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Sessió 18 de la CIOC

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

nou del matí i dos minuts. Presideix Alba Vergés i Bosch. Assisteix la Mesa el lletrat Fran-

cesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Lluís Guinó i Subirós i Roger Torrent i Ramió, pel G. P. de 

Junts pel Sí; Albano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Mireia Boya 

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

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Francisco Martínez, ex-secretari d’estat d’Interior, davant la Co-

missió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00599/11). Comissió d’Investi-

gació sobre l’Operació Catalunya. Compareixença.

2. Compareixença de Jaume Barrado González, comissari de policia, davant la Comis-

sió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00598/11). Comissió d’Investigació 

sobre l’Operació Catalunya. Compareixença.

3. Compareixença de Pedro Esteban, excomissari de la Brigada d’Informació del Cos 

Nacional de Policia a Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Cata-

lunya (tram. 357-00600/11). Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. Compa-

reixença.

4. Compareixença d’Antonio Giménez Raso, policia en excedència, davant la Comissió 

d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00601/11). Comissió d’Investigació so-

bre l’Operació Catalunya. Compareixença.

5. Compareixença de José María Romero de Tejada Gómez, fiscal superior de Cata-

lunya, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00585/11). 

Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. Compareixença.

6. Compareixença de Bonifacio Díaz Sevillano, exagregat d’Interior a l’Ambaixada d’Es-

panya a Andorra i agregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Mèxic, davant la Comissió 

d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00573/11). Comissió d’Investiga-

ció sobre l’Operació Catalunya. Compareixença.

7. Compareixença de Celestino Barroso Sánchez, agregat d’Interior a l’Ambaixada 

d’Espanya a Andorra, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 

357-00574/11). Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. Compareixença.

8. Compareixença de Beatriz Méndez de Vigo Montojo, ex-secretària general del 

Centre Nacional d’Intel·ligència, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Ca-

talunya (tram. 357-00577/11). Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. Com-

pareixença.

La presidenta

Bé, bon dia a totes i a tots. Comencem la Comissió d’Investigació sobre l’Ope-
ració Catalunya. 

Modificació de l’ordre del dia

Avui 25 de juliol, a les nou del matí, teníem citat per segona vegada el senyor 
Francisco Martínez, ex-secretari d’estat d’Interior, el qual és evident que no compa-
reix en aquesta comissió.

I, per tant, suspendrem la sessió fins a les deu del matí, esperant el senyor Jaime 
Barrado.

La sessió se suspèn a les nou del matí i tres minuts i es reprèn a les deu i un minut.

La presidenta

Molt bé, doncs. 
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Suspenem la sessió altra vegada. I ens tornem a citar a les onze, donat que no ha 
comparegut el senyor Jaime Barrado González, comissari de policia, i esperarem a 
les onze el senyor Pedro Esteban, excomissari de la Brigada d’Informació del Cos 
Nacional de Policia a Catalunya.

Suspenem la sessió.

La sessió se suspèn a les deu del matí i dos minuts i es reprèn a les onze i cinc minuts.

La presidenta

Bé, doncs, tornem a suspendre la sessió, donat que el senyor Pedro Esteban, ex-
comissari de la Brigada d’Informació del Cos Nacional de Policia a Catalunya, tam-
poc compareix en aquesta comissió d’investigació. 

I, per tant, ens tornem a citar a les dotze en punt, esperant el senyor Antonio 
Giménez Raso, que és policia actualment en excedència.

Suspenem la sessió.

La sessió se suspèn a les onze del matí i sis minuts i es reprèn a les dotze del migdia i tres 

minuts.

La presidenta

Bé, doncs, continuem la comissió d’investigació.
El punt número 4 de l’ordre del dia era la compareixença d’Antonio Giménez 

Raso, policia en excedència, davant d’aquesta Comissió d’Investigació sobre l’Ope-
ració Catalunya, que, com veiem, tampoc compareix i tampoc ha tingut l’interès de 
fer-nos-ho saber amb antelació.

Pel que fa als següents punts de l’ordre del dia, al punt número 5 sí que tenim 
resposta del senyor José María Romero de Tejada, donat que..., segons instruccions 
de la Fiscalia General de l’Estat, se li aconsellava, doncs, no venir a aquesta comis-
sió d’investigació.

Debat i ratificació de traslladar a la Mesa del Parlament diverses 
incompareixences

I per les tres compareixences que hi ha posteriorment –que són el senyor Boni-
facio Díaz, exagregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra i agregat ac-
tualment d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Mèxic, i que, per tant, li havíem 
ofert videoconferència; el senyor Celestino Barroso, d’Andorra, que també li ha-
víem ofert videoconferència, i la senyora Beatriz Méndez de Vigo, ex-secretària 
general del CNI, que actualment està a Pequín, i que, evidentment, també li havíem 
ofert videoconferència–, doncs, com que no s’han posat en contacte per poder des-
envolupar la videoconferència, podrem donar per acabats aquests punts de l’ordre 
del dia.

Si algun grup parlamentari, que em consta, té interès a fer una intervenció... 
(Pausa.) Doncs li dono la paraula al diputat de Catalunya Sí que es Pot, el senyor 
Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, presidenta. Portem tot el matí aquí i no s’ha presentat ningú. Òbvia-
ment, perseguirem judicialment els que no s’hagin presentat. 

Però, a banda d’això, per tal que el matí serveixi per alguna cosa, voldria apro-
fitar, amb el seu permís, per dirigir-me a les persones que ens puguin estar mirant 
i dirigir un missatge –no sé si aquesta és la càmera–: «Ciutadans, aneu a YouTube, 
busqueu el documental Las cloacas de Interior, mireu-lo i difoneu-lo», perquè, ve-
ient el respecte que es té per les comissions parlamentàries, l’única esperança que 
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ens queda per trencar el silenci mediàtic i polític escandalós al voltant d’això és in-
formar-nos i difondre la informació.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Algun altre grup vol fer una intervