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Sessió 15 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a les tres de la tarda i 

quatre minuts. Presideix Rosa Maria Ibarra Ollé, acompanyada de la vicepresidenta, Àn-

gels Ponsa i Roca, i del secretari, Juan Milián Querol. Assisteix la Mesa el lletrat Francesc 

Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Anna Figueras i Ibàñez, M. Assump-

ció Laïlla i Jou i Eduardo Reyes i Pino, pel G. P. de Junts pel Sí; Carlos Carrizosa Torres, 

Jean Castel Sucarrat i Carmen de Rivera i Pla, pel G. P. de Ciutadans; Marta Moreta Rovira, 

pel G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Sergio 

Santamaría Santigosa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Carles Riera Albert, pel 

G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 

l’adjunt general, Jaume Saura i Estapà.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: informe del Síndic de Greuges titulat Retrocessos en matèria de drets hu-

mans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d’Espanya 

(tram. 360-00025/11). Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 400, 29).

La presidenta

Si us sembla, diputats i diputades, anem començant.
En primer lloc, donar la benvinguda, un cop més, al síndic de greuges, així com 

al seu adjunt general i a les altres persones que ens acompanyen de la seva oficina. 

Informe del Síndic de Greuges titulat Retrocessos en matèria de drets 
humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders  
al Regne d’Espanya

360-00025/11

Avui, en aquesta sessió es tractarà l’informe titulat Retrocessos en matèria de 
drets humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Reg-
ne d’Espanya.

Donarem, en primer lloc, la paraula al síndic de greuges, i després la interven-
ció dels grups; inicialment, per un període de deu minuts. I després, com saben, el 
síndic podrà contestar. I, en tot cas, aquí acabaríem la compareixença, i si hi hagués 
algun tema puntual, doncs, ja tornaríem a donar la paraula.

Per tant, si els sembla, donem la paraula al síndic de greuges. Quan vulgui.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, presidenta. Ens acompanyen també la secretària general del síndic, la 
senyora Mar Molinas, i el director, el senyor Francesc Vendrell.

Com vostès saben, d’acord amb l’Estatut, article 78, el síndic vetlla per la protec-
ció i la defensa dels drets i les llibertats reconeguts per la Constitució i per l’Estatut. 
I, en aquest sentit, nosaltres hem desenvolupat sempre la nostra actuació dins d’a-
quest marc, amb aquest encàrrec, tenint en compte, a més, que tant un text com l’al-
tre explícitament s’inscriuen en el marc d’una legislació internacional, subscrita per 
l’Estat espanyol, que afecta els drets i les llibertats a casa nostra. Per tant, nosaltres 
no podem deixar de considerar, com diu la Constitució, totes les normes que afec-
ten les nostres llibertats, com la Declaració universal dels drets humans, els tractats 
internacionals; tot això que ha estat ratificat i compromès pel nostre ordenament.

Podria cansar-los, com a cita al principi de l’informe, i ampliant-ho, quin tipus de 
conveni i protocols estan en aquest sentit inspirant l’ordenament i han de ser guia a 
l’hora d’interpretar els drets i les llibertats. Fa bastants anys –2013, 14, 15 i 16– que 
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el síndic adverteix, en els seus informes anuals, que s’estan aprovant un conjunt de 
lleis i unes interpretacions d’aquestes, amb actuacions judicials corresponents, amb 
plena incidència a Catalunya i que afecten els drets humans i les llibertats fonamen-
tals en un sentit de regressió; doncs, no és la primera vegada que posem per escrit 
un toc d’atenció com el que acabo de citar. Poden ser lleis aprovades per les Corts 
–un tema emblemàtic, perquè s’entengui, és la Llei de seguretat ciutadana–; pot ser 
la mateixa reforma del Codi penal, o decisions polítiques i administratives.

I en aquest informe partim de la definició de les llibertats, tal com s’han pronun-
ciat els òrgans internacionals, fins i tot amb les crides d’atenció que han fet a l’Estat 
espanyol, i, en segon lloc, analitzem aquelles restriccions d’un dret tan important 
com la llibertat d’expressió, que en una democràcia, segons les pautes europees, 
hauria de ser una base importantíssima d’interpretació del seu funcionament; més 
encara: com diuen els codis europeus, quan la regressió en llibertat d’expressió afec-
ta càrrecs electes, més s’està malmetent la democràcia. Hi han mantes sentències 
dels tribunals europeus de drets humans en aquest sentit; han cridat l’atenció en la 
necessitat de mantenir la llibertat d’expressió i la participació política, especialment 
pels càrrecs electes. Ho apliquem, a partir d’això, a una sèrie d’esdeveniments que 
s’han produït a Catalunya, junt amb la deriva de la partidització de la justícia i l’ero-
sió en la separació de poders.

Nosaltres vàrem rebre un encàrrec del Parlament, amb una moció –107/XI– en 
què se’ns demanava un informe sobre la politització i la manca d’independència i 
d’objectivitat de l’alta judicatura i la fiscalia espanyola i el Tribunal Constitucional. 
No és aquest l’objectiu del nostre informe, que connecta amb un treball de perspecti-
va de quatre anys i amb un conjunt d’informes que els citem al llarg del nostre; però 
és pot considerar també que aquest informe pot tenir aspectes que responen, en part, 
al que se’ns plantejava en la moció del Parlament. En aquest sentit, tal com li vam 
comunicar a la presidenta del Parlament, ens semblava molt més lògic –i vostès ens 
perdonaran– que això hagués estat i pogués ser encara objecte de debat al Ple del 
Parlament, que és qui va aprovar aquella moció.

El dret a la llibertat d’expressió és fonament essencial d’una societat democràtica 
–tampoc els cansaré amb les cites dels articles dels convenis europeus que ho afir-
men– i només pot ser restringit en casos de gravetat extrema; ha de ser una gravetat 
objectiva, no interpretació governamental. El Tribunal Europeu diu que la llibertat 
d’expressió és essencial per a tothom, i més encara per als partits polítics i per als 
seus membres actius, per als que representen, a més, la voluntat popular a través de 
l’elecció, i demana a tots els Governs una gran moderació en l’ús de cap via penal 
per combatre la llibertat d’expressió –cito dues sentències europees–, que no hi ha 
res menys desitjable per a les autoritats competents de l’Estat que adoptar mesures 
penals, en qualitat de garants de l’ordre públic, destinades a reaccionar de manera 
que podria ser excessiva en aquells propòsits.

Nosaltres cridem l’atenció per aquestes alertes que ens venen d’Europa o d’orga-
nismes a escala mundial, com el darrer informe d’Amnistia Internacional. La pri-
mera pedra d’aquests darrers temps, objectiva, per analitzar el que els estic dient és, 
sens dubte, la deriva que hi ha hagut a Espanya a partir d’una sèrie de lleis que han 
retallat drets econòmics i socials i que, davant de la reacció de moviments socials 
per aquestes retallades, s’han afectat també llibertats democràtiques, com és la Llei 
orgànica de seguretat ciutadana, que implanta un model –que ningú de vostès per 
edat el pot recordar, com el pot recordar aquest síndic que els parla– com el de la 
dictadura franquista: tothom és culpable mentre no es demostri el contrari.

I amb la Llei orgànica de seguretat ciutadana qualsevol autoritat administrativa 
et converteix en culpable, penalitzat amb una multa d’una gran quantitat, que per a 
qualsevol recurs hauràs de dipositar per intentar demostrar la teva innocència. Sor-
prèn a aquest síndic, encara, que aquesta llei continuï vigent, quan està advertida, 
ho repeteixo, per molts observadors internacionals de gran autoritat institucional, 
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com un atemptat a la llibertat d’expressió i al funcionament democràtic. És una llei 
adreçada a la repressió de la protesta i de la incidència política, sense cap justificació 
social ni estadística; al contrari, el Ministeri de l’Interior està exhibint estadístiques 
d’una baixada espectacular de qualsevol element de delinqüència que pogués tenir 
la més mínima justificació d’aquesta llei.

I darrerament estan incrementant les aplicacions d’aquesta llei en milers i mi-
lers..., tema que ha estat criticat per una gran majoria d’observadors molt lluny 
d’aquesta casa; fins i tot, per mitjans de comunicació d’abast de tot l’Estat espanyol. 
Fins i tot, la Defensora del Pueblo fa un informe que crida l’atenció sobre la deri-
va inacceptable que s’ha pres amb la Llei de seguretat ciutadana. Quelcom similar 
podríem dir sobre l’última reforma del Codi penal, pel que fa a l’afectació de la lli-
bertat d’expressió.

Torno a la jurisprudència europea: «El dret penal només s’hauria d’aplicar quan 
és absolutament imprescindible. En qualsevol cas, una excessiva intervenció del dret 
penal en la vida social comporta una reducció de l’àmbit de la llibertat individual; 
reducció de l’àmbit de la llibertat individual que és incompatible amb la idea bàsica 
d’una societat basada en la llibertat.» No són paraules del síndic, és jurisprudència 
europea –d’obligat compliment a l’Estat espanyol.

Més encara, com diuen les sentències, s’ha d’advertir quan s’actua com persones 
individuals que ocupen càrrecs electes. En aquest sentit, es diu que cal limitar tant 
com sigui possible l’aplicació del dret penal a la violència, a tumults, a tot allò que 
pugui ser un autèntic atemptat a la integritat de les persones.

Per tot això es fa necessari buscar interpretacions possibles, en totes les accions 
legislatives i polítiques, que s’orientin a evitar el recurs a la via penal per a la reso-
lució de conflictes polítics. Ho repeteixo: que s’orientin a evitar la via penal per a la 
resolució de conflictes polítics. En aquest sentit, cal rematar-ho amb la Llei de segu-
ridad nacional, que dona una concentració de poders, també assenyalada per obser-
vadors internacionals com a excessiva, en mans d’un executiu.

Hi ha molts exemples anteriors a aquestes lleis i després d’aquestes lleis que il-
lustrarien el que es diu des d’Europa i es diu al síndic. Per exemple, el que va passar 
amb l’Èric Bertran, quan va ser escorcollat per vora trenta guàrdies civils i portat a 
l’Audien cia Nacional, amb trasllat nocturn, per fer amenaces terroristes; o el que va 
passar amb els titellaires, o el que ha passat amb els tuits sobre Carrero Blanco.

Hi ha un crit d’atenció que complementa aquesta visió de retallada de la llibertat 
d’expressió i de regressió democràtica, que el fa el Consell d’Europa quan adverteix 
amb onze mesures a l’Estat espanyol que s’està perdent la independència del po-
der judicial, que s’està produint una partidització de la justícia. Que el moment que 
es va canviar el sistema d’elecció al Consejo General del Poder Judicial –ho diu el 
Greco–, aquest consejo –el Greco és el grup del Consejo de Europa–..., aquest canvi 
va significar que un sol partit podia anomenar tot el consejo, tots els membres del 
Suprem, tots els membres de les audiències provincials..., vull dir, dominava tota 
l’escala del poder judicial, junt amb els presidents dels tribunals superiors de justí-
cia. Suposo que tots saben que, fa dos dies o tres, el Greco ha tornat a advertir que 
Espanya no fa cas de la majoria de les onze recomanacions que està plantejant en 
aquest sentit i que, a més, pel que estem veient, no és exactament una qüestió que es 
tingui en compte a l’hora de prendre mesures. 

No fa gaires setmanes, ha estat nomenada presidenta de la Sala Penal de l’Audien-
cia Nacional una magistrada que havia estat fins i tot apartada de poder dur casos 
com Gürtel, pels seus propis iguals, per la seva proximitat a la cúpula del PP. I l’han 
nomenada la màxima autoritat penal a l’Audiencia Nacional, junt amb el nomena-
ment d’un magistrat recusat en el Tribunal Constitucional, per encarregar-se de la 
revisió dels recursos. Sempre amb la mateixa deriva d’apropiació partidista del que 
és el poder judicial, com assenyalem en el nostre informe.
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També, en aquest informe analitzem com a quant hi ha un conjunt de decisions 
de la Gran Sala de Drets Humans d’Europa que el Govern espanyol o no ha tingut en 
compte o les ha derivat per interpretacions que esbiaixen el que diu Europa. El cas 
més paradigmàtic: el de les clàusules terra en les hipoteques. Per què una no retro-
activitat del 2013? Perquè ho diu el Suprem? No està per sobre del Suprem la Gran 
Sala del Tribunal de Drets Humans d’Europa, que és vinculant per a les decisions 
espanyoles? Parlem d’un tema que està en aplicació cada dia, i que veiem fins i tot 
despatxos d’advocats intervenint-hi, poder judicial que et diguin que no tenen mit-
jans... Per què hem de tergiversar i obstruir les decisions que provenen d’organismes 
europeus que són d’obligat compliment per al nostre ordenament?

Analitzem, a continuació, el que va significar la reforma de la Llei orgànica del 
Tribunal Constitucional; Tribunal Constitucional imprescindible per garantir la in-
dependència de tots els poders de l’Estat; Tribunal Constitucional que ha passat, en 
els darrers anys, per una greu crisi institucional, per la recusació d’algun dels seus 
membres, per la demostració de pugnes partidistes i demores en la seva renovació, 
i, fins i tot, pel fet de que el que era fins fa molt poc el seu president tingués un clar 
vincle amb el partit polític que governava l’Estat, el mateix que al deixar el càrrec 
diu: «Si us plau, Govern, no ens enviïn tanta política al Constitucional.»

Adela Asúa diu: «El Tribunal Constitucional está abdicando del ejercicio de sus 
funciones» –exvicepresidenta del Tribunal Constitucional. Podria continuar lle-
gint-los altres declaracions d’altres magistrats del Constitucional davant d’aquella 
reforma –reforma aprovada per via d’urgència–, la qual dota el Constitucional de 
poders; entre d’altres, d’imposar multes penals coercitives i de suspendre en les 
seves funcions autoritats o empleats públics i càrrecs electes, «mesures», com diu 
l’anàlisi internacional que s’ha fet sobre aquestes, «indeterminades, atemporals, so-
bre persones aforades, sense cap possibilitat de recurs i sense cap audiència de part, 
que violen directament el Conveni Europeu de Drets Humans i Dret a la Defensa». 
Aquests canvis van ser impulsats l’any 2015 pel Partit Popular, sense cap altra mo-
tivació, com va dir el mateix Partit Popular al Govern en el debat parlamentari, que 
la lluita contra el procés sobiranista a Catalunya. Són paraules del diari de sessions 
de les Corts Generals.

Nosaltres considerem que amb això s’està afectant seriosament la separació de 
poders. La Comissió de Venècia, en una sessió en què jo vaig tenir l’honor d’assistir 
com a president dels defensors europeus, enmig d’un ordre del dia en què es va ana-
litzar Turquia i la deriva autoritària d’Erdogan, Kazakhstan i la deriva autoritària del 
seu Govern, Polònia i l’atac a les institucions democràtiques per part del seu Govern 
i la deriva d’Orbán..., en aquest ordre del dia es va analitzar aquesta reforma. L’opinió 
de la Comissió de Venècia és claríssima, per més jocs de mans que vostès vulguin 
fer. Primer: la Constitució ha de ser observada. Segon: el Tribunal Constitucional ha 
de ser un àrbitre. Tercer: dotant d’aquests dos poders el Tribunal Constitucional li 
han tret el caràcter d’àrbitre. I la Comissió de Venècia –els hi diré amb la versió que 
publica– «does not recommend those powers». Entenen l’anglès, per saber què vol dir 
«does not recommend those powers». I busca, la Comissió de Venècia, precedents en 
qualsevol lloc d’Europa. Els troba al Carib. Al Carib sí que els troba. A Europa s’ha 
de cenyir al Tribunal Constitucional d’Àustria, que en el cas d’alta traïció pot separar 
un càrrec electe.

Nosaltres creiem que erosionar la separació de poders és un gran mal fet a la 
democràcia espanyola. I, per tant, fins aquí els podria dir que el que conté l’infor-
me del síndic són una sèrie de consideracions que afecten Catalunya, com a tots els 
ciutadans de l’Estat espanyol. És un clam contra la deriva regressiva que s’està pro-
duint, de democràcia, arreu de l’Estat espanyol i que hauria d’interessar qualsevol 
poder o institució de l’Estat espanyol. Després em referiré a qui hem adreçat aquest 
informe, però al primer a qui l’hi hem adreçat és a don Mariano Rajoy, president del 
Govern, que molt amablement ens ha contestat d’haver-lo rebut i tenir-lo en compte.
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En el darrer apartat de l’informe apliquem això a les regressions en drets i en lli-
bertats que considerem que es produeixen, a part d’aquestes que acabo de citar-los, a 
Catalunya. I bàsicament, a partir de quelcom..., que em fa vergonya dir-ho, però com 
que sembla que algú es vol entretenir en aquest tipus de crítiques per sortir del pas, 
ho fa una institució com el Síndic de Greuges, que cada mes, per dir-ho suaument, si 
no cada setmana, està introduint en aquesta cambra crítiques frontals de regressions 
en llibertats que hi han a Catalunya en polítiques socials, en polítiques educatives, en 
polítiques de llibertats en els centres penitenciaris, en manca de garanties sobre els 
detinguts..., i els podria avorrir sobre la llista de tots aquests informes que hem anat 
fent..., en els mateixos informes anuals i amb tota la contundència que acostuma a 
plantejar als seus informes el Síndic de Greuges.

En aquest cas parlem de persecució penal de càrrecs electes de Catalunya, ja si-
gui de caràcter local o autonòmic, amb accions eminentment polítiques, perseguint 
accions eminentment polítiques amb actuacions penals. Podríem parlar de com  
s’ha afectat, per exemple, llibertats democràtiques en els processos electorals; què ha 
succeït a Catalunya i a nivell d’Estat amb l’informe de la UDEF, que en plena cam-
panya electoral atacava frontalment un dels candidats amb una sèrie d’acusacions 
greus que fins avui han resultat falses. Qui ha assumit la més mínima responsabili-
tat al respecte? Quina investigació ha dut a terme el poder públic? Estem parlant de 
l’Estat en la seva dimensió més important i el moment més sagrat en democràcia, 
castigat amb delicte penal pel codi espanyol..., que és intentar manipular l’opció de 
vot. Coneixen vostès alguna investigació i conseqüència penal, política o civil sobre 
aquell fet? Ens referim a una operació policial, anomenin-la com vostès vulguin, que 
s’ha produït durant mesos –el síndic no els pot dir durant quant de temps, però crec 
que ningú oficialment ho sap–, per orientació del ministre de l’Interior del Govern 
espanyol.

En democràcia la premissa bàsica és que tots acceptem viure en democràcia, re-
nunciar a la violència i depositar la garantia de la violència en mans del poder públic 
perquè l’apliqui quan hi hagi alteració de l’ordre públic. I depositem aquesta confian-
ça al poder públic, i el departament més especial i més delicat per administrar això 
és el de l’Interior. Des del departament que rep el dipòsit de tots els ciutadans de con-
fiança democràtica per renunciar a la violència es conspira amb tots els instruments 
de l’Estat per combatre adversaris polítics –ho subratllo: adversaris polítics.

Vàrem obrir una actuació d’ofici, com també sobre l’anterior que he citat; la vam 
adreçar a la Fiscalia General de l’Estat, que ens la va acceptar i va dir que ho inves-
tigaria. Va cessar al cap de molt poc temps. Coneixen vostès alguna investigació so-
bre qui va gravar aquelles converses? Per començar pel primer tema: creuen demo-
cràtic viure en un estat que és conegut que el responsable de violència és gravat en 
unes converses –després entrarem en el contingut d’aquestes– al seu propi despatx i 
el poder públic no ha fet la més mínima investigació pública sobre qui ho ha gravat? 
Coneixen algun responsable d’això? Saben de qui depèn el ministre d’Interior?, qui 
el pot nomenar i qui el pot cessar?

Vostès recorden el cas Profumo? Recorden una llista llarguíssima de casos, com 
hi va haver a Suècia, a Gran Bretanya, a Àustria, de ministres que amb crisi de go-
vern van fer caure el president del Govern? Han sentit alguna responsabilitat per la 
boca de l’actual president del Govern espanyol? No amoïna a les consciències demo-
cràtiques que estiguem vivint en una relació com aquesta, on no hi ha cap constància 
de cap administració que assumeixi responsabilitats, amb un exemple claríssim de 
no mala Administració, fatal Administració, que és l’ús dels mecanismes de poder 
per combatre conspirativament l’adversari polític, amb una comissió oberta al Con-
grés dels Diputats que no és que vagi a ritme de tortugues, és que fins i tot se li han 
posat barreres perquè no entri determinats capítols absolutament necessaris per es-
clarir el que pugui haver passat.
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Van haver altres alteracions dels processos electorals a casa nostra, com es va 
demostrar amb el tema del vot pregat, o pel que va ser la discapacitat i els planteja-
ments que feia el síndic; la disparitat de tractament en blocs electorals, que atenta 
la Llei orgànica espanyola electoral des del 2011, denunciada pel síndic amb un in-
forme en aquesta cambra, també, i sobre la qual no hi ha hagut cap conseqüència. 
O per quan una societat de Catalunya omple pàgines de diaris en plena campanya 
electoral amb publicitat electoral, quan la Llei electoral espanyola diu que està pro-
hibit fer publicitat electoral per ningú que no sigui candidatura; portat també pel 
síndic a la Junta Electoral i que, passades les eleccions, bastants dies després es 
pronuncia que «no ha lugar» a cap altre incident; està tipificat també com un delicte 
penal.

Torno a dir-los-hi: tot això que els acabo de resumir en aquest darrer apartat 
afecta el moment més sagrat de la democràcia, quan la ciutadania s’ha de fer opinió 
sobre quin vot ha d’emetre al ser convocada a renovar el poder.

O com afecta la democràcia –que visquem en una societat tranquil·lament instal-
lats– el no compliment amb la memòria històrica; també reportat pel síndic mantes 
vegades en aquesta cambra, seguint l’informe de Nacions Unides molt recent, quan 
el relator diu on és l’explicació clara de la veritat, l’exigència de responsabilitats, 
les mesures per evitar la seva repetició i el canvi cultural. Recordin el que ha suc-
ceït amb la votació de fa unes quantes setmanes, per exemple, sobre el Valle de los  
Caídos.

Saben què va passar a Xile? Saben què va passar a l’Argentina, què va passar a 
Alemanya, què va passar a Itàlia? Creuen que hi podria haver una fundació que es 
digués Adolf Hitler? O una que es digués Mussolini i que rebés diner públic? Estem 
parlant de l’any 2017, eh? Això és una clara regressió de les llibertats democràtiques, 
que a Catalunya, malgrat que és la part del territori de l’Estat que més ha avançat en 
l’aplicació de la memòria històrica, continua tenint encara forats per complir amb el 
que diu la mateixa llei espanyola i amb el que diu la relació de Nacions Unides.

Nosaltres també hem obert actuacions, en aquest període, sobre regressions de-
mocràtiques que s’han produït a Catalunya. Quan la consellera de Governació va 
animar els funcionaris a anar a manifestar-se davant del Palau de Justícia en una de 
les jornades de declaracions de càrrecs electes de Catalunya, el síndic va obrir una 
acció d’ofici on plantejava que això era inadmissible i volia saber si hi havien do-
cuments, circulars, algun tipus d’ordre, per part de la conselleria. La resposta de la 
consellera fou –oficial– que s’havia equivocat, que havia estat un error i que donava 
constància que enlloc s’havia fet aquest tipus de crida.

També ho vàrem fer amb les declaracions d’un senador sobre la manipulació 
d’informacions fiscals. La resposta que vam obtenir per part del vicepresident del 
Govern és que s’obria una investigació per part de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, però que no veia correcte el que plantejava el síndic d’emprendre accions 
legals, si és que hi havia hagut lesió de drets amb aquelles declaracions.

Analitzem com s’ha judicialitzat la política, a partir, sobretot, d’un canvi essen-
cial en la jurisprudència del Tribunal Constitucional: la Sentència 42/2014. Fins 
a aquella sentència, des de l’existència del Tribunal Constitucional, reiteradament, 
com ho fan tots els tribunals constitucionals de les democràcies europees, s’afirmava 
que no és perseguible judicialment cap acció d’impuls polític, d’indirizzo, tal com 
l’hem après tots nosaltres a les facultats i s’hi han inspirat els ordenaments consti-
tucionals. Fins i tot saben vostès que tenen vies de recórrer al Constitucional quan 
tenen conflictes polítics amb la mateixa Mesa del Parlament.

De cop i volta, es converteixen en matèria judicialitzable les actuacions políti-
ques dels òrgans de les cambres, i és a partir d’aquí que comença la persecució pe-
nal de la Mesa d’aquest Parlament. Però abans ja hi ha hagut el cas sorprenent, que 
connecta amb la partidització de la justícia, que, malgrat que davant del 9-N, pri-
mer, el fiscal que està de guàrdia el 9-N diu que no hi ha res a intervenir –ho afirma 
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públicament–, que, una vegada es vol posar en marxa una demanda penal, tota la 
sala de fiscals de Catalunya, unànimement, començant pel seu president, diuen que 
no hi ha res a querellar; així i tot el Govern espanyol impulsa la querella i comença 
el procés, que és conegut pel 9-N. I, encara, connectant-ho amb l’anterior, el procés 
posterior que hi ha hagut amb la Mesa del Parlament.

Entra en aquest mateix capítol de portar la política a la via penal el que succe-
eix amb el regidor de Vic quan afirma que «per fer una truita cal trencar els ous», 
amb l’alcaldessa de Berga, amb els regidors de Badalona, i, per tant, contemplant 
com una via habitual allò que el síndic en aquest informe manifesta radicalment que 
hauria de ser evitat.

En aquest informe hem recaptat informació i assessorament, primer, de l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya; també de catedràtics, com és en Joan Queralt o en 
Joan Vintró, i per a tot el tema judicial i fiscal, de l’ex-fiscal general de Catalunya 
José Maria Mena; de la qual cosa no està dient el síndic que trasllada la responsabi-
litat a cap de les persones que acaba de citar, planteja la importància que té un con-
junt d’autoritats que han afegit arguments en aquesta qüestió.

La primera recomanació que fem nosaltres i forta: evitar el recurs a la via penal 
per solucionar conflictes polítics, fent nostres les recomanacions que va fer la Defen-
sora del Poble sobre la Llei orgànica de seguretat ciutadana; fent nostres les mesures 
no respostes per part del Govern espanyol sobre el Consell d’Europa i la partidit-
zació de la justícia; fent nostres les crítiques de l’opinió de la Comissió de Venecià, 
sobre l’al·lusió al paper d’àrbitre del Tribunal Constitucional, exigint responsabilitats 
polítiques per als responsables de totes aquelles operacions que van afectar proces-
sos electorals, especialment la del ministre d’Interior i del Govern on estava inscrit; 
fent nostres les demandes davant de delictes electorals que podien haver estat come-
sos durant les campanyes electorals, i insistint de nou en que les accions polítiques 
requereixen respostes polítiques.

Aquest informe l’hem adreçat a Nacions Unides, a la Comissió Europea, a l’As-
semblea Parlamentària, al comissari de Drets Humans, al Tribunal Europeu de 
Drets Humans, l’hem adreçat a la Comissió de Venècia, a l’Agència de Drets Fo-
namentals d’Europa, a la Defensora del Poble de la Unió Europea, al president del 
Govern espanyol, a les Corts Generals demanant a la presidenta del Congrés un de-
bat sobre aquest tema en seu parlamentària, a la Defensora del Pueblo, als nostres 
homòlegs defensors autonòmics, al president de la Generalitat i a la presidenta del 
Parlament. I és en aquest sentit que avui estem en el seu debat en aquesta comissió.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, síndic. Ara passaríem el torn als grups parlamentaris. Començarà el 
Grup de Ciutadans. Té la paraula el senyor..., el diputat Carlos Carrizosa.

Gràcies.

Carlos Carrizosa Torres

Gràcies, senyora presidenta. Senyor...

La presidenta

Disculpin. Diputat, deu minuts.

Carlos Carrizosa Torres

Gràcies. Il·lustríssim senyor Rafael Ribó, síndic de greuges..., mayo y junio son 
los meses de las cerezas. Seguramente por ello ha elegido usted esta época del año 
para presentar su informe. ¿Y por qué le digo esto? Porque este informe es un ejem-
plo paradigmático de lo que en inglés –a usted que le gustan los anglicismos y citar 
la Comisión de Venecia en inglés– es el cherry picking, que es, en traducción literal, 
«picar cerezas». ¿En qué consiste? Consiste en que cuando se trata un tema complejo 
en el que hay diferentes puntos de vista, el autor escoge selectivamente los aspectos 
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del informe que más le gustan y que mejor encajan con su visión de la cuestión, ol-
vidando deliberadamente lo que no le interesa resaltar, escogiendo interesadamente 
las citas y los testimonios de autoridad, y de todo ello no sale un verdadero informe, 
sino un guion de cine o una obra de teatro en el que los personajes dicen lo que el 
guionista o el dramaturgo quiere hacerles decir. El cherry picking es una práctica 
que en el mundo académico se considera rechazable, porque es una muestra de in-
consistencia intelectual y de deshonestidad intelectual. Pues, bien, estamos, como 
hemos dicho, ante un ejemplo paradigmático de cherry picking.

