor?
Vots en contra?
No hi ha abstencions. Sí, dues.
Queda rebutjada per 15 vots en contra, 4 a favor i 2 abstencions.
I, si els sembla, votaríem conjuntament la 36, 37 i 39.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden rebutjades per 15 vots en contra, 4 a favor i 2 abstencions.
Passaríem, doncs, a les esmenes no recomanades del Grup Parlamentari Socialista.
Començaríem per la 6, resta de l’esmena. Veig que hi ha 12, 13 i 33. Les podríem 

votar conjuntes? 
(Veus de fons.)

El president

Votaríem la 6 i la 12, 13 i 33, entenc, per separat? Senyor Guinó?

Lluís Guinó i Subirós

Sí.

El president

Doncs, votem l’esmena número 6.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 8 vots a favor, 10 en contra i 3 abstencions.
Passaríem, doncs, a la 12, 13 i 33.
(Lluís Guinó i Subirós demana per parlar.) Digui’m.

Lluís Guinó i Subirós

Votació separada de la 33, si us plau?

El president

Doncs, votaríem ara, en aquest moment, les esmenes 12 i 13.
Vots a favor?
Vots en contra? 
Abstencions?
Queda aprovada per 20 vots a favor i 1 abstenció.
I ara votaríem l’esmena 33, que el senyor Guinó ens ha demanat per separat.
Vots a favor de l’esmena 33?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per 11 vots a favor, 10 en contra i cap abstenció.
Passaríem, doncs, a l’esmena 21.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 12 vots en contra, 2 a favor i 7 abstencions.
Passaríem, doncs, a l’esmena 24.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per 6 vots a favor, 3 en contra i 12 abstencions.
Passaríem, doncs, a les esmenes no recomanades pel Grup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, i portaríem a votació..., entenc que es pot portar conjuntament  
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la 2, la 4, la 5 i la 9? (Pausa.) Els sembla bé? (Remor de veus.) Votació conjunta? (Alfon-
so Sánchez Fisac demana per parlar.) Senyor Sánchez?

Alfonso Sánchez Fisac

Demanaríem votació separada del punt 4, o sigui, de l’esmena 4.

El president

Molt bé. Doncs, si els sembla, començaríem votant el punt 4 individualment.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 2 vots a favor, 15 en contra i 4 abstencions.
I ara portaríem a terme la resta de les esmenes, que són la 2, la 5 i la 9, de forma 

conjunta.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 6 vots a favor, 15 en contra i no hi ha cap abstenció.
Passaríem, doncs, a l’esmena 14.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 8 vots a favor, 11 en contra i 2 abstencions.
Passaríem a l’esmena 20.
Vots a favor...? (Remor de veus.) Sí? És la que s’havia tret de la transacció i ha sigut 

incorporada. (Veus de fons.)
Portaríem a terme, doncs, com he dit, la votació de... (Remor de veus.) Sí. Portaríem 

a terme la votació de l’esmena 20.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per 12 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions.
Passaríem, doncs, a l’altre bloc, que serien les esmenes no recomanades pel Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.
Començaríem per l’esmena 19, que s’ha tret també de la transacció i ha sigut incor-

porada.
Votem l’esmena 19.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada, doncs, per 4 vots a favor, 16 en contra i 1 abstenció.
I passaríem a l’esmena 26.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 6 vots a favor, 11 en contra i 4 abstencions.
Passaríem, doncs, al següent bloc, que són esmenes no recomanades del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Entenc que podríem votar conjuntament la 1, la 25, la 28, la 30, la 31 i la 34?

Anna Gabriel i Sabaté

No m’ho demanin a mi, perquè jo ho votaré tot a favor. Per tant, potser els altres 
grups, si volen repartir vots...

El president

Els sembla? Doncs... (Joan Giner Miguélez demana per parlar.) Senyor Giner?

Joan Giner Miguélez

Si podem votar per separat la 25, la 34 i la 30, ho agrairia molt. Per mi es podrien 
votar en bloc aquestes tres.
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El president

Doncs, si els sembla, farem dos blocs.
Votarem primer la 1, la 28 i la 31.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 3 vots a favor, 18 en contra i cap abstenció.
I ara passaríem a les restants, que són la 25, la 30 i la 34.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 1 vot a favor, 18 en contra i 2 abstencions.
Quedaria la resta de l’esmena, que és la 18.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 5 vots a favor, 16 en contra i cap abstenció.
De l’esmena 40, s’ha demanat votació separada del primer paràgraf i del segon pa-

ràgraf.
Votaríem, en aquest cas, l’esmena 40 en el seu primer paràgraf.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 3 vots a favor, 18 en contra i cap abstenció.
Passaríem, doncs, a l’esmena 40 del seu segon paràgraf.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 1 vot a favor, 20 en contra i cap abstenció.
Ara s’hauria de portar a votació la resta del projecte de la llei en la part no esmenada.
Hi ha alguna petició de votació separada per part d’algun grup parlamentari? (Pausa.)
Doncs, passaríem a la votació de la resta.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per 13 vots a favor, 4 en contra i 4 abstencions.
D’acord amb l’article 119 del Reglament, els recordo que els grups disposen d’un 

termini de vint-i-quatre hores per formular vots particulars a la reserva d’esmenes per a 
la defensa davant del Ple, si és que no ho fan ara mateix, en aquesta mateixa comissió, i 
ens ho notifiquen.

Senyor Sánchez, per què em demana la paraula?

Alfonso Sánchez Fisac

Per demanar la reserva de totes les esmenes per al Ple.

El president 

Molt bé. (Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Senyor Pedret. 

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Tot i que ja ho he dit en la intervenció inicial, reitero la reserva de 
les esmenes no aprovades del PSC.

El president 

Molt bé. (Joan Giner Miguélez demana per parlar.) Senyor Giner.

Joan Giner Miguélez

Per demanar la reserva de les esmenes 19 i 26 al Ple, que són les dues que teníem, 
vaja.

(Alberto Villagrasa Gil demana per parlar.)
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El president 

Senyor Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, per ordenar la reserva de les esmenes no aprovades del Partit Popular per al Ple.
(Anna Gabriel i Sabaté demana per parlar.)

El president 

Senyora Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

En el mateix sentit, demanar-les totes reservades.

El president 

Doncs, en queda constància en acta.
Sense cap més punt de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i tres minuts.


	Compareixença de Germà Gordó i Aubarell per a informar sobre les relacions amb els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya
	357-00437/11

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Llach, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, perquè doni explicacions de les seves declaracions sobre les sancions als funcionaris que no acatin les lleis de desconnexió
	356-00634/11

	Sol·licituds de compareixença acumulades relatives al finançament de la Candidatura d’Unitat Popular i el tancament dels seus comptes de l’exercici 2016 per aprofundir en la transparència del finançament i els comptes dels partits polítics
	356-00642/11 i 356-00643/11

	Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (elaboració del dictamen)
	200-00010/11


