
TAUL A DE CONT INGUT

Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
261-00001/11 3

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · cinquè període · sèrie C · núm. 517

Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya

Sessió 20, dimarts 29 d’agost de 2017

Presidència de la I. Sra. Alba Vergés i Bosch



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

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

Imprès al Parlament

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

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 517
29 d’agost de 2017

Sessió 20 de la CIOC  3 

Sessió 20 de la CIOC

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (CIOC) s’obre a la 

una del migdia i dotze minuts. Presideix Alba Vergés i Bosch. Assisteix la Mesa el lletrat 

Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Lluís Guinó i Subirós i Sergi Sabrià i Benito, pel G. P. de 

Junts pel Sí; Albano Dante Fachin Pozzi i Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya 

Sí que es Pot, i Mireia Boya e Busquet i Sergi Saladié Gil, pel G. P. de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 

261-00001/11). Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya Aprovació del dictamen 

de la comissió.

La presidenta

Molt bé. Bon dia a totes i a tots.

Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
261-00001/11

Doncs, comencem ara l’última sessió d’aquesta Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya, d’avui 29 d’agost, a la una del migdia, amb la votació del Dic-
tamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya.

Aquest dictamen tindrà una part introductòria, en la qual s’explica el desenvo-
lupament de la comissió, les diferents sessions que hem tingut, les compareixences, 
les citacions, recitacions, les incompareixences, els trasllats a Mesa..., tota la feina 
que hem anat desenvolupant en aquesta comissió des que la vam obrir amb la seva 
aprovació al Ple el passat 8 de març, i serà la part introductòria d’aquest dictamen, 
que continuarà amb les conclusions que es votin avui.

I per presentar, doncs, aquestes conclusions que han presentat els diferents grups 
parlamentaris, en primer lloc li dono la paraula al Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, al diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, presidenta. Bé, en aquesta última sessió, jo voldria començar destacant 
que ha estat una comissió realment interessant; hem sentit coses en aquesta comis-
sió tan impactants com: «Pues sí, son Ciudadanos, el PP y el PSOE los que están 
bloqueando las comparecencias; eso es un hecho, no es una opinión.» Escuchamos 
también algo como: «En esas operaciones no se han utilizado agentes bajo autori-
zación judicial, se ha utilizado en muchas ocasiones a este tipo de policías en se-
gunda actividad, que ya han tenido problemas con la ley, a agencias de detectives, 
a confidentes con delito, y se ha pagado con fondos reservados.» Hemos escuchado 
cosas como: «L’operació Catalunya, molt sintèticament, òbviament, és una operació 
d’estat; tots els noms han estat dits. És una trama de la guerra bruta, paral·lela, fora 
de tot ordenament jurídic, al marge de qualsevol marc processal i fora de tot control 
públic i polític.»

Hem sentit coses com: «El dictamen fet per la fiscalia de Madrid sobre les gra-
vacions deixa clar que... de lo que hablan el ministro y De Alfonso no deja de ser 
un intercambio de ideas y estrategias políticas, una recopilación de posibles casos 
de corrupción que pueden afectar políticamente a determinados sectores indepen-
dentistas.»

Hemos escuchado... a l’excap de la Unitat d’Afers Interns de la Policia Nacio-
nal dient: «Alguien ha echado sal sobre documentos oficiales y luego ha hecho un 
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apaño, y han elaborado un documento y eso es el informe borrador.» La misma 
persona contestaba a una pregunta de la diputada Mireia Boya: «Pues sí que es una 
chapuza; si es lo que quiere que le confirme, pues, es una chapuza.»

Coses com aquestes hem hagut d’escoltar en aquesta comissió; moltes altres que 
ens posen els pèls de punta: brutícia, impunitat; una deriva, una deriva perillosíssi-
ma, d’un Partit Popular que en moltíssimes ocasions..., no només en relació amb la 
guerra bruta, sinó amb les seves lleis, com la llei mordassa, ens posen davant d’una 
situació molt preocupant.

Hem après una cosa, també: que hi ha molta por; hi ha molta por per part de mol-
ta gent a que se’n parli, d’aquests temes. I per això nosaltres en les nostres conclu-
sions denunciem que aquesta comissió ha sido víctima d’un doble boicot: primer, un 
boicot per part dels no compareixents, i, en segon lloc, per part de grups d’aquesta 
cambra que s’han negat a participar-hi, malgrat que estem parlant d’una situació de 
la màxima gravetat. Nosaltres no podem deixar de preguntar-nos per què al Parla-
ment de Catalunya, i també al Congrés dels Diputats, el PP, el PSC i el PSOE i Ciu-
tadans no volen parlar d’això. I no ens podem parar de preguntar de què tenen por 
aquests partits.

Hem vist i veurem en les conclusions que hem aportat els grups parlamentaris 
que sí que ens hem quedat que hi ha moltes coincidències: hi han coincidències 
bastant clares en el fet de que el president del Govern, Mariano Rajoy, lo sabía, tal 
com va dir el ministre; hi ha una coincidència especial en que tot això cal que sigui 
jutjat –cal que sigui jutjat–, i hi ha una important, també, coincidència en que ens 
trobem davant de l’ús partidista de les eines de l’Estat, i fins i tot de les que estan 
fora de l’Estat.

Per tant, aprovarem avui..., nosaltres donarem suport a les conclusions dels al-
tres grups. I ens congratulem també de que en el proper Ple aquestes conclusions es 
posin sobre la taula amb la presència d’aquests grups que es volen tapar les orelles 
i els ulls davant d’una realitat. Al Ple del Parlament hi hauran de ser i ens hauran 
d’escoltar.

Acabo amb una reflexió. Crec que per tal de que aquesta comissió acabi de ser 
una cosa de la qual sentir-nos orgulloses i orgullosos hem de tenir en compte una 
qüestió, i nosaltres la volem posar sobre la taula: a Catalunya hi ha hagut molta cor-
rupció, tones de corrupció; una corrupció de la qual ha estat responsable un partit, 
Convergència i Unió, que al llarg d’anys ha fet servir les institucions i el poder polí-
tic per aconseguir objectius que poc tenen a veure amb el bé comú. Per tant, nosal-
tres entenem que, pel bé de la comissió i pel bé de l’acord que tenim com a grups 
parlamentaris, no val dir que tot plegat –que tot plegat– és un invent de les clave-
gueres. A la sanitat catalana hi ha hagut tones de corrupció; en la privatització dels 
serveis públics hi ha hagut tones de corrupció; al Palau de la Música hi ha hagut 
tones de corrupció. Per tant, fem un prec de no utilitzar l’evidència clara d’aquesta 
guerra bruta contra rivals polítics com a disculpa d’una corrupció que, a Catalunya, 
lamentablement, també ha tingut lloc.

Posaré un exemple –i amb això sí que acabo. Per nosaltres, pel nostre grup –i així 
ho hem denunciat sempre–, Xavier Trias ha estat durant dècades una persona que 
amb la seva acció ha impulsat políticament un sistema sanitari que nosaltres consi-
derem fallit, considerem que és un niu de corrupció i d’opacitat. Sempre ho hem dit i 
ho continuarem dient amb tota claredat. De la mateixa manera que amb tota claredat 
direm que és intolerable el que ha passat amb el senyor Xavier Trias i l’atac que ha 
sofert per part d’aquesta claveguera.

De la mateixa manera que esperem..., i crec que això ens ha d’ajudar a entendre 
el veritable abast del que hem vist en aquesta comissió. Entenem que és important 
reconèixer-nos, més enllà de les nostres diferències polítiques, com a víctimes, 
tots plegats, d’aquesta manera intolerable de fer les coses. Nosaltres no som un 
partit ni un grup independentista, però no podem tolerar que s’ataqui des de fora 
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de l’estat de dret i que es persegueixi polítics pel sol fet de ser independentistes; de 
la mateixa manera que nosaltres posem sobre la taula que grups com Podemos 
han estat víctimes d’aquesta mateixa manera de funcionar i de perseguir rivals 
polítics.

Per què ho dic, això? Perquè crec que, malgrat les nostres diferències, que són 
moltes, davant d’una situació com la que hem viscut i com la que hem estudiat en 
aquesta comissió, hem d’estar plenament d’acord i plenament units davant d’un pe-
rill de fons per a la democràcia.

Per això, per aquesta idea de unitat, nosaltres, i perquè estem d’acord amb el que 
es diu, donarem suport a les conclusions de la resta de grups.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara, per presentar les conclusions del Grup Parla-
mentari de la CUP - Crida Constituent, té la paraula la diputada Mireia Boya.

Mireia Boya e Busquet

Bé, bon dia a tothom. Jo subscric al cent per cent les paraules del company 
Albano. El que passa és que hem tractat aquí una sèrie de branques que formen part 
d’aquesta operació Catalunya, no? –el nom que se li ha donat–, però nosaltres hem 
volgut posar a les nostres conclusions que d’operacions Catalunya n’hi ha moltes; 
n’hi ha hagut moltes en el passat, n’hi ha en el present i segurament n’hi haurà mol-
tes més en el futur. Per què? Perquè el modus operandi de l’Estat espanyol és sem-
pre el mateix, s’ha repetit històricament des dels anys setanta. I aquesta introducció, 
aquests antecedents de les moltes operacions Catalunya que nosaltres hem volgut 
posar en les conclusions d’aquesta comissió evidencien que la guerra bruta és la ma-
nera de fer habitual de l’Estat espanyol.

I, sí, aquí s’ha utilitzat la corrupció, la presumpta corrupció de polítics indepen-
dentistes o fins i tot de polítics que estan a l’oposició, no?, perquè també tenim..., 
se n’ha parlat breument perquè no era l’objecte de la comissió, però tenim el cas de 
l’informe PISA, que ve a ser el mateix amb els companys de Podemos; s’ha utilitzat 
la corrupció com a palanca per intentar frenar aquells moviments que són dissidents 
amb aquest statu quo que ens volen imposar des de l’Estat espanyol. Aquí, a Ca-
talunya, és el moviment independentista, però a l’Estat espanyol tot allò que repre-
senta Podemos és també un perill per a aquest statu quo que volen mantenir des del 
Govern de l’Estat, però també des d’aquells partits que formen part d’aquest pacte 
d’estat per intentar acabar amb aquesta dissidència política.

En segon lloc, les conclusions. Jo crec que ens posarem d’acord molt ràpidament 
tots els grups, perquè tots hem arribat a la conclusió –i el company Albano, doncs, 
ha llegit algunes de les intervencions dels compareixents– de que s’han utilitzat 
mitjans, efectius, recursos públics dels cossos policials de l’Estat per fer un control 
i seguiment de no només polítics independentistes, sinó també membres dels mo-
viments socials que treballen per aquest canvi a Catalunya, no?, per aquest procés 
independentista. I això s’ha fet d’una forma completament irregular, completament 
al marge de la llei. Recordem com aquests comissaris tenien tasques que estaven 
fora del catàleg de les tasques que normalment es tenen en aquests càrrecs de la 
policia, i, en definitiva, és una evidència clara que aquesta brigada politicosocial 
espanyola, que està formada per una desena de comissaris, d’inspectors en cap, 
doncs, existeix.

I per nosaltres el major responsable polític, sí, és Jorge Fernández Díaz, però 
no l’únic –no l’únic–, perquè ha actuat amb el coneixement i amb la connivèn-
cia d’altres membres del Govern de l’Estat espanyol. I, en aquest sentit, no només 
demanem responsabilitats polítiques a aquest senyor, que ja és exministre, sinó 
que demanem responsabilitats i la dimissió, per ètica, per decència, de Mariano 
Rajoy, de Soraya Sáenz de Santamaría, de Jorge Moragas, del ministre Zoido, de 
tots aquells responsables polítics que tenien coneixement del que s’estava tramant, 
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conxorxant, des d’aquesta brigada politicopolicial. I, en aquest sentit, sí, és una 
operació d’estat, però fa moltes dècades que aquesta operació d’estat dura. I ara, 
en aquestes darreres setmanes, doncs, encara potser la veiem que és més cruenta, 
que és més agressiva i que també va contra gent que està en aquest mateix Par-
lament o que està ara treballant per la democràcia, per poder fer aquest referèn-
dum de l’1 d’oc tubre.