Mire, ha habido cherry picking en la elección de sus colaboradores, a los que 
usted cita en su informe, los señores Joan Queralt y Joan Vintró, descritos como 
profesores de la Universidad de Barcelona, pero que casualmente han sido también 
miembros del Consell Assessor per a la Transició Nacional, ese órgano oscuro, pre-
sidido por el señor Carles Viver i Pi-Sunyer, vicepresidente del Tribunal Constitu-
cional, portador de la Orden del Mérito Constitucional y de la Gran Cruz de la Or-
den de Isabel la Católica, y ahora, después de una conversión, después de haberse 
caído del caballo, director del Institut d’Estudis Autonòmics. Todos ellos personas 
claramente alineadas con las tesis independentistas.

Cherry picking en la elección de los argumentos que más convienen a este infor-
me guion. Cuando una sentencia de un tribunal no le gusta, usted se basa precisa-
mente en los votos particulares de aquellos magistrados que demostraron disconfor-
midad con el parecer de la mayor parte del Tribunal, y establece implícitamente una 
categorización de los magistrados de la sala entre los que proclaman la opinión co-
rrecta y los de la opinión incorrecta a su juicio. Cuando el dictamen de un organis-
mo globalmente no le da la razón que usted desea tener, se escogen los párrafos del 
dictamen que mejor encajan con la tesis de su informe guion, se descontextualizan 
y así se hace decir al organismo en cuestión –en este caso, por ejemplo, hoy mismo 
en su comparecencia a la Comisión de Venecia– lo que no dice, ¿eh?

Una verdad a medias es una mentira, señor síndic. Y usted siempre alude al pá-
rrafo, a la línea primera, la primera frase del punto 78 del informe de la Comisión 
de Venecia –que lo tengo aquí, el original, redactado en inglés– que usted ha cita-
do: «The Vennice Commission does not recommend...» Pues, si usted hubiera conti-
nuado leyendo, después de decir que la comisión no recomienda que esos poderes 
sean atribuidos al Tribunal Constitucional, dice: «Sin embargo, dada la ausencia de 
estándares europeos comunes en este terreno, la introducción de tales poderes no 
contradice tales estándares de las democracias europeas.»

Y también la Comisión de Venecia, pues, dice –y usted se ha referido brevemen-
te a ello en su intervención–, recuerda –y esto es en el punto 69 y es literal traduci-
do del inglés– que «los pronunciamientos de los tribunales constitucionales tienen 
carácter final y vinculante. Como corolario de la supremacía de la Constitución, los 
pronunciamientos de los tribunales constitucionales tienen que ser respetados por to-
dos los órganos públicos y particulares. Incumplirlos equivale a incumplir la Cons-
titución y el poder constituyente, el cual atribuye esta competencia para asegurar la 
supremacía del Tribunal Constitucional.» Y sigue diciendo la Comisión de Venecia, 
cosa que usted con su cherry picking se ha olvidado de decir: «Cuando un cargo pú-
blico rechaza ejecutar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional está violando 
los principios del estado de derecho, la separación de poderes y la leal cooperación 
de los órganos del Estado.»

Por tanto, las medidas para ejecutar tales pronunciamientos son legítimas. 
Y, después, sobre si debe o no debe ejecutarlas el Tribunal Constitucional, pues, 
oiga, cuando se hizo esta reforma del Tribunal Constitucional Ciudadanos ya avi-
só y no estábamos de acuerdo. Pero usted no es un comentarista de las leyes ni de 
los órganos del Estado, usted está para amparar a las personas. Usted no está para 
hacer política. Olvídese de la época larguísima de cuando usted fue político antes 
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de ser síndic de greuges; haga de síndic: defienda a las personas, no defienda a los 
gobiernos.

Y continúo con su cherry picking. Cherry picking en la elección de los casos sa-
cados a colación. ¡Qué casualidad!, todos los casos relatados en la sección tercera 
del informe guion tienen que ver con el llamado «procés», desde el punto de vista, 
casualmente, del Gobierno: la mal llamada «operación Cataluña», el 9-N... Usted ha 
tenido aquí el atrevimiento de comentar, en los mismos lados argumentativos que 
el Gobierno, lo que hizo la Fiscalía del Tribunal Superior de Justica en las prime-
ras querellas del 9-N y que se opuso a acusar y toda esta historia; pero, señor Ribó, 
la fiscalía, a resultas de la sentencia posterior..., quienes no estaban haciendo lo que 
debían o no veían las cosas como las vio el tribunal fueron esos fiscales. Porque el 
tribunal, al final, hizo..., dictó sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu-
ña; ese del que Ciudadanos pide su despolitización, igual que la del Consejo General 
del Poder Judicial, igual que la del Tribunal Constitucional. Porque somos un partido 
político, no somos usted. Usted está para defender a las personas; nosotros estamos 
para criticar este tipo de anomalías que padece el Estado español, como otros estados 
democráticos. Pero nosotros sí que estamos legitimados para hacer críticas genera-
les. Usted está legitimado para defender personas concretas; cite, si no, vulneraciones 
concretas que hayan acudido a su oficina, no haga de comentarista general.

Pues, como le decía, esos fiscales al final, pues, demostraron que no tenían ra-
zón, porque los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que son elegidos, 
como son elegidos por nuestras leyes..., que aquí algunos no se quejan de la politiza-
ción cuando ponen a sus hombres en el Consejo General del Poder Judicial o a sus 
Carles Viver Pi-Sunyer en el Tribunal Constitucional, entonces no hay politización 
de la justica. Y usted parece que sigue también por esa vía.

No me diga también que cita –que cita– también casos de la otra parte, porque 
las menciones al caso Vidal y a las presiones de la consellera Borràs para que los 
funcionarios fuesen a jalear al señor Mas en la entrada de los juzgados ocupan dos 
breves párrafos de su informe de treinta y cinco páginas, y no se recogen en las con-
clusiones y recomendaciones finales. Y también se refiere en su informe –que aquí 
no lo ha dicho así textualmente, pero en su informe lo dice textual– a unas disculpas 
públicas de la consellera Borràs, que nosotros, las disculpas públicas, no las hemos 
visto por ningún sitio. 

Le vamos a recordar algunos casos que no han sido objeto de su intensa preocu-
pación por los derechos fundamentales de los catalanes, como por ejemplo los estu-
diantes de la UAB, que montan un estand en el campus de la UAB en defensa de sus 
postulados y en ejercicio de su libertad de expresión y ven cómo son amenazados 
físicamente, incluso agredidos, sin que las autoridades rectorales muevan un dedo 
para impedirlo. Eso..., podrían haberse metido ustedes con seriedad o..., agredieron 
una vez a dos chicas que estaban en una carpa de la selección española.

En un caso usted tampoco se pronuncia –usted que hace críticas generales y so-
bre las instituciones–: sobre el atropello de la reforma del Parlament –de la reforma 
del Reglamento del Parlament–, que lo hemos llevado al Consell de Garanties Esta-
tutàries –usted, que opina de todos.

Y finalmente cherry picking en las valoraciones. Se cogen diferentes valoraciones 
que le merecen a usted..., hechos diversos –la Ley de seguridad nacional, la reforma 
de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, de seguridad ciudadana, algunas sen-
tencias del Constitucional y del Supremo, reacciones de prensa, fin al independentis-
mo y a la izquierda radical, que son citadas como fuentes de autoridad, y la supuesta 
tibieza en la aplicación de la memoria histórica y tal–, lo mezcla todo y de ahí salen 
conclusiones que, casualidad, coinciden casi al pie de la letra con las del Govern de 
la Generalitat. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’inter-
venció.)
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Acabo ya, para decir, presidenta, que, en suma, este informe no es intelectual-
mente honesto, es interesadamente selectivo en la elección de los temas a tratar, de 
las opiniones en que se apoya y de las valoraciones a que da lugar. Si esto fuera un 
tribunal académico merecería el suspenso. Esto es una comisión parlamentaria. Los 
temas que tratamos son de una enorme importancia para la marcha de nuestra de-
mocracia. Usted nos ha defraudado, síndic; se ha alineado con el Govern de la Ge-
neralitat como una pieza más del procés. Y me parece que quien no ha entendido 
la separación de poderes es usted, señor síndic. Ha vendido usted la institución que 
dirige, por la que sentimos un enorme respeto y aprecio.

Hoy se ha escrito una página muy negra en la historia de la institución del Sín-
dic de Greuges. Ha demostrado que no es el síndic de las personas, como es su lema 
institucional; ha demostrado que es el síndic del procés, o peor aún, el síndic del 
Govern.

La presidenta

Gràcies, diputat. Passem ara la paraula al Grup Socialista. Té la paraula la dipu-
tada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, presidenta. Síndic, tota la gent que ens acompanya i ens segueix... Miri, 
síndic, avui m’he qüestionat de venir a la seva compareixença per explicar aquest 
informe de retrocessos en matèria de drets humans, llibertat d’expressió dels càrrecs 
electes i separació de poders del Regne d’Espanya. I després he pensat: «Sí, dona, sí; 
més que mai, avui la llibertat d’expressió té un plus afegit.» I he pensat: «Sí, ves-hi, 
sí.» Però, és clar, no sé si representem una obra de teatre o simplement fem el nume-
ret venint a aquesta comissió. 

Es deu preguntar per què li dic tot això. La llei que regula la institució de la sin-
dicatura de greuges recull la presentació d’informes extraordinaris del síndic davant 
del Parlament en els seus articles 53.3, 65 i 66. I ho expressa en el sentit que el Parla-
ment té la possibilitat, no l’obligatorietat, de demanar al síndic que presenti aquests 
informes extraordinaris.

Aquesta comissió debat informes monogràfics del síndic de manera regular. Per 
tant, ens sembla que, ja que el Parlament és receptiu a la seva tasca, vostè hauria de 
tenir la deferència de presentar aquests informes monogràfics primer en seu parla-
mentària. I això ja és la segona vegada que l’hi dic. 

I és que hem vist com aquest informe no només ha estat explicat a la premsa, 
com és habitual per la seva banda, per la seva part, sinó que a més, en aquesta oca-
sió, ha estat presentat amb pèls i senyals al Col·legi d’Advocats de Barcelona. Em 
permetrà, doncs, que digui que és una desconsideració cap als diputats i diputades 
d’aquesta cambra aquesta forma d’actuar, síndic.

Entrant ja en matèria. L’informe es divideix clarament en dos blocs. Un, en què 
s’analitzen els drets humans i la separació de poders en el context espanyol. I l’altre, 
en què es fa referència a les regressions i les llibertats a Catalunya, tal com vostè ja 
ha indicat. 

En la primera part, hem de dir que estaríem d’acord en l’anàlisi que fa de les úl-
times reformes legals que ha fet el Govern del PP. Parlem de les reformes del Codi 
penal i de la Llei orgànica de seguretat ciutadana, i de la reforma de la Llei orgànica 
del Tribunal Constitucional. De fet, els i les socialistes ja vàrem interposar recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei orgànica de seguretat ciutadana. Es tracta d’una 
llei que no té res a veure amb la protecció de la ciutadania, sinó amb la protecció 
dels interessos del Govern; en concret el seu interès en impedir que es pugui exercir 
lliurement el dret de protestar i el dret de criticar.

Entenem també que aquesta llei afecta altres drets reconeguts a la Constitució: 
el dret a la dignitat de la persona, a la integritat física i moral, i a la tutela judicial 
efectiva.
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I fixi’s, síndic, que he parlat dels interessos del Govern –d’un govern determinat: 
el Govern del PP–, no dels interessos de l’Estat espanyol, o del Regne d’Espanya, 
com diu el títol del seu informe. No s’hi val, síndic, agafar el tot per la part.

Estaríem també d’acord, dins d’aquest apartat, en la necessitat de fer justícia més 
transparent i més independent, repensant l’elecció d’un òrgan de govern del poder 
judicial.

En resum, aquesta primera part de l’informe reflecteix la deriva que la dreta es-
panyola ha imposat, en la seva acció de govern, en allò referit als drets i llibertats 
dels ciutadans i ciutadanes, no només catalans, sinó de tot l’Estat espanyol. L’hi dic 
perquè, llegint el seu informe, un pot pensar que aquesta normativa només afecta 
Catalunya.

En el segon bloc, que parla de la regeneració dels drets i llibertats de Catalunya, 
trobem una barreja de temes en què no sabem veure el fil conductor, més enllà de 
generar una imatge determinada de l’Estat espanyol contra Catalunya.

Per exemple, s’hi tracten temes com el de la Comissió d’Investigació del cas Jor-
ge Fernández Díaz; es parla de la memòria històrica; es parla dels casos concrets de 
persecució penal dels càrrecs electes locals i autonòmics, tal com vostè ja ha apun-
tat, amb relació a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. I esmenta també el 
tema de la judicialització de la política. En aquest sentit, des del Grup Parlamentari 
Socialista ja hem dit que aquesta no és la via per a la solució dels conflictes polítics, 
i hem expressat en diverses ocasions que la solució passa pel diàleg, la negociació i 
el pacte. Per tant, una solució política a un conflicte polític.

D’altra banda, sense massa transcendència per part seva, fa referència a les ac-
tuacions obertes per la sindicatura amb relació a les declaracions del exsenador San-
ti Vidal, i a les de la consellera de Governació en què animava els funcionaris de 
l’Administració a demanar un dia d’assumptes propis per donar suport als excàrrecs 
del Govern català en el primer dia del judici del 9-N, tal com ja ha comentat. 

Síndic –i aquí van les preguntes–, no creu que oblida explicar alguna cosa? Recor-
da la comissió que es va obrir en aquest Parlament en el cas Santi Vidal? És conei-
xedor de la modificació del Reglament del Parlament, que ha de permetre aprovar la 
llei de desconnexió sense el necessari debat parlamentari, sense tenir en compte els 
drets de la resta de diputats i diputades? Com és que el seu informe, síndic, no en diu 
re, de tot això? Com és, síndic, que detalla exemples concrets, com els dels titellaires 
de Madrid, fora del seu àmbit territorial, i és incapaç de fer esment de les situacions 
que representen un menyspreu del paper de l’oposició d’aquest Parlament?