I no han actuat sols, la policia i els polítics; hi ha mitjans de comunicació afins 
que han acceptat publicar informacions falses sense contrastar: El Mundo, Eduar-
do Inda, a qui li vull enviar una salutació i demanar-li que, si vol publicar el tercer 
article, jo no tinc cap problema; la guerra bruta no acabarà amb el procés indepen-
dentista d’aquest país.

I, sí, hi ha hagut també un ús partidista del poder judicial: fiscals, magistrats, 
Schola Iuris, aquella societat on tots barrejats, doncs, fan màsters i fan formació a 
alumnes perquè actuïn de la mateixa manera; com s’ha incitat la fiscalia a obrir di-
ligències amb retalls de diari d’informacions falses, o, al contrari, com magistrats 
han actuat irregularment per no admetre proves com aquestes gravacions que no 
tenen cap tipus de tall i que no han estat manipulades. Per què no hi ha hagut una 
transcripció per veure quin era l’abast penal del que allà es deia, no? I parlem de les 
gravacions entre Jorge Fernández Díaz i Daniel de Alfonso.

És una evidència que s’han utilitzat fons reservats i recursos públics. Hi ha hagut 
aquí detectius que han reconegut que han estat pagats en metàl·lic i sense factura. Hi 
ha notes internes del comissari Villarejo, que formen part dels processos judicials 
oberts, on reclama que l’Estat li pagui pels seus serveis. Com aquest senyor s’ha 
enriquit utilitzant les seves pròpies empreses privades. Més enllà de la falta d’ètica, 
doncs, aquí hi ha altres tipus de delictes que especifiquem a les nostres conclusions 
i que voldrem que es tinguin en compte per obrir la via judicial contra aquests res-
ponsables.

I, finalment, com això és una clara vulneració dels principis fonamentals d’un 
estat de dret i un atac a l’essència de la democràcia. Aquells que ens diuen que no 
som demòcrates, nosaltres, estan avalant, amb el seu silenci, amb la seva connivèn-
cia, aquesta operació d’estat. Partit Popular, Ciutadans, PSC-PSOE no són ningú 
–ningú– per dir a aquests tres grups parlamentaris que estem aquí que no som de-
mòcrates, perquè són ells els corruptes i són ells els que formen part d’aquesta gran 
claveguera de l’Estat contra la dissidència política; dic moviment independentista a 
Catalunya, però també altres moviments polítics a l’Estat espanyol.

Demanem que s’intervingui judicialment contra aquells que no s’han presentat; 
alguns escudant-se en una orden del Consell de Ministros que passa per sobre de la 
sobirania d’aquest Parlament; alguns amb respostes clarament insultants, degradant 
el que és una institució com el Parlament de Catalunya.

I, finalment, tots aquests delictes de malversació de fons públics, frau processal, 
fals testimoni, delicte contra l’honor, revelació de secrets, falsedat documental, pre-
varicació, encobriment, omissió del deure de seguir delictes i abús d’autoritat, volem 
que es posin en coneixement del poder judicial, de la fiscalia, d’algun jutjat d’ins-
trucció, perquè siguin jutjats.

No sé si arribarà a bon port, no sé si hi haurà una sentència que sigui desfavo-
rable per a aquests que estan implicats en aquesta operació Catalunya, en tot cas el 
que sí que sabem és que és l’hora del reconeixement d’allò que ha succeït, d’intentar 
la reparació dels danys causats i, sobretot, de treballar per les garanties de no repe-
tició, acabant amb aquest pacte d’estat de tots aquests partits que han avalat aquesta 
operació claveguera de l’Estat. I això comença votant l’1 d’octubre al referèndum; 
acabar amb la guerra bruta, amb la claveguera de l’Estat, comença l’1 d’octubre vo-
tant al referèndum d’autodeterminació de Catalunya.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, per presentar les conclusions del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, té la paraula el diputat Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. I gràcies per la feina feta pels grups parlamentaris de Cata-
lunya Sí que es Pot i de la CUP en aquesta comissió, que certament s’ha fet visible 
una gran diferència entre diferents grups parlamentaris sobretot pel que fa al que és 
la concepció democràtica i el respecte que mereix una comissió d’investigació del 
Parlament de Catalunya, que és l’espai on resideix la sobirania del poble de Cata-
lunya.

En primer lloc, en la mateixa mesura que vull posar en relleu la feina feta, com 
també han fet els altres portaveus, sí que voldria destacar que el Partit Socialista 
de Catalunya, el Grup Parlamentari de Ciutadans i el Grup Parlamentari del Partit 
Popular han intentat bloquejar absolutament aquesta comissió, han deixat de parti-
cipar-hi quan alguns dels testimonis que van participar activament en aquesta co-
missió..., no els acabava de satisfer el que manifestaven. I, per tant, han intentat, hi 
insisteixo, una manera de fer política que entenem, des del nostre punt de vista, gra-
víssima, que és posar en entredit el Parlament de Catalunya. I això els grups parla-
mentaris que som aquí no ho permetrem ni ara ni mai.

Vaig començar la meva intervenció en el moment de constitució d’aquesta co-
missió d’investigació al plenari del Parlament de Catalunya dient que em feia fàstic 
parlar de l’operació Catalunya, i continua, a més a més, després de les compareixen-
ces, aquesta sensació de fàstic, de cansament, d’indignitat, d’indignació. Ha quedat 
acreditada des d’un punt de vista empíric, perquè no teníem cap dubte de que havia 
estat així, perquè posàvem el focus en un treball periodístic molt destacable –i tam-
bé voldria aprofitar l’avinentesa d’aquest acte que fem avui en aquesta comissió, 
de conclusió de la comissió...–, la gran feina que han fet uns periodistes concrets, 
els periodistes del diari Público, i tots aquells periodistes que des d’una perspecti-
va professional han incidit en aquest treball. Ha quedat demostrada l’existència de 
l’operació Catalunya, que no és només un nom. Aquesta era una operació planteja-
da, articulada, estructurada per anar contra els polítics independentistes, que tenen 
en alguns casos noms i cognoms, però que és una operació clarament d’estat, que té 
unes característiques que són difícilment homologables avui a Europa i al món en 
general, de com un ministre, el senyor Fernández Díaz, havia..., amb la seva con-
nivència, amb la seva participació, tal com ha quedat acreditat en les gravacions, 
que són elements empírics per demostrar precisament aquesta participació, i aquest 
intent, en alguns casos aconseguit, de conspiració per anar contra els polítics inde-
pendentistes.

Portaré l’exemple clar, que a més a més el documental de Les clavegueres de 
l’Estat ha posat sobre la taula, que és el cas de l’exalcalde de Barcelona, el senyor 
Xavier Trias, que va comparèixer, i que certament és la constatació de l’exemple del 
que és maquinar, de fabricar proves falses per intentar fer mal a un polític determi-
nat perquè, òbviament, no comparteix els objectius bàsics dels promotors d’aquesta 
operació Catalunya.

S’hi ha fet referència, la gravetat del cas és que és una operació d’estat, amb la 
participació i activació del Ministeri de l’Interior i del seu ministre. I, aprofitant 
l’avinentesa, també, ja els dic que continuem demanant la dimissió d’aquest senyor 
com a diputat al Congrés dels Diputats i a més a més com a president d’una comis-
sió. És indigne que avui aquest senyor, amb el que ha quedat demostrat aquí, conti-
nuï exercint de diputat al Congrés dels Diputats a Madrid.

Hi ha, evidentment, i ha quedat acreditat, també, un lligam entre les ordres po-
lítiques i la policia política. En la compareixença d’un policia i d’una persona que 
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forma part d’aquest espectre va quedar acreditat que aquesta relació existia, que hi 
havia connivència i que hi havia realment creada una estructura paral·lela dins del 
Ministeri de l’Interior.