Ja per acabar, síndic –jo no m’allargaré més–, per nosaltres aquest informe no-
més reflecteix la realitat d’una perspectiva, la d’aquells que volen sentir que aquí 
només hi ha un culpable: el Regne d’Espanya. Esperàvem que el síndic fos més ob-
jectiu en el compliment d’allò que se li ha encomanat en la mateixa llei que regula la 
seva creació: la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats constitucionals 
i estatutaris dels drets i les llibertats de tots i totes, no només d’uns quants.

I m’agradaria acabar dient-li que, síndic, ens agradaria que fes un informe sobre 
el que passa al Parlament. I, ja per demanar, li demanaria que ens el presentés en 
seu parlamentària.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Passem ara el torn d’intervencions al Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula el diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Moltes gràcies, presidenta. Doncs, jo crec que l’informe del síndic és molt neces-
sari. Jo sento discrepar, però és que és molt necessari. I no només és molt necessari 
pels retrocessos democràtics que està patint el Regne d’Espanya, com diu l’informe, 
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sinó que aquests processos de retrocés democràtic estan emmarcats en un retrocés 
general i generalitzat arreu d’Europa. 

Estem parlant de que, fa pocs dies, l’actual primera ministra del Regne Unit s’ha 
mostrat disposada a retallar drets humans per impulsar la lluita contra el terrorisme. 
No he vist ningú –aquells que parlen de Veneçuela constantment– d’aquests que tant 
parlen de Veneçuela posar-se les mans al cap davant d’una primera ministra d’un 
estat europeu, públicament, via Twitter, afirmant que retallaria els drets humans al 
Regne Unit.

Per això dic que aquest informe és necessari, perquè s’emmarca en una tendència 
global. I, per tant..., bé, l’hem llegit tots. Jo entenc..., i soc lego en la matèria, però 
hi ha una justificació jurídica crec que bastant fonamentada. Però crec que als que 
estem aquí ens pertoca fer una anàlisi política d’allò que llegim en aquest informe, 
sobretot en un moment polític convuls com el que estem vivint a Catalunya i a la 
resta de l’Estat.

El retrocés que descriu l’informe té a veure –i també ho posa sobre la taula, l’in-
forme– i està absolutament relacionat amb la gran crisi sistèmica que viu el Regne 
d’Espanya. Aquests retrocessos s’expliquen per l’enorme crisi econòmica i social, 
per la crisi territorial de model d’estat, i tot plegat com a resultat ens posa davant 
d’una crisi democràtica, que és el que denuncia aquest informe.

I diu l’informe: «I ja ho deien a les places, i ja ho deien a les manifestacions els 
manifestants: volen desactivar la protesta i volen desactivar la dissidència política.» 
Tenen por; hi ha un partit que té por i no té legitimitat, i tria retallar els espais de-
mocràtics d’expressió de la dissidència.

L’informe parla del chilling effect; en català tenim una altra expressió: «ficar la 
por al cos» –ficar la por al cos. Tota una sèrie de mesures que tenen com a objecte 
ficar la por al cos d’aquell que s’atreveix a discrepar, d’aquell que s’atreveix a ma-
nifestar-se, d’aquell que s’atreveix a mobilitzar-se contra l’escàndol en el que està 
sumit el Regne d’Espanya, com diu l’informe.

Veiem que la reforma del Codi penal, la Llei de seguretat ciutadana, la reforma 
de la Llei del Tribunal Constitucional, impacten sobre tothom que qüestiona l’ordre 
establert. I ho veiem en aquesta relació on es veuen els canvis i l’impacte que tenen 
en qüestions molt concretes: canvis que s’han fet a mida per anar contra els mani-
festants del 15-M; canvis que s’han fet a mida per anar en contra de les mobilitzaci-
ons de la PAH; canvis fets a mida fins i tot per anar contra els de Greenpeace quan 
pugen a un lloc per penjar una pancarta, i també, i en el mateix sentit, canvis per 
als que posen urnes, per als regidors que s’expressen en un ple –allò dels ous i les 
truites, de veritat, jo crec que a qualsevol persona, si això s’explica por ahí, fora del 
Regne d’Espanya, sincerament, colpeix.

I és el mateix patró..., aquest doble atac, aquest atac a tot allò que sorgeix de la 
crisi econòmica i social, i aquest atac que sorgeix de la crisi territorial, tenen el ma-
teix patró, però fora de l’estat de dret. I ens ho estan explicant en aquesta mateixa 
sala, cada dilluns i cada dijous, quan hi ha sessió d’operació Catalunya. En el mateix 
seient on ara hi ha el síndic, hem sentit periodistes que acusen de delictes gravíssims 
el fiscal general de l’Estat; encara no li han posat una demanda. 

Què està passant? –què està passant? Ho hem vist tots, en seu parlamentària, 
explicant-nos com funciona la Policia Nacional espanyola, explicant-nos com alts 
càrrecs i comissaris fan autèntiques barbaritats. I ningú ha posat una querella. Què 
passa? I què passa quan al Congreso de los Diputados es fa una comissió d’inves-
tigació per investigar-ho i el Partit Popular, el PSOE i Ciutadans bloquegen cons-
tantment l’avenç d’aquesta comissió. I no només aquí, no només en el Congrés dels 
Diputats, aquí també veiem com està funcionant. El Partit Socialista no vol venir a 
la comissió. Què passa? Quina por té tothom a que s’investigui allò que també re-
cull aquest informe?
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Davant d’això, l’operació Catalunya. Aquí li diem «operació Catalunya» perquè 
ataca independentistes; però el mateix mecanisme serveix per atacar rivals polítics 
a la resta de l’Estat. Tenim informes falsos del senyor Trias i tenim informes falsos 
contra Podemos. I tothom calla. De veritat –de veritat– no ens preocupa a tots els 
demòcrates que passin coses com les que s’estan explicant en l’operació Catalunya? 
Doncs, no ho sembla.

Davant d’això cal una reflexió política, que és el que ens toca a nosaltres. Els 
atacs contra la PAH, contra regidors independentistes, contra polítics independen-
tistes, contra polítics de Podemos..., és un atac que respon al mateix concepte de 
com s’exerceix i com s’utilitzen els mitjans de l’Estat per anar contra la dissidència 
social i política. Per tant –i aquesta és una reflexió política–, tenint en compte que 
tenim davant el mateix mode d’acció per part d’un estat contra la dissidència políti-
ca, aquesta dissidència política, s’expressi en termes socials o territorials, des de la 
seva diversitat i pluralitat ha de fer front comú davant situacions com les que estem 
llegint. Perquè, independentment de si s’és independentista, o s’és de la PAH, o s’és 
de Podemos, o s’és de Greenpeace, quan un llegeix qüestions com aquestes tothom 
ha de fer front comú.

I, per últim, l’informe encerta de ple en una qüestió: aquestes mesures coerciti-
ves són un indicador clar de la debilitat d’un règim; un règim que no té resposta al 
que està passant socialment al nostre país, un règim que no té proposta pel que està 
passant territorialment, i un règim incapaç de lluitar contra la corrupció. Jo no sé si 
és cherry picking o no és cherry picking, però jo he llegit que l’Eurobarómetro ens 
posa en el lloc vint-i-sis de la percepció d’independència judicial, molt per darrere 
de Romania –ho poso com a exemple, que està en el mig del rànquing. Sigui cherry 
picking o no, a mi aquesta dada em preocupa molt, com a ciutadà del regne d’Es-
panya, com a ciutadà català, i vull que el síndic me n’informi; crec que ho hem d’a-
grair. Perquè aquesta dada està allà, i la dada del grup d’estats contra la corrupció: 
onze mesures contra la corrupció. I el Govern, amb el recolzament de Ciutadans..., 
doncs, encara l’estem esperant. Això són dades..., jo crec que estan aquí; jo les he 
consultat en la seva font original i les he trobades, allà estan.

Per tant, entenem que és un informe valuós per ajudar a identificar un règim que 
tremola i que ataca a tothom, a tota la pluralitat de la societat que es rebel·la davant 
d’aquest règim que cau i ens obliga a tots, des de la nostra pluralitat i les nostres 
enormes diferències, a plantar cara plegats, perquè, com canta un diputat d’aquesta 
cambra, si estirem per aquí i estirem per allà, segur que tomba.

La presidenta

Gràcies, diputat. Passem ara el torn de paraula al Grup Parlamentari del Partit 
Popular. Té la paraula el diputat Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Buenas tardes, síndic y acompañantes. Confieso que no sé 
por dónde empezar –no sé por dónde empezar–, quizá por aquello de «apártense, 
que viene el síndic». Porque es tremendo. Es tremendo que el grandilocuente título 
con el que encabeza su informe: «Retroceso en materia de derechos humanos en el 
Reino de España»... A usted Cataluña se le queda pequeña. Usted, en fin, debería ser 
defensor universal de los derechos humanos; yo creo que está trabajando intensa-
mente por alcanzar ese rango. Pero no lo va a conseguir. No lo va a conseguir, por-
que si hay algo que una institución debe no hacer es caer en el partidismo. Y usted 
lo ha conseguido –usted solito–; se ha cargado la institución, literalmente.

Sí, efectivamente, hoy tenemos ante nosotros un síndic definitivamente arrojado 
en brazos del separatismo –ya se ha dicho aquí–, una pieza más del engranaje proce-
sista. Insisto –y lo califico figuradamente, señor síndic, figuradamente–: usted es el 
mamporrero del proceso. Esto no es casual. Esto es de propósito. Bueno, mejor: es 
un auténtico despropósito. Un sedicente ombudsman al que solo le interesa la defen-
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sa de los planteamientos políticos del Govern de la Generalitat, y que, por lo tanto, 
no merece ser llamado «defensor del pueblo». Un verdadero ejercicio, lo que usted 
ha hecho aquí, de burda manipulación.

Señor síndic, le recuerdo que usted no está para hacer política partidista. Políti-
ca, de acuerdo, desde las instituciones; sectarismos, no. Y usted lo es y mucho. En 
cualquier caso, como ve que estoy cargando las tintas, espero que también respe-
te mi derecho a la libertad de expresión en su verdadera plenitud, señor síndic, no 
se enfade luego conmigo. Lo digo porque usted después, ¿eh?, pierde los papeles y 
empieza a arremeter a diestro y siniestro. (Remor de veus.) Figuradamente –figu-
radamente. Lo que pasa, que como ustedes leen poco... Si leyeran un poco más, lo 
mismo se ilustraban.

Mire, ¿cómo se atreve a hablar abiertamente de violaciones de derechos huma-
nos en España sin ruborizarse? Es una falta de rigor de tal calibre que a mí se me 
caería la cara de vergüenza. Ustedes han hecho un verdadero ejercicio de totum re-
volutum, y además lo han hecho con una descaradísima osadía. ¿Cómo se atreve a 
comparar la democracia española con la Turquía de Erdogan? Me parece que ha des-
lizado algún tipo..., y además creo que el señor Saura ahora se lo está recordando, 
¿no?, me parece que alguna comparación ha hecho. Recuerde sus palabras.

Mire, cuando según el ranking mundial del índice de democracia que publica 
la revista The Economist..., que me da la impresión de que usted, con esa atracción 
hacia lo universal, hacia lo internacional, debería leer también esta revista –digo yo 
que la considera usted reputada. Bien. Sitúa a España entre las democracias comple-
tas –completas–, por delante de Estados Unidos, de Italia, de Japón, de Bélgica, de 
Francia; solo nos sitúa por detrás de Canadá, Australia y los países nórdicos. Ahí 
queda eso, señor síndic. Lo digo, porque si usted fuera más objetivo, incluso –inclu-
so, de verdad– estas comisiones serían muchísimo más eficaces, y sobre todo ani-
marían y ayudarían a la ciudadanía a recuperar la confianza en los políticos.

Digo más. ¿Acaso tiene dudas usted sobre la democracia alemana, por ejemplo? 
Podía haber recordado que el Tribunal Constitucional alemán ha negado reciente-
mente a Baviera un referéndum independentista porque no está en su ley fundamen-
tal, la de Bonn, que, por cierto, la Constitución española en buena medida se inspiró. 
Y sabe que lo que ha dicho el Tribunal Constitucional alemán es que los Länder no 
pueden separarse de Alemania. ¡Qué osadía, la del Tribunal Constitucional alemán! 
Como la del Tribunal Constitucional español. ¿En qué se diferencian? Más allá del 
informe Greco y demás..., que traeremos también el informe Greco aquí, a casa 
nostra.

Mire, usted nos trae su informe, por llamarlo de alguna forma, y yo le traigo, 
por ejemplo, el de Freedom House sobre la libertad y la democracia en el mundo. 
No en tiempo inmemorial; no, no, durante el año 2017. En ese informe España fi-
gura, en la clasificación de países libres, populistas y totalitarios, en el de los países 
libres. Señor síndic, procure, de verdad, recurrir de vez en cuando a la objetividad. 
Si sería mucho más constructivo. Sería, como digo, mucho más eficiente y su tra-
bajo se vería, sin duda alguna, reconocido por la inmensa mayoría de los grupos de 
esta cámara.

Mire, usted también contribuye, como el presidente de la Generalitat, a despres-
tigiar la democracia española, y no desliza ni la más mínima contundente crítica a 
las graves actuaciones que la mayoría separatista parlamentaria en Cataluña está 
perpetrando un día sí y otro también.

Algunas preguntas, así, a vuelapluma. ¿No le sugiere un déficit de calidad de-
mocrática que se reforme el Reglamento del Parlamento por la puerta de atrás, con 
la confesada intención de aprobar por lectura única y sin debate la llamada «ley de 
transitoriedad jurídica o de desconexión», que, por cierto, está escondida y guarda-
da bajo llave? ¿Qué opinión le merece el desacato a las decisiones de los tribunales 
de justicia por numerosos políticos catalanes que incumplen abiertamente las leyes? 
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¿Por qué acomoda usted el relato independentista a las conclusiones de la Comisión 
de Venecia?, que, como usted sabe, tiene en su frontispicio, para que todo el mundo 
lo lea, la principal premisa: «Que los gobernantes cumplan la ley.» Fíjese qué senci-
llo. Se acabó el debate. Se acabó este debate. Pero, claro, la manipulación, el engaño, 
la estafa permanente, eso vende mucho. Y también lucra a unos cuantos.