Volem també deixar dit que, pel fet de que ens indigna l’actitud d’una part de la 
policia, no acceptarem en cap cas que se’ns retregui que el que fem és estendre una 
pàtina de desconfiança respecte a la resta de la policia. La policia corrupta, la poli-
cia que va participar en l’operació Catalunya, té noms i cognoms, i a més a més té 
lligams polítics clars, i el que demanem és la depuració de tots aquests policies que 
hi han participat activament, i que la majoria dels quals no han atès el requeriment 
del Parlament de Catalunya per venir a comparèixer, com era la seva obligació, i 
que, de forma reiterada, a més a més, i sense cap mena de justificació, s’han negat a 
participar en aquesta comissió.

Hem acordat i demanem que el tipus penal vulnerat per aquestes persones els 
sigui clarament imputat, i prendrem..., i defensem la presa d’accions juridicopenals 
contra aquestes persones que han oblidat que el principi democràtic de participar 
activament en una comissió d’investigació és una obligació i que no justificar la no 
presència té conseqüències de caire penal. Insistim que aquesta és una de les vies..., 
que Junts pel Sí defensa anar fins al fons. Aquestes persones hauran de respondre 
davant del jutge per què no han volgut participar o comparèixer en aquesta comis-
sió. És gravíssim.

Certament, com que hem participat molt activament en tot això, hem acabat as-
sumint quelcom inassumible; hem acabat, segurament, acceptant que ens expliquin 
quins han estat els motius pels quals s’ha articulat tota aquesta operació. No ho ac-
ceptarem, no ho entendrem, ni ara ni mai. Ha estat una acció absolutament delictiva, 
que mereix l’obertura..., o mereixia, ja, inicialment, amb tot el seguit de delictes que 
s’han comès, presumptament, per part de fiscalia, i, si no ho fa a partir d’aquestes 
conclusions, el que estudiarem a fons és la interposició de les corresponents quere-
lles criminals. Això no pot tornar a succeir mai més.

L’Estat espanyol tenia un problema intern en la policia i en la direcció del Minis-
teri de l’Interior, i és bo que s’hagi conegut, és bo que hagi causat indignació, però 
el que és més important i el que és més necessari és que es prenguin mesures des 
d’un punt de vista polític i judicial, i s’han de fer de forma paral·lela i complemen-
tària. I entenem que tota aquesta utilització, a més a més, de determinats mitjans 
de comunicació, que tampoc han volgut participar en aquesta comissió, per acabar 
d’acreditar..., no per investigar, perquè en el fons no investigàvem res: les evidències 
eren tan clares que el que calia era reconèixer errors, cosa que no s’ha fet, i, per altra 
banda, assumir les responsabilitats, cosa que tampoc s’ha fet.

Va començar aquesta operació el 2010 amb el dinar famós de La Camarga. S’ha 
mentit de forma conscient el Parlament de Catalunya, s’ha falsificat proves, s’han 
inventat expedients, s’ha fet tot el que segurament era impensable en un estat de 
dret mínimament consolidat. I, realment, el president Puigdemont en un moment 
determinat ho va dir, els dèficits democràtics d’aquest Estat s’han fet palesos de for-
ma molt contundent. I, per tant, ha quedat palès que no és només una determinada 
posició política la que diu que hi ha hagut operació Catalunya, que ha estat una ope-
ració d’estat i que aquestes operacions i aquestes accions tenen, evidentment, uns 
responsables. I els responsables, a més a més del ministre de l’Interior..., que, de fet, 
el senyor Zoido ha substituït, que era el senyor Fernández Díaz, i atès que ha quedat 
constatat, acreditat i explicat i expressat formalment que el ministre havia explicat 
de la seva pròpia veu tota aquesta operació al senyor president del Govern..., és obvi 
que també demanem responsabilitats al president del Govern, com també demanem 
responsabilitats a la senyora Alícia Sánchez-Camacho, que, evidentment, s’ha cons-
tatat que és una de les actrius i dels personatges que ha participat més activament 
en tota aquesta conxorxa.



DSPC-C 517
29 d’agost de 2017

Sessió 20 de la CIOC  9 

Estem davant d’una operació inacceptable, indigna, i el que hem de fer com a 
parlament, i això d’alguna manera acreditarà la nostra maduresa política, és que, 
més enllà d’aquestes conclusions que expliquem avui aquí i que a més a més tras-
lladarem al plenari de la setmana vinent perquè ho escolti absolutament tothom..., 
el que és cert és que no ens podem quedar aquí, i hem coincidit amb els grups par-
lamentaris de la CUP i de Catalunya Sí que es Pot que cal anar més enllà, i anar 
més enllà significa judicialitzar, aquesta vegada sí, de forma justificada, una opera-
ció política, una operació d’estat, que no s’havia d’haver portat a terme mai i que ha 
causat uns danys i uns perjudicis que, òbviament, seran difícils de restituir, però 
sí que, des d’un punt de vista de responsabilitat política i de responsabilitat penal, 
cal que anem fins al fons.

Només, per acabar la meva intervenció, i ho farem extensiu en la sessió plenària 
de la setmana vinent, cal que posem en valor la feina que s’ha fet en aquesta comis-
sió. Certament, explicar avui que era necessària seria certament poc transcendent, 
però en el moment que es va plantejar hi va haver grups parlamentaris que van in-
tentar minimitzar-la i declarar-ne la seva innecessarietat.

Nosaltres defensem, juntament amb els altres grups parlamentaris, que aquesta 
comissió era necessària, era preceptiva, ja no només per la informació que es pugui 
haver donat en seu parlamentària, sinó perquè ha portat que la societat en general 
i la ciutadania en general sàpiguen com ha actuat l’Estat en una operació, hi insis-
teixo, que –i a això ja s’hi han referit altres grups parlamentaris– ha tingut des d’un 
punt de vista democràtic..., o ha causat un dany, pràcticament, des del nostre punt de 
vista, irreparable a l’Estat espanyol en l’àmbit de la democràcia, de l’estat de dret i 
de tot el que ha de tenir una democràcia mínimament consolidada.

Defensem que el Parlament continuï tirant endavant comissions d’investigació; 
defensem la dignitat d’aquest Parlament, i continuarem fent-ho, i a més a més de-
manem la col·laboració de tota la ciutadania, en general, i de tots els grups parla-
mentaris, cosa que alguns no han fet, tal com he manifestat, i el que demanem, 
segurament, és que en el plenari cadascú exposi des d’un punt de vista polític les 
seves conclusions. Però, més enllà d’això, insistir una altra vegada que és que s’han 
de prendre mesures; no n’hi ha prou en exposar les conclusions en sessió plenària ni 
en sessió de comissió, hem de prendre mesures, i així ens hem compromès tots els 
grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat.
Doncs, un cop exposades les conclusions, passaríem a la votació; en primer lloc, 

de les conclusions del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, que consten 
d’un total de vint-i-tres punts, dels quals el punt número 19 quedaria anul·lat, per 
una errada, i en els quals en els diferents punts en què hi ha explicació seria només 
el primer paràgraf el que quedaria adjuntat en el dictamen i no tota l’explicació del 
punt.

Per tant, vots a favor de les conclusions del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot? 

Unanimitat.
Ara votem les conclusions del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 

que són en total catorze punts, a part de tota una introducció d’antecedents molt ela-
borada que ha fet el grup parlamentari. Aquests punts serien els que s’incorporarien 
en el dictamen de la comissió d’investigació.

Vots a favor?
Unanimitat, també.
I ara passem a la votació de les conclusions del Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí, que també tenen una introducció que no caldria posar a votació, però sí tots 
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aquells punts numerats, diferenciats per capítols; per tant, són molts punts, que no 
comptaré, però són amb tota la numeració que està establerta aquí i incorporada una 
errata que ja s’ha entrat per registre, també.