¿Cómo puede banalizar usted –me parece gravísimo–, sin rubor, a los verdade-
ros disidentes, que en la historia se alzaron contra la opresión de los totalitarismos, 
comparándolos con algunos políticos separatistas en Cataluña? Pero ¿qué broma pe-
sada es esta? Pero ¿en qué mundo vive usted? ¿Por qué banaliza el esfuerzo del pue-
blo español para asentar la democracia? Ahora, el jueves, se van a cumplir cuarenta 
años de las primeras elecciones democráticas y usted se dedica a denigrarla. Eso es 
un ejercicio de lealtad, ¿verdad?, institucional. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Creo que 
merece alguna reflexión al respecto.

Mire, usted, definitivamente, se ha convertido en abogado de parte y ha dilapida-
do la credibilidad de la institución. Y yo le reclamo, le reclamo fervientemente, que 
abandone el cargo, porque si para nombrarle hizo falta el voto de las tres quintas par-
tes de la cámara, para que abandone el cargo solo hace falta, en este momento, que 
usted reconozca que no se interesa por más de la mitad de los catalanes, a los que ha 
abandonado, literalmente, a su suerte. Usted no es defensor de las personas, señor 
síndic, usted es el defensor del Govern de la Generalitat.

Mire, en Cataluña no es verdad que se persigan las ideas. Se juzgan por los tri-
bunales los incumplimientos de sus resoluciones por los dirigentes de la autonomía 
catalana. Blanco y en botella. Clarito. Cristalino. Es que no hay más vuelta de hoja. 
Y digo más: más allá de sus disquisiciones jurídicas, que no podemos abordar en 
comisión, señor síndic, yo no concibo la libertad de expresión sin el respeto a los 
demás, a sus sentimientos, a la memoria de las víctimas del terrorismo, que han 
generado tanto dolor y sufrimiento. Se trata, señor síndic, de un imperativo ético y 
moral del que usted abdica. Y, si no, dese una vuelta por las redes sociales, dese una 
vuelta por el Twitter. A ver si usted cree que la libertad de expresión está justificada. 
Y usted lo hace en su informe, y me parece un auténtico despropósito.

En cualquier caso, allá usted con su conciencia, pero quiero decirle que el re-
curso al humor y a la ironía para ofender la dignidad de las personas es propio de 
indeseables, de mala gente –fíjese lo que le digo. Y usted los ampara –y usted los 
ampara.

La presidenta

Diputat, li agrairia que en les seves expressions no faltés al respecte a les perso-
nes, ni al compareixent ni a altres diputats i diputades.

Sergio Santamaría Santigosa

Señora presidenta, me sorprende escandalosamente que me diga esto cuando lo 
que estoy haciendo es, única y exclusivamente, en el ejercicio de mi libertad de ex-
presión, ser respetuoso con todo el mundo, pero ejercer el último derecho a la crítica 
política, señora presidenta.

La presidenta

No: la seva crítica política s’ha excedit, arribant a la falta de respecte personal.

Sergio Santamaría Santigosa

En ningún caso.

La presidenta

Li agrairia que els seus comentaris estiguessin dins de l’àmbit polític i no per-
sonal.

Sergio Santamaría Santigosa

Le ruego que no reconduzca mi discurso.



DSPC-C 454
12 de juny de 2017

Sessió 15 de la CSG  18

La presidenta

No l’hi estic reconduint, li estic recordant...

Sergio Santamaría Santigosa

Porque sería..., sería un ejercicio de parcialidad.

La presidenta

Diputat, jo crec que he deixat parlar a tothom perfectament.

Sergio Santamaría Santigosa

Prosigo.

La presidenta

Quan jo li doni la paraula, si no li sap greu.

Sergio Santamaría Santigosa

Prosigo.

La presidenta

Quan jo li doni la paraula, si no li sap greu. Un moment. Li estic dient que faci 
el favor de ser respectuós amb les persones, amb els compareixents i amb els altres 
diputats i diputades.

Ara pot prosseguir.

Sergio Santamaría Santigosa

Presidenta, dado que usted me concede la venia para proseguir, le ruego que, 
como digo, cuando uno ejerce el derecho a la libertad de expresión en mi condición 
de diputado del Parlamento de Cataluña, no se cargue usted, precisamente, ese ejer-
cicio, porque yo me amparo en la inviolabilidad parlamentaria, que para algo está. 
Y, por tanto, yo no estoy faltando a nadie, estoy ejerciendo el derecho de la crítica, y 
la soporto igualmente, que me la dirigen a mí muchas veces y me tengo que aguan-
tar, señora presidenta. Y prosigo, si le parece.

Tampoco valoraré sus opiniones sobre el informe Greco, porque espero escu-
char también sus críticas por el silenciamiento de la oposición democrática a los que 
estamos en esta casa. Fíjese, hablando de división de poderes, usted hablaba de los 
nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial, en los tribunales de justi-
cia... Mire, un ejemplo, a modo de ilustración: el fichaje de Núria Bassols, la comi-
sionada de Transparencia. Esta señora fue magistrada en la Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y fue precisamente, y curiosamente, 
la magistrada que archivó el caso Adigsa, que afectaba a CIU. Recompensa: comi-
sionada de la Transparencia. ¿Dónde está eso en su informe? ¿Dónde está? ¿Usted lo 
ha visto en algún lado? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto en esta cámara? 
¿Algún diputado? Yo no lo he visto en ningún lado.

En lo que afecta a la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional que 
usted critica. Le recuerdo que no hubiera sido necesaria si todo el mundo respetara 
la división de poderes y el obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales –ar-
tículo 117 de la Constitución española. Sencillo. Además, señor síndic, usted sabe, 
como yo, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido que Espa-
ña practica una democracia militante. 

Y lo explicaré: nadie es perseguido por defender sus ideas aunque sean inconsti-
tucionales. El separatismo es inconstitucional; es legítimo, pero es inconstitucional 
con la Constitución española en la mano. En muchos países de nuestro entorno está 
prohibido; aquí no. Luego, no es de recibo decir que hay un deterioro de la calidad 
democrática. Me gustaría que alguna disquisición hiciera al respecto. 

Y, sin embargo, reconoce usted, aunque solo sea de forma sucinta, la regresión 
que supone las manifestaciones del exsenador Santiago Vidal o de la consejera de 
Gobernación, Meritxell Borràs, pero nada –nada– en su informe del bloqueo anti-
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democrático del funcionamiento de la comisión de investigación creada al efecto 
por esta cámara para precisamente ahondar en las declaraciones que hizo el señor 
Santiago Vidal. Eso sí, mientras tanto, el show de la llamada operación Cataluña 
continúa. Aquello de Freddie Mercury, ¿no?, «show must go on».

La presidenta

Diputat, ha acabat...

Sergio Santamaría Santigosa

Voy acabando.

La presidenta

...a bastament el temps. Li he donat un minut i deu segons més amb el tall que 
hem fet entremig. Per tant, li dono deu segons.

Sergio Santamaría Santigosa

Deu? En cualquier caso, mire, señor síndic –y si puedo ejercer, en todo caso, en 
última instancia réplica porque algunas cosas se me han quedado en el tintero, yo 
quiero concluir con la prueba del algodón de su sectarismo–, es que es clarísimo: en 
sus conclusiones no recoge como regresión de los derechos y libertades en Cataluña 
ni las manifestaciones del señor Vidal ni de la señora Borràs. ¿Se debe a un error 
involuntario? Yo sinceramente creo que no, que es un error, o, mejor dicho, un olvi-
do intencionado voluntario. 

Por tanto, yo acabo mi intervención –atendiendo a los requerimientos de la pre-
sidenta, como no puede ser de otra manera– pidiéndole que se marche: váyase, se-
ñor Ribó. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Passem ara el torn de paraula al Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el diputat Carles Riera. 
Deu minuts.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, precisament avui, en el mateix dia que tenim ocasió de 
debatre aquest informe del síndic, també hem tingut ocasió d’acompanyar el senyor 
Nuet als tribunals als que ha estat cridat en la seva tasca de membre de la Mesa d’a-
quest Parlament, pel fet d’autoritzar que en aquest Parlament es pugui parlar. 

Una cosa tan obvia, no?, com que en un parlament es pugui parlar d’idees, de 
projectes polítics –en aquest cas el dret a decidir, de la possibilitat d’un referèndum, 
del dret a l’autodeterminació–, ha estat el motiu pel qual la justícia espanyola avui 
ha cridat el senyor Nuet a presentar-s’hi. I hem tingut l’honor d’acompanyar-lo, com 
ho vam fer amb la senyora Barrufet, amb la senyora Simó, amb el senyor Coromi-
nas, amb la senyora Forcadell, amb les persones imputades pel 9 de novembre; com 
ho hem fet amb el regidor Joan Coma, amb l’alcaldessa Venturós, amb els regidors 
i regidores de Badalona, i com ho farem amb totes aquelles persones que siguin 
represaliades pels aparells d’Estat i de la justícia espanyola en defensa de la demo-
cràcia. I, per tant, vull començar aquesta intervenció, doncs, amb el just homenatge 
que mereixen.

En segon lloc, síndic, agrair-li a vostè i a tot el seu equip la seva compareixença i 
el seu informe. Miri, al llarg d’aquesta legislatura es dona reiteradament una situació 
que avui també es repetirà. Nosaltres el felicitem pels seus informes i per la seva ac-
tuació, i defensem el rigor, la qualitat i la necessitat de la seva institució i de la seva 
tasca. I avui ho farem igual o més que mai. Per tant, el felicitem pel seu informe, per 
la seva acció, per la seva tasca. I avui, atès que s’ha posat explícitament en qüestió la 
seva institució i el seu rol com a síndic de greuges, nosaltres no ens estarem de defen-
sar la institució i de defensar la seva tasca al seu capdavant, que ens sembla exemplar 
i de referència. I també he de dir que no només el rigor, sinó la indignació amb què 
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vostè s’expressa és també la nostra indignació. Per tant, amb el seu to, avui també ens 
representa, i volem afirmar-ho i confirmar-ho.

Efectivament, estem parlant, com vostè ha començat en la seva intervenció, 
d’una sèrie de disfuncions, d’alteracions o de regressions en l’ordre democràtic, en 
els drets civils, polítics i democràtics de la ciutadania i de les electes, que la mateixa 
legislació internacional i diversos organismes internacionals ens il·lustren, ens infor-
men o ens ho indiquen. Efectivament, hi han legislacions espanyoles que són regres-
sives en matèria de drets democràtics, de drets civils. Hem parlat de la reforma del 
Codi penal, de la legislació d’ordre públic i de seguretat ciutadana. Vull recordar la 
Llei de partits, etcètera. 

Regressió democràtica que sabem per què s’ha produït i per què segueix pro-
duint-se: perquè hi ha una crisi profunda de l’Estat, de la seva legitimitat; una crisi 
profunda del règim del 78, d’institucions fonamentals d’aquest Estat, com és la mo-
narquia, etcètera, i fenòmens socials que, intensificats per la crisi –per la crisi eco-
nòmica social i política que vivim–, donen resposta democràtica a aquest problema: 
el 15-M, per exemple, i les seves conseqüències, com també ho és aquí el moviment 
independentista. I és precisament per defensar-se que un estat feble, que un règim 
feble i en regressió democràtica, decideix la pitjor de les vies, els pitjors dels camins: 
en lloc de donar una resposta democràtica a aquests conflictes i en lloc de donar una 
solució democràtica a aquests conflictes, el que genera és una regressió autodefensi-
va i, per tant, un retrocés en matèria de legislació de pràctica política. 

Però això no només ho veiem en matèria de legislació, també veiem, com vostè 
també ha remarcat, que hi ha galdosa jurisprudència, per part d’organismes judicials 
de l’Estat, que vulneren o malmeten drets civils, drets polítics, drets democràtics de 
la ciutadania o de les persones electes, com, per exemple, el dret a la llibertat d’ex-
pressió, el dret a la llibertat d’opinió. És preocupant, per exemple, com també dar-
rerament hem sentit acusar la PAH d’organització criminal. Tot això forma part del 
mateix retrocés. Cada dia que l’Estat fa un pas enrere des del punt de vista de la seva 
legitimitat i de la seva expectativa de supervivència, cada dia que el règim del 78 fa 
una esquerda més, en lloc de buscar una solució superadora per la via democràtica 
de les llibertats, fa un nou pas enrere i apareix una nova sentència, una nova amena-
ça, una nova legislació, una nova acusació, una nova acció repressiva. I així succes-
sivament.

Perquè és cert que veiem com les institucions de l’Estat, que els grans partits que 
fonamenten l’Estat, que la seva judicatura, etcètera, estan disposats a renunciar a la 
democràcia en defensa d’uns principis que ells consideren sacrosantos: la unitat in-
dissoluble de l’Estat espanyol, la monarquia espanyola, l’actual ordre constitucional. 
I aquesta és la percepció que tenim i aquests són els senyals que donen. Ens fan arri-
bar cada dia la convicció i la certesa de que, en nom de preservar això que per a ells 
són valors i principis irrenunciables, estan efectivament disposats a renunciar a la de-
mocràcia, a renunciar a determinats drets civils i polítics. Res nou, lamentablement, 
sota el sol.

A això, en altres temps ja hi vam assistir, lamentablement: l’operació GAL, etcè-
tera. És a dir, hem tingut un temps de cop d’estat, no?, quan semblava que l’evolució 
democràtica de l’Estat no anava pels camins que ells havien previst inicialment amb 
la reforma o amb la Transició. Ara se’n diu operació Catalunya, etcètera. És a dir, 
res nou sota el sol. Davant de la qual cosa nosaltres defensem amb insistència, amb 
constància i sense defallir, des de la ciutadania, des del teixit social, des dels movi-
ments socials, partits polítics i institucions, la democràcia com a via per defensar els 
nostres drets. I, per tant, agraïm que la sindicatura defensi la democràcia i defensi 
els drets; els drets de tothom, absolutament de tothom. I avui, hi han drets que l’Es-
tat espanyol i les seves institucions estan vulnerant.

I, efectivament, això es resoldrà finalment com una qüestió de democràcia. Final-
ment, l’Estat espanyol, les seves institucions, els partits que el fonamenten, l’unio-
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nisme, perdran la batalla per raons estrictament democràtiques. Perquè mentre nos-
altres defensem drets –drets civils i drets polítics–, mentre la nostra opció política 
el que fa és eixamplar possibilitats d’acció democràtica, ampliar el catàleg de drets, 
ampliar les possibilitats d’expressió, a l’altra banda veiem un estat i uns partits que 
el que volen és restringir, reduir i limitar. I això és el que els farà perdre. A cada pas 
que nosaltres farem a nivell democràtic, vosaltres, vostès, les institucions de l’Estat, 
faran un pas enrere. I aquest és el principi de la seva fi, perquè aquest és el fi de tots 
els règims que no són democràtics, i vostès no en són una excepció.