Vots a favor?
Queden aprovades també les conclusions del Grup Parlamentari de Junts pel Sí 

per unanimitat.
Voldria tancar aquesta comissió d’investigació, que la tanquem avui després de 

molta feina de molts mesos, i, en primer lloc, crec que pertoca, i en aquesta comis-
sió especialment, donar les gràcies als serveis parlamentaris, especialment, evident-
ment, al lletrat, però també a la gestió de la comissió, que ha tingut una persona ti-
tular, com si diguéssim, però també n’hi han hagut d’altres treballant, per la gestió 
de les citacions, que no ha sigut gens fàcil; per la gestió de les incompareixences, 
que tampoc ho ha sigut gens; per transmetre’ns a nosaltres tota la informació que 
anaven rebent en el Parlament; per a aquesta comunicació i aquest assessorament 
constant que he rebut com a presidència, i, per tant, crec que es mereixen, doncs, 
aquest agraïment, els serveis parlamentaris de la casa.

En segon lloc, en la constitució d’aquesta comissió ja vaig dir que assumia aques-
ta presidència amb la voluntat de posar llum a les clavegueres d’un estat, donada 
tota la informació que havia sortit fins al moment, i que teníem la voluntat de que 
les compareixences intentessin aclarir, ampliar tot allò que en aquell moment sa-
bíem que era la punta, només, de l’iceberg, que tothom pogués preguntar, que tots 
els grups parlamentaris se sentissin respectats per preguntar. Considero que això ho 
he fet i ho he treballat en tot moment. I, per tant, no puc compartir mai que es pugui 
dir que s’ha fet un ús partidista o partidari d’aquesta comissió d’investigació, quan 
sempre s’ha intentat garantir que tots els grups parlamentaris poguessin fer les pre-
guntes corresponents a tots els compareixents, i que, per tant, si algun grup parla-
mentari ha decidit abandonar els treballs de la comissió, que no sigui per no haver 
respectat sempre, absolutament, això.

Vaig dir que intentaríem ser útils per als diputats i diputades, per al Parlament, 
per a la democràcia i per a la ciutadania en general. Crec que, en aquest aspecte, 
malgrat tot i malgrat les incompareixences que hem tingut –que hauríem pogut acla-
rir i hauríem pogut, en tot cas, desmentir algunes informacions que altres comparei-
xents estaven dient–, malgrat tot això, crec que sí que ha servit per a la ciutadania, 
sí que la societat catalana sap ara més que abans que hi ha coses que són inassu-
mibles en un estat de dret i democràcia, i que, en qualsevol cas, allò que es pugui 
construir en el futur mai comptarà amb unes clavegueres i amb una utilització de 
l’Estat i d’estructures paral·leles, com hem vist en l’Estat espanyol, sigui quin sigui 
el futur polític.

Vaig dir també que no pretenia pas substituir cap procediment judicial i d’aquí, 
arran d’això també venen les conclusions dels diferents grups parlamentaris que de-
manen precisament que s’investigui judicialment i que s’aprofundeixi en les investi-
gacions allà a on toca, i insisteixen en aquesta necessitat d’investigar tot allò que ha 
anat sortint en aquesta comissió.

I, per últim, també voldria remarcar que el Parlament de Catalunya, com a insti-
tució, es defensarà davant del menyspreu i el menysteniment al que ha estat sotmès 
arran de les incompareixences, sobretot d’aquelles que venen per part d’altres insti-
tucions de l’Estat; no és només deslleialtat institucional, sinó que també això ataca 
la democràcia i ataca la transparència, i crec que la ciutadania es mereixia que, en 
un parlament, malgrat que sigui un parlament autonòmic i sigui considerat de sego-
na per uns quants, nosaltres defensem –i ens defensarem com a Parlament de Cata-
lunya–..., que la ciutadania d’aquest país es mereixia..., i creiem que així ho consi-
derarem. I, per tant, ens defensarem com a Parlament de Catalunya arran d’aquestes 
incompareixences.
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Em sembla que no em deixo re. Si em deixo alguna cosa, em disculpeu. Molt 
agraïda a la feina dels grups parlamentaris. I ja he donat les gràcies en cada moment 
als compareixents que han tingut a bé de venir a la comissió. Donar les gràcies tam-
bé als mitjans que han seguit amb interès aquesta comissió d’investigació i que han 
ajudat també a traslladar a la ciutadania tot el que ha passat.

I res més. Ens veiem al Ple.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i tres minuts.
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