En aquest sentit, també em sembla que és el moment de recordar dues perso-
nes que, com saben, per nosaltres són referència. Ja ho hem citat alguna vegada en 
aquesta cambra. Recordin allò que va dir l’Ovidi, l’estimat Ovidi Montllor, quan 
parlava que hi havia gent a qui no li agrada que es parli i s’escrigui o es pensi en ca-
talà. I ell deia: «És ben bé la mateixa gent que no li agrada que es llegeixi, que no li 
agrada que s’escrigui, que no li agrada que es pensi i que no li agrada que es parli», 
no? Doncs, ben bé aquí hi han organitzacions polítiques i a l’Estat hi han institu-
cions que no els agrada que aquí es parli de segons què, no? Quan es parla d’autode-
terminació, quan es parla de dret a la independència, quan es parla de referèndum, 
consideren que això és delictiu. 

Doncs, mirin, no deixarem de pensar, no deixarem de parlar, no deixarem d’es-
criure, no deixarem de prendre decisions democràtiques, no deixarem de votar. I da-
vant d’això no hi haurà Estat regressiu, no hi haurà regressió en matèria democràtica 
que pugui. I a cada pas que vostès facin en sentit contrari del que el sentit democrà-
tic indica, la seva derrota estarà més pròxima.

Ara bé, síndic, també volem que vostè, que la seva institució sigui rigorosa i ex-
tremadament exigent pel que fa a les institucions catalanes. Efectivament. I tant! 
Volem que la seva institució sigui sensible, reactiva i rigorosa i severa en qualsevol 
vulneració dels drets civils o dels drets polítics que pugui emanar de les institucions 
catalanes. I aquí citaré un altre referent per a nosaltres, com era Xirinacs, quan deia 
que «hem de lluitar contra el fort mentre siguem febles i contra nosaltres mateixos 
quan siguem forts», no?

Per tant, nosaltres volem ser en la nostra república i en el procés per arribar-hi 
un exemple de democràcia, de rigor i de defensa, d’ampliació, d’eixamplament dels 
drets civils, polítics i democràtics de tothom, i sabem que també tindrem la seva 
institució al costat. 

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)
I per acabar, ja que veig que he exhaurit el meu temps, per parlar de memòria. 

Efectivament, no es preocupin, en la república farem memòria; farem memòria, fa-
rem justícia, perquè sabem que el reconeixement, la reparació i la justícia de les víc-
times, que avui encara espera, és inseparable del judici dels culpables de crims de 
guerra, de crims polítics i de crims contra la democràcia.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per acabar el torn dels grups, passarem la paraula al Grup de 
Junts pel Sí, al Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Tindrà la paraula el diputat An-
toni Balasch. 

Antoni Balasch i Parisi

Sí; moltes gràcies, presidenta. Permeti’m que comenci des de la meva sorpresa, 
jo diria majúscula, si és que no hi ha una paraula més gran, no?, perquè, és clar, 
hem tingut moltes i moltes comissions amb felicitacions àmplies per part de tots els 
grups parlamentaris a la feina del síndic i de l’oficina del síndic i dels membres que 
acompanyem sempre el síndic, amb tots els informes que s’han anant fent.

Aquest diputat que parla ara, que en tot cas ha de parlar..., no és ben bé en boca 
de govern, però sí que en tant que som un grup polític que dona defensa o dona su-
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port al Govern, doncs, intenta justificar alguns dels desajustaments que hi pugui ha-
ver. Suposo que mai han sentit un atac frontal al síndic perquè posi en qüestió coses; 
al revés, hi ha coses que el Govern les fa, hi ha coses que les intenta fer i no van 
prou ràpids o més enllà del que voldrien, però això és acceptat perquè és el principi 
democràtic.

Llavors, jo crec que justament l’informe va de democràcia, va de llibertat d’ex-
pressió. I des d’aquest punt de vista, crec que..., i a vegades costa d’acceptar la demo-
cràcia. És a dir, si no ens la sabem aplicar a nosaltres mateixos, difícilment podem 
parlar de democràcia. I quan dic això... Jo crec que aquí el síndic ha exposat un in-
forme contundent, com ha de ser quan afecta els drets fonamentals, els drets humans 
fonamentals, que són els pilars de la societat, els pilars de la democràcia, ha de ser 
contundent quan afecta els pilars de la convivència; però, d’altra banda, avalat amb 
informes, avalat per una normativa internacional, avalat pels acords que ha signat 
l’Estat espanyol. Per tant, hem de discutir si això és correcte o no. Tota la resta: tac-
ticisme polític vestit d’agressivitat o vestit del color que cadascú hi vol posar. 

Però nosaltres agraïm que l’informe sigui contundent, avalat amb aquests infor-
mes. I jo crec que si algú no hi està d’acord, que digui que l’Estat espanyol aquell 
punt precís no l’ha signat, o que defensi argumentalment, des de l’àmbit jurídic, 
aquest informe que presenta el síndic, i no des dels altres àmbits del pensament po-
lític partidista. I dir que quan es reacciona davant de la negació del que hi ha, jo crec 
que s’està caient en un nou atac a la democràcia. Perquè l’esperit democràtic és..., un 
informe, contestar-lo amb un nou argument, documentat, avalat, etcètera, però no 
des d’un posicionament frontal, que l’únic que fa és un mal a la democràcia. 

I això fa que tots plegats caiguem en una confusió –i s’ha volgut portar, jo crec 
que volgudament, a alguna confusió per part d’algun grup–, que és relacionar que 
l’informe no és correcte amb convertir-lo en un nou atac a l’independentisme; per 
tant..., és a dir, hi ha incompliments i ho han volgut igualar al procés de la inde-
pendència, quan jo, al síndic, no li he sentit per la seva boca parlar ni del procés in-
dependentista. S’ha parlat sempre de fets que han ocorregut, relacionats o no, però 
dels fets, no de les voluntats o del pensament. Per tant, jo crec que, aquí, s’hi ha 
caigut, no?

I també dir que això, a vegades, passa perquè hi pot haver un esquema mental 
previ de tots plegats –i ja posaré jo el meu primer, si vostès volen–, que segurament 
està més lligat al poder que a l’esperit democràtic fonamental. I ho deia l’altre dia 
en una intervenció al Parlament: que hi ha gent que es pensen que el fin justifica los 
medios. Això és el primer..., és l’eina que destrossa la democràcia.

Per tant, hem d’acceptar els posicionaments. I jo crec que els hem d’acceptar vin-
guin..., agradin o no agradin, com nosaltres ho intentem fer des de molts moments. 
Perquè dèiem que l’informe està basat amb, jo diria, tres tipus d’origen, que fan re-
ferència a les regressions democràtiques.

Un, les lleis aprovades pel Parlament espanyol. Son les lleis i les podem mirar, 
i podem mirar si realment afecten o no. I la Llei orgànica de seguretat ciutadana o 
la del Codi penal, si afecten o no. Diu: «Està demostrat?» Sí. «I qui s’ha queixat?» 
Sí, permetin-m’ho dir: tothom, menys els grups polítics interessats –tothom. Doncs, 
és així. I traguem-nos el color partidista, si us plau, que estem parlant dels drets fo-
namentals. 

Igual que la reforma del Tribunal Constitucional. Com podem permetre que un 
tribunal tingui també la força executiva de les seves...? Sí: com pot ser art i part el 
mateix tribunal? Si això ho diu tot el món, que no és viable i que això contradiu  
el primer principi democràtic. Que se’n vol fer ús? Sí, perquè el fin justifica los me-
dios. Però que això és democràtic? No. I, per tant, es carrega el primer principi de la 
democràcia.
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O també, un altre punt, que és que les lleis aprovades al Parlament espanyol les 
fa algun grup polític determinat i, en època de majoria absoluta, les fa com vol. 
I això és un ús determinat de la democràcia. 

Un altre dels tipus d’origen que afecta el volum de l’informe: la interpretació que 
es fa de les lleis en seu judicial, que no s’adequa als estàndards constitucionals, es-
tatutaris o internacionals dels drets humans. I és així. Hi ha l’informe Greco –i n’ha 
fet referència el síndic–, que són el grup d’estats –m’agrada referir-ho– contra la cor-
rupció –ho torno a repetir: grup d’estats europeus contra la corrupció–, que diu que 
de les onze recomanacions n’hi ha sis que no s’ha ni pensat a veure què s’hi pot fer. 
I a les altres, s’hi ha actuat, però de manera totalment insuficient. Qui ho diu, això? 
Un informe internacional del Consell d’Europa, d’un grup d’estats europeus contra 
la corrupció. Ho diuen ells. Doncs, si a algú no li agrada, que parli amb ells, a veure 
si l’informe és correcte o no. Però ho diu, l’informe.

I un altre àmbit d’aquest origen són les decisions polítiques o administratives que 
constitueixen incompliments flagrants de drets reconeguts en les més altes normes 
jurídiques. Quan hi ha polítiques administratives, és qui aplica els processos admi-
nistratius qui les modifica. I, per tant, aquí qui estigui al Govern, òbviament, en té, 
vulgui o no, molt bona responsabilitat. 

Vull fer referència també, per donar suport al que s’ha explicat, tot i que s’hagi 
dit, que Espanya està a la cua d’Europa en independència judicial. No hi ha separa-
ció de poders. Ho diu tothom, amb casos concrets. I ho diu el baròmetre, no només 
a nivell europeu, sinó també de l’opinió pública que hi ha respecte a la separació de 
poders. És així. Agrade o no agrade, és així. Jutges per la Democràcia denuncien les 
interferències judicials de l’Estat, i diuen: «Per col·locar jutges i fiscals afins en òr-
gans decisius que jutgen la corrupció.» I diuen també que «són nomenaments, quan 
es fan, que no corresponen als principis de mèrit i de capacitat, sinó a la connexió 
i afinitat amb el poder polític». Això no és democràcia, i això és una porta a l’ami-
guisme i és obrir-li també la porta a la corrupció. 

S’ha dit aquí, en seu parlamentària..., algun altre grup parlamentari ha fet refe-
rència, per exemple, a les declaracions del senyor Ernesto Ekaizer, que deia aquí, en 
aquesta mateixa sala, que «les accions que porta a terme el Gobierno espanyol per 
frenar el sobiranisme són política criminal» –subratllat. O diu també que el senyor 
José Manuel Fuentes Gago va viatjar a Suïssa amb maletí de diners per comprar el 
«pantallasso» per fer veure que el senyor Trias tenia diners a Suïssa, cosa que no era 
certa i que va resultar totalment falsa. I això, en campanya electoral..., i ho ha dit el 
síndic: «Això, en aquells moments, entenent com altera l’esperit essencial de la de-
mocràcia, està castigat, i castigat penalment.» Aquí la via penal ni els preocupa, ni 
es denuncia, ni s’exerceix. 

O també, que el mateix comissari Olivera, que és qui destapa la trama Gürtel, és 
qui, ell mateix, la torna a tapar. O podríem dir el cas de la UDEF, que també s’hi ha 
fet referència, quan al senyor Mas se’l denuncia amb informes sense signar, que no 
se sap..., però ningú dimiteix. I no tornaré a fer referència –ja ho ha explicat també 
el síndic i s’ha demostrat i s’ha comentat molt– als casos que hem tingut aquí, en seu 
parlamentària, que s’han anat explicant, no?

O també, per no dir..., un altre que és jutge, el senyor Elpidio Silva, que diu tres 
coses: «La democracia española es posfranquista» –ho diu ell–, «no hi ha separació 
de poders» –ho diu ell–, «el Ministeri d’Interior és qui ha orquestrat l’operació Ca-
talunya, que alguns volen amagar-la» –ho diu ell.

I, per tant, no m’allargaré més en aquests temes, perquè suposo que el temps..., 
me’n deu quedar poc –ho intueixo, presidenta–; però sí que m’agradaria dir unes pa-
raules en defensa de l’atac que està rebent la Mesa del Parlament i el Parlament des 
del punt de vista democràtic total. L’ordenament jurídic ens garanteix als diputats 
debatre, defensar les posicions, votar les qüestions i impulsar iniciatives. I, de fet 
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–i, de fet–, el portaveu del Grup del Partit Popular ha parlat d’inviolabilitat parla-
mentària. És cert –és cert–; però per a tots i sempre, no només quan a mi em convé. 

I una altra cosa: inviolabilitat parlamentària no vol dir que no hi hagi d’haver 
educació, que no hi hagi d’haver respecte, que no hàgim de tractar-nos tots amb el 
suficient respecte. (Remor de veus.) I no..., simplement –simplement– per acabar, 
dir que aquest bloqueig sistèmic a l’opinió política, al debat polític i a les iniciatives 
polítiques acaba carregant-se la democràcia (persisteix la remor de veus), acaba car-
regant-se el parlamentarisme, i acabaríem, si és així, en un lloc on l’activitat parla-
mentària democràtica deixa de tenir efecte.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Els agrairia que no tinguessin (remor de veus)..., no tinguessin 
converses paral·leles, perquè això va en detriment de la qualitat de les intervencions 
dels diferents portaveus.

Ara passaríem la paraula al síndic, per un temps de quinze minuts.

El síndic de greuges

Gràcies, presidenta. Jo vull començar per agrair totes les intervencions dels 
grups parlamentaris, amb totes les seves consideracions, òbviament contradictòries 
i de debat; això és un Parlament, només faltaria. Jo vaig viure massa anys, quan no 
hi havia contradiccions, dins de la política; que volia dir que hi havia dictadura. Per 
tant, benvingudes totes les opinions i totes les contradiccions, amb totes les argu-
mentacions i amb l’èmfasi que calgui. 

I els demanaria que m’ajudessin, ens ajudessin, a que aquest informe pogués anar 
al Ple del Parlament. Creiem que s’ho mereix i que té prou entitat com perquè un dia 
hi hagués una sessió al respecte. 

I li diria a la diputada del Partit Socialista, que aquest informe va entrar en 
aquesta cambra a l’abril de 2017, eh? Aquesta cambra el té des de l’abril de 2017. 
I està, a més, amb una carta expressa a la presidenta on li comunicàvem que dema-
nàvem que, amb la màxima immediatesa, pogués ser discutit. I el discutim avui, 
per les raons que siguin, el mes de juny entrat, ben entrat el mes de juny, en aquesta 
comissió. Nosaltres, mentrestant, i per connexions amb tots els mons amb què hem 
col·laborat en altres informes i en aquest concret, com el col·legi d’advocats, vam fer 
un acte el 29 de maig al col·legi d’advocats.

De la mateixa forma que li diria que, havent demanat a la presidenta del Con-
greso que hi hagués un debat al Congreso sobre aquest informe, i de moment no 
havent obtingut cap resposta, farem un acte informatiu a la ciutat de Madrid, sense 
deixar de subratllar que és curiós que en una comissió parlamentària al Congreso ja 
s’ha discutit, un mes més tard, un informe que avui s’anomena «de contrainforme» 
d’aquest. És aquella anècdota tan divertida que explica el Josep Pla a El quadern 
gris, que quan els examinaven a la facultat de dret els deien: «A veure, les tesis de 
Kant.» I tothom deia: «No, no las sé. –La rèplica. –Bla, bla, bla. –Aprovat!» O sigui, 
el que menys importava era si..., el que deia Kant, eh?, s’aprovava només que amb 
la rèplica a Kant. 

Però que estem a la seva sencera disposició en aquesta comissió, com ho hem es-
tat sempre, i, a més, demanant-los més intensitat al respecte en el Ple i, si és possible, 
com el que hem demanat al Congrés dels Diputats, i com jo ho torno a agrair en aquest 
Parlament; només faltaria. Jo estic elegit per unanimitat de tots els grups parlamenta-
ris, de la qual cosa me n’enorgulleixo –per unanimitat de tots els grups parlamentaris. 
I, per tant, em dona un gran honor poder exercir la feina que exerceixo a partir d’aquest 
aval que em dona la més plena independència; primer, per fer política –la tasca més 
noble que es pot fer: interessar-se pels afers públics, llibertats i garanties en el món 
polític–, evidentment, sense fer posicions partidàries, que són les que han d’haver al 
Parlament entre els grups parlamentaris. 
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Lamento que per entrar a rebatre això s’hagi de desqualificar el món acadèmic. 
Tot el meu respecte per totes les posicions del món acadèmic. Jo he treballat tren-
ta anys i escaig al món acadèmic. Un doctorat americà, tinc..., he estat docent als 
Estats Units, ho he estat aquí; tinc una llarguíssima experiència acadèmica. I una 
premissa elemental que sempre he cregut en el món acadèmic és el gran respecte a 
totes les posicions acadèmiques també, perquè ningú té la veritat ni en les investi-
gacions acadèmiques. Però mai entraria a desqualificar a ningú del món acadèmic 
ad intuitu personae. 

I vam presentar l’informe, a més, no només amb l’orgull de l’encàrrec que rebo 
del Parlament i en el Parlament, sinó legitimats. El síndic pot atendre queixes –ha 
d’atendre queixes; ens ho van ampliar amb consultes–, pot obrir actuacions d’ofi-
ci –i raó d’això, que molts defensors d’Europa no la tenen, participem en un futur 
seminari a Amsterdam per explicar..., perdó, a la Haia, per explicar què són les ac-
tuacions d’ofici– i fer informes. I ho pot fer directament, d’acord amb els encàrrecs 
que vostès li van donant al síndic, o amb l’Estatut o amb la Llei del síndic. Però no 
només això, sinó amb el màxim de rigor i objectivitat. 

I jo els pregunto, als grups parlamentaris: creuen que l’Informe de malnutrició in-
fantil obeïa a raons partidistes? No era objectiu? L’Informe sobre la segregació esco-
lar obeïa a raons partidistes? L’Informe sobre garanties dels detinguts o sobre el de-
partament d’atenció especial a les presons era partidista i no era objectiu? L’Informe 
sobre els abusos a menors –l’últim, per exemple, a partir del cas del Maristes–, amb 
la reprimenda i recomanacions fortíssimes a la conselleria d’Ensenyament. O l’Infor-
me sobre la renda mínima d’inserció 2011, el cacau que es va armar amb el canvi de 
transferències, que va deixar trenta mil unitats de convivència sense nivell de subsis-
tència, era partidisme? No eren objectius? Els hi dic, perquè el que sí que demanaria, 
que, amb tot l’afany que vulguin posar en el debat, anéssim amb compte a anar-nos-
en per un pendent que no té res a veure amb sospesar fets amb fets i anar a veure les 
contradiccions –fets amb fets. 

Miri, jo vaig assistir a la Comissió de Venècia, senyor Carrizosa, i hi vaig ser 
tota la sessió. Vaig assistir els dos dies i el dia anterior, quan hi han els comitès. 
I vaig tenir llargues converses amb els representants de l’Estat espanyol, que no hi 
podien intervenir, que, en aquest cas, estava el president, però no hi podia interve-
nir, perquè es tractava d’Espanya, i amb els dos ponents, especialment amb el pe-
nalista italià, d’enorme prestigi, que va fer l’informe. I em va dir: «Mai havia tingut 
tantes pressions per un informe.» No ho deia ni un separatista ni un sobiranista ni 
una..., ho deia el relator encarregat de la Comissió de Venècia, per fer l’informe que 
va fer. Vaig sentir l’advocat de l’Estat, que va parlar en nom del Govern espanyol 
quan hi va haver tota la discussió de l’opinió. I va dir: «Mai l’aplicarem a càrrecs 
electes.» Si vol, li puc passar la transcripció de la intervenció de l’advocat de l’Estat, 
eh?: «Mai l’aplicarem a càrrecs electes.» Quan la Comissió de Venècia deia: «No 
apliquin mai aquesta qüestió a càrrecs electes.» Està en el diari de sessions de la 
Comissió de Venècia i li puc passar la transcripció literal. I parlo de fets, no?

Però fixin-se vostès que la Comissió de Venècia no fa sentències, emet opinions; 
és la joia de la corona del Consell d’Europa, i emet opinions i advertències demo-
cràtiques. I jo, que no he dit mai que la democràcia espanyola és com la turca –no 
ho he dit mai–, he dit que en la Comissió de Venècia, en l’ordre del dia, senyor San-
tamaría –en l’ordre del dia– hi havia un punt sobre la Turquia d’Erdogan, un punt 
sobre Orbán, un punt sobre Polònia i un punt sobre Espanya. A mi em feia vergonya. 
A mi, com a ciutadà espanyol, em feia vergonya; no sé si m’entén. Que la joia de la 
corona d’Europa, que està per la democràcia..., d’un organisme on hi han tot de par-
lamentaris espanyols, eh? –el Consell d’Europa es conforma de parlamentaris dels 
estats–, i que tinguéssim com a veïns de l’ordre del dia els que teníem. Perquè està-
vem col·locats, per decisió de l’Assemblea Parlamentària d’Europa, com un problema 
democràtic. No estàvem..., no havíem caigut del cel a l’ordre del dia de la Comissió 
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de Venècia ni l’havia portat el Govern espanyol, l’havia portat l’Assemblea Parla-
mentària d’Europa.

I encara més fets. Vostès demanen al síndic que intervingui sobre la reforma del 
Reglament quant a lectura única, i m’agradaria que em citessin un sol parlament de 
l’Estat o autonòmic que no tingui lectura única per a proposicions de llei. (Veus de 
fons.) No, és clar, és que volen comparar institucions per... Torno a parlar de fets. 
«No, és que per aquí vindrà l’aprovació...» Els estic demanant que siguin..., perdo-
nin, jo he llegit a diaris que Catalunya entrava en una deriva nazi i autoritària per-
què es donava la lectura única a les proposicions de llei. És que té la mateixa deriva 
el Parlament d’Andalusia?, el Senat?, el Congrés?, el Parlament d’Astúries? Torno a 
dir-los-hi: mirin si troben algun parlament que no tingui per lectura única les pro-
posicions de llei.

Torno als fets. I, anant als fets, hem parlat de coses concretes que crec que en 
les seves intervencions no han valorat prou, com poden ser les actuacions d’alguns 
poders públics advertits per autoritats internacionals. Estalvio la llista de coses que 
han passat una vegada lliurat l’informe. L’informe és d’abril, però el podríem anar 
enriquint amb qüestions que han anat passant, no? Mirin, vostès van ser convidats 
–i alguna diputada present va fer cas del convit perquè hi va assistir– als dos semi-
naris que es van organitzar a Barcelona on hi havien totes les autoritats europees de 
drets humans; que no tenien res a veure ni amb el procés ni amb el sobiranisme ni 
amb el separatisme.

Hi havia el Defensor del Poble Europeu, hi havia el director de l’Agència de 
Drets Fonamentals, i tothom –i també ho deuen tenir, perquè està penjat al nostre 
web– va advertir amb alarma sobre les derives autoritàries avui. Ho tenien a tret, 
eh?, hi podien haver anat. Es va fer una sessió aquí baix, al Parlament, i l’anterior 
s’havia fet al Tinell. Podrien..., encara ho poden llegir, si ho volen mirar, en el web 
del síndic. Això és el que pretén aquest informe: una alerta, com s’ha dit aquí; una 
alerta que s’està donant a tot Europa. El dilema llibertat-seguretat està erosionant 
temes democràtics molt importants a Europa. 

El senyor Hollande, com es deia en aquests seminaris, reforma una sèrie de qües-
tions constitucionals pensant-se que amb això evitarà el gihadisme, i després d’això, 
a França hi ha un rosari d’atemptats. S’han citat les declaracions de la primera mi-
nistra del Regne Unit, que ha arribat a dir que si cal canviar les lleis de drets humans 
les canviaran. És la deriva que hi ha avui a Europa, basada en una por, en una inse-
guretat, que pot afectar plenament l’afirmació de les llibertats i dels drets.

Miri, pel que fa a Espanya i pel que fa a Catalunya, molt en concret l’informe 
cita autoritats amb elaboracions extenses i madures. S’ha dit aquí diverses vegades 
la del Greco. I jo els he parlat del Tribunal Europeu de Drets Humans. No he sentit 
ni una sola paraula respecte a aquesta qüestió, que està afectant centenars de milers 
de persones: les clàusules terra. No els importa? No és un dret a Catalunya que està 
malmès? És un dret molt concret. Ha de callar el síndic, si veu que a una sentència 
del Tribunal Europeu que va a favor de la nostra gent, especialment jove, li estan 
posant obstacles? No ho hem de treure, en aquest Parlament, nosaltres? I a d’altres, 
si cal, com jo he demanat, no?

El que diu el relator de Nacions Unides o la mateixa Llei de memòria històrica, 
impulsada pel Gobierno Zapatero, no els importa que ens haguem quedat, no a mig 
camí, just a les tentines? No afecta drets, això? Aquesta és la pregunta que ens hau-
ríem de fer tots plegats.

Jo acabo demanant-los molt solemnement, però molt solemnement: amoïnin-se 
molt a fons per la deriva que pot afectar drets.

El 2 i el 3 de juny jo era a Estrasburg. Em vaig reunir amb el senyor Raimondi, 
president del Tribunal Europeu de Drets Humans; amb el senyor Muižnieks, comis-
sari europeu de Drets Humans; amb el secretari general de l’Assemblea Parlamentà-
ria, i amb un observador del Consell de Ministres, en diverses reunions. I a tot arreu 
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el leitmotiv era «atenció amb les llibertats». Jo els hi trasllado. Aquest informe no 
se’l prenguin com una qüestió banal que tindrà un venciment d’aquí a un mes i mig. 

Dissortadament, i per una sèrie de fenòmens, és una deriva. I especialment als 
partits que tenen forta representació parlamentària, on avui es fan les lleis més im-
portants sobre els temes que toca aquest informe, que no és aquest Parlament, els ho 
demano encara amb més «carinyo»: atenció amb les llibertats.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, síndic. Habitualment, no donem torn de rèplica després de la interven-
ció del síndic, però crec que aquest és un informe prou especial. El síndic ha pogut 
respondre, i, per tant, donaríem tres minuts a cadascun dels grups per fer, digués-
sim, la contrarèplica.

Gràcies.
Té la paraula el diputat de Ciutadans, el senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Muy rápidamente, porque en tres minutos poco po-
demos desarrollar. Pero usted se ha referido a que en otros parlamentos existe la 
posibilidad de hacer lectura única de proposiciones de ley. Y yo le diré, primero: 
lo que se pretende con esta modificación de reglamento, sin consenso ninguno, es 
modificar los pilares de funcionamiento de nuestra democracia. Se pretende aprobar 
por lectura única una ley que afecta al fundamento de la convivencia, la derogación 
de la Constitución por lectura única.

Se ha referido usted antes, señor síndic, a que usted fue nombrado por unanimi-
dad por este Parlamento. Para cesarle a usted hacen falta tres quintas partes de este 
Parlamento –tres quintas partes. Pues, con esta modificación de reglamento que na-
die conoce y que está metida en un cajón, usted ya deja de tener las potestades que 
tiene como síndic que fue nombrado por unanimidad, porque solo con la mitad más 
uno usted deja de ser síndic y deja de regir el ordenamiento jurídico que tenemos 
actualmente, porque deja de regir la Constitución, y se deroga, de facto, el Estatuto 
de autonomía con la mitad más uno. Ya me dirá usted si esto es normal y no es un 
abuso el cambiar las reglas del juego a mitad de partido. 

Y, por último, se han referido aquí también a..., bueno, yo quería decirle a usted... 
Usted se ha acogido a sus informes sobre la malnutrición infantil, sobre abusos a 
menores, y ha parecido que decía: «¿No eran imparciales? ¿No eran informes sol-
ventes?» Pues, sí, lo eran; nadie se los ha discutido, y muchos de nosotros los hemos 
utilizado. Pero eso no valida el panfleto que usted presenta ahora como informe ali-
neándose directamente con el Gobierno de la Generalitat y, por último ya, excedien-
do absolutamente sus competencias.

Porque usted, en el artículo 78, tiene la misión de proteger y defender los dere-
chos y libertades reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto, y a tal fin 
supervisa la actividad de la Administración de la Generalitat, y organismos públicos 
o privados vinculados a la Administración de la Generalitat, y las entidades públi-
cas dependientes de ella. Y también la Administración local de Cataluña y la de los 
organismos públicos o privados vinculados o que dependen de la misma. Pero usted 
no tiene una facultad general de revisión o critica de todo lo que ocurre en el mundo 
mundial y en Cataluña, derivado de la normativa estatal; ni tiene un derecho ilimi-
tado a hacer crítica a todo nuestro sistema jurídico-político. 

Ya se lo he dicho: Ciudadanos puede coincidir con usted en cuestiones (sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) de politización 
de la justicia –acabo ya–; en la crítica a la Ley de seguridad ciudadana; en las intro-
misiones de la fiscalía, reiteradamente criticadas por nosotros; en la reforma del Tri-
bunal Constitucional, criticada por nosotros; en el derecho penal como última ratio. 
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Pero usted no puede decir que cuando unos políticos se saltan la ley, la ley no puede 
hacer nada contra esos políticos y sí contra los ciudadanos de a pie.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula la diputada Moreta, del Grup Socialista.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, presidenta. Només per al·lusions, perquè com que només ha respost al 
Grup Socialista, i genèricament a tothom, després, per al·lusions sí que m’agradaria 
dir-li que està molt bé que ho entrés el 28 d’abril..., de fet, el va entrar el 28 d’abril, 
l’informe, i de seguida se li va dir que sí, que l’expliqués; evidentment n’hi havien 
uns altres. Però jo el que li deia era que no calia anar-lo a explicar a altres llocs. Miri 
que en té, d’informes, per anar a explicar, i primer va explicar aquest, abans que ens 
l’expliqui a nosaltres. Per tant, això és el que jo estava comentant. Per tant, la rèpli-
ca és aquesta. Sí, sí..., si vostè pot explicar el que vulgui i pot anar on vulgui, però 
primer expliqui-ho al Parlament. I tenim molts informes per explicar, i això no és la 
resposta que em mereixia. Però, bé, és igual, tant se val.

D’altra banda, dir que, quan es va fer la sessió al Parlament, les dues diputades 
–no una, dues– érem la presidenta, Rosa Maria Ibarra, i jo mateixa, que hi vam es-
tar. Ho dic perquè estaria bé també deixar els punts sobre les is a on i qui va escoltar 
els temes que importen.

I altra cosa. Em sap molt greu, perquè tots els informes que hem anat presentant 
en aquest Parlament, el Grup Socialista sempre, sempre l’ha felicitat, però aquest no 
és objectiu, i, per tant, no es mereix cap felicitació.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Sí, passaríem la paraula al Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, al senyor Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Sí, no, molt breu. Com que abans s’ha posat sobre la taula la imparcialitat o no 
dels informes, nosaltres tornem..., ens reafirmem en que aquest informe és necessa-
ri, i tornem a donar les gràcies a l’equip del síndic.

I només una puntualització. El poder, per la seva pròpia dinàmica, tendeix als 
excessos. A Catalunya ho hem vist, per exemple, en l’operació contra els anarquis-
tes, que després va acabar com va acabar. A Catalunya hem vist el Cesicat i la seva 
monitorització de dissidents polítics. Això ho ha fet el Govern de Catalunya. Ho po-
sem sobre la taula, justament, com deia abans el diputat, perquè davant d’aquestes 
qüestions no hi ha «ells» i «nosaltres», sinó que tots hem d’estar vigilants; hem d’es-
tar vigilants com ho hem estat aquí, i hem d’estar vigilants també en el que passa a 
casa nostra.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Passem ara la paraula al senyor Sergio Santamaría, al diputat 
Sergio Santamaría, del Grup Parlamentari Popular. Tres minuts.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Me ciño al tiempo. No he podido hacer referencia, en mi 
primera intervención, a aspectos concretos que están relacionados íntimamente con 
la Comisión de Venecia, de la que el síndic hace gala de conocer interna e intensa-
mente. Esa comisión, cuando ha abordado los referéndums de secesión, específica-
mente ha subrayado que la mayoría de las constituciones de estados europeos no los 
contemplan, y que esta omisión no contradice estándares internacionales; concreta-
mente es la opinión sobre Montenegro, 2005.
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Yo creo que muchas veces, en fin, nos perdemos en el debate, pero a mí me pa-
rece que es una conclusión que debería, como digo, en fin, ser, bueno, respetada en 
sus justos términos.

Y, claro, a mí lo que me sorprende..., y, de verdad, yo lo hago, como lo hace el 
síndic, con toda pasión cuando defiendo mis argumentos, porque, si no, en fin, a lo 
mejor me dedicaría a otra cosa y no a la política..., que algunos diputados en esta co-
misión nos den lecciones de democracia, hombre, se hace complicado, ¿eh? Se hace 
complicado, porque precisamente la Comisión de Venecia dice claramente que en 
una democracia como la nuestra no hay legitimidad sin legalidad. Y lo sabe, señor 
Balasch, o debería saberlo, que no habría conflicto si no hubiera este desafío, este 
órdago a nuestra democracia. Y usted lo sabe también, que en Cataluña hay quienes 
quieren una democracia revolucionaria, y sin embargo nosotros la queremos cons-
titucional. Eso no es ningún delito, pedir que se respete el ordenamiento jurídico 
que todos nos hemos dado votando masivamente la Constitución española de 1978, 
especialmente la ciudadanía de Cataluña. Hombre, la historia está no solo para me-
terla en un cajón, también para recordarla. Y que, en cualquier caso, la legitimidad 
política es indisociable, es inseparable de la jurídica. Y lo dice la Comisión de Ve-
necia, no lo dice Sergio Santamaría, portavoz en esta comisión. Por tanto, a mí me 
parece que eso sería bueno que lo tuviéramos en cuenta.

Otra cuestión, señor síndic: el 9 de noviembre. El 9 de noviembre, mal que le 
pese a usted el criterio de la fiscalía, se ha dictado una sentencia por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña, que ha sido recurrida legítimamente, que yo entiendo 
que es justa. No ha habido ninguna vulneración, en apariencia, de ningún derecho 
fundamental. En todo caso, vamos a ver qué pasa con los recursos. Pero ¿por qué 
nos rasgamos las vestiduras cuando el estado de derecho funciona con toda norma-
lidad? ¿Qué problema hay en eso? Es que yo creo que, de verdad, hacemos castillos 
en el aire con todas estas cuestiones.

Un detalle que me parece también importante –y voy acabando–, porque es una 
circunstancia sobrevenida. La Audiencia de Barcelona, usted sabe, señor síndic, que 
a principios de mayo ha reabierto la causa por el caso de los concejales de Badalona 
y los hechos del 12 de octubre. Seguro que usted ha leído el auto judicial; me gus-
taría que hiciera algún comentario al respecto. La audiencia le ordena al instructor 
que reabra la causa por no compartir –textualmente– su alambicado razonamien-
to sobre lo que llamó el juez instructor, para archivar la causa, «la performance», 
la representación que se hizo en el Ayuntamiento de Badalona. ¿Eso no es normal 
funcionamiento del estado de derecho, señor síndic? Se interponen los recursos, y a 
veces se gana y a veces se pierde; esas son las reglas de la democracia. Y lo que no 
podemos hacer es, si no nos gusta, pinchamos la pelota. Eso es de gente poco ma-
dura. Y yo creo que en este Parlamento estamos precisamente para asumir la res-
ponsabilidad del momento político que estamos viviendo.

Nada más. Muchísimas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Passaríem la paraula al diputat de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Amb relació a la intervenció anterior, a les intervencions 
anteriors que defensen l’actuació de les institucions judicials espanyoles, dir que un 
dels aspectes que encertadament assenyala l’informe del síndic –no només ell, és 
vox populi–, és la no separació de poders a l’Estat espanyol, que és un pilar fona-
mental de la legitimitat de qualsevol actuació judicial. La politització de la justícia 
fa que el jutge sigui jutge i part, com recentment hem vist amb la reforma de les 
funcions i competències del mateix Tribunal Constitucional, no?
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Per tant, farien bé de ser una mica més autocrítics, a l’hora de considerar les defi-
ciències del sistema democràtic i judicial espanyol, amb aquest problema tan central 
com és la no separació de poders. Nosaltres marxarem, però vostès s’hi quedaran, 
amb aquest problema, i, per tant, un dia o altre l’hauran de resoldre, eh? –l’hauran de 
resoldre.

Bé, escolti’m, síndic, nosaltres del que prenem nota és que des del nostre punt de 
vista el to, el contingut i la forma de les intervencions, doncs, que fins i tot han ar-
ribat a l’extrem de demanar la seva dimissió, són directament proporcionals a la re-
gressió democràtica que vivim en l’Estat espanyol i que el seu informe posa de ma-
nifest. Per tant, és la típica estratègia de matar el missatger, quan el missatger és un 
mirall que reflecteix una imatge objectiva de tu mateix que no vols veure. I aquest 
és un dels problemes principals d’un règim en regressió: quan no es vol veure, quan 
no vol saber que es troba en caiguda lliure, des d’un punt de vista democràtic.

Nosaltres serem acceleradores, serem acceleradors, doncs, d’aquesta crisi, i es-
perem que amb el nostre exercici del dret a l’autodeterminació, efectivament, també 
s’activi la regeneració democràtica, doncs, en altres territoris.

Síndic, té tot el nostre suport a l’hora d’intentar aconseguir que aquest informe 
es presenti en el Ple del Parlament de Catalunya. Considerem que s’ho mereix i, per 
tant, esperem el suport de la resta de forces polítiques i de les instàncies pertinents 
perquè això pugui ser així.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per últim, per tancar el torn dels grups, el diputat Antoni Ba-
lasch, del Grup de Junts pel Sí.

Antoni Balasch i Parisi

Sí; gràcies, presidenta. Per aclarir, si més no, el concepte de reforma parlamen-
tària, que algun grup s’ha manifestat com si fos una cosa totalment..., no sé si dir 
il·legal o alegal. Jo crec que es confon el procés parlamentari amb el contingut del 
procés. Si aquest procés parlamentari l’utilitzen tots els parlaments, doncs, òbvia-
ment és de correcte ús a tot arreu. Una altra cosa és que el contingut..., que algun 
diputat es pensi –que pot passar–..., aquest concepte de reforma parlamentària ràpi-
da li pugui molestar o no; però això és el joc democràtic, eh? Per tant, una cosa és 
l’eina i l’altra n’és l’ús.

I per acabar, dir també simplement que la democràcia és llibertat d’opinió, és 
llibertat d’expressió, és llibertat de vot, i si hi ha discrepància se resol per via de vo-
tació. I que, com diu una resolució del Tribunal Internacional de Justícia de la Haia, 
quan hi ha un conflicte entre la legalitat, constitucionalitat d’un estat o d’un poble, 
cal resoldre-ho per via democràtica.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara li donaríem cinc minuts, com a molt, al síndic, perquè fes 
el tancament, i ho deixaríem aquí.

Gràcies.

El síndic de greuges

Gràcies, presidenta. I menys. Primer vull deixar clar que a les sessions interna-
cionals, tant del 16 com del 17, hi va haver la presència de la presidenta del Parla-
ment, de la senyora Moreta, també de la senyora Carmen de Rivera, i perdonin, que 
crec que no podia citar ningú més. Per tant... Ara les cito pels seus propis cognoms 
i, per tant..., perquè quedi la màxima claredat al respecte, no? No puc deixar de rei-
terar que és una llàstima, tenint una oportunitat com aquesta –no pas perquè sigui 
un «tanto» del síndic, sinó per tots nosaltres–, que no hi hagués més presència de 
les forces parlamentàries.
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En segon lloc, no es tracta de res més que d’anar precisant fets. Insisteixo en el 
tema de la Comissió de Venècia, amb qui nosaltres –en aquest cas parlo com a se-
cretariat de l’Institut Mundial de l’Ombudsman– hem redactat textos, perquè hem 
hagut de col·laborar en la seva redacció. I, per tant, que podem parlar amb tot co-
neixement de causa de com treballa. No entraré en debat sobre altres qüestions que 
vostès han debatut –i em sembla molt legítim– sobre la Comissió de Venècia que no 
estan en l’informe i que no pertany al síndic, en aquests moments, debatre-la.

Insisteixo en la primera part del problema que vostès m’han plantejat sobre la 
reforma del Reglament. La segona part, si es produís, evidentment que el síndic hi 
entraria. Però estem a la primera part. I la primera part... Al síndic li sorprèn que, 
especialment des de gent que vol ser molt autoritzada en alguns mitjans de comu-
nicació, s’hagi titllat Catalunya de nazi o d’autoritarisme per implantar un sistema 
reglamentari determinat que existeix, ho torno a dir, a tots els parlaments de la geo-
grafia espanyola.

I, re, acabo amb el mateix que els he dit abans. Estic fins i tot amoïnat que el 
legítim fragor del seu debat i del nostre debat els impedeixi entendre, en la meva 
modestíssima opinió, què és el que està en joc. Quan es parla de drets i de llibertats 
no s’hauria de parlar debades de drets i llibertats, i no s’hauria de dir que és normal. 
No és normal, l’actuació del ministre de l’Interior; em semblaria més que irònic, 
qualificar-la de normal. No són normals els enrenous que s’han produït a la fisca-
lia d’Espanya; i em semblaria més que irònic, citar-ho de normal. I ja no dic el cas 
Moix, que si encara algú vol dir que és normal... No, no, coses fins i tot anteriors, i 
fins i tot que també han sorgit a Catalunya. No és normal com s’han anat nomenant 
els jutges als darrers temps a l’Estat espanyol. I no ho diu només el síndic, ho diuen 
autoritats molt importants de la judicatura, aquí i fora d’aquí. No ens podem instal-
lar en una espècie de miratge de normalitat.

Els reitero la demanda: molt més enllà de la legítima confrontació de posicions, 
està en joc quelcom molt important. Vostès diran: «Sí, aquí hi ha un separatisme», 
no sé com en diuen... L’informe no en parla ni un instant. El que està en joc és el 
màxim rigor en el respecte democràtic. Amb les posicions molt controvertides? Evi-
dentment que sí, però el màxim rigor en el respecte democràtic. I això és el que el 
síndic intentar traslladar des de la seva experiència internacional i des d’un conjunt 
d’informes anteriors, que ara jo els podria retreure que no n’han fet res. Com els que 
van treure durant les campanyes electorals, que ningú els va poder desmentir; que 
afecten el respecte democràtic; que afecten el joc democràtic; que afecta autodeci-
dir-se per un vot a cada un dels ciutadans. I eren tan importants com el que estem 
debatent, formen part del que estem debatent. Però ja eren peces separades. I, per 
tant, jo puc estar institucionalment molt satisfet de rebre una carta de La Moncloa o 
del fiscal general de l’Estat en tant que és receptora o receptor del que estem elabo-
rant, però especialment de vostès espero més que no pas..., o siguin receptors, enca-
ra que siguin les posicions tan crítiques com vostès vulguin, que ho torno a agrair, 
perquè les crítiques amb criteri..., és quan un aprèn.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, síndic.
Donem per acabada la comissió i els emplacem a la propera. Bona tarda.

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i catorze minuts.
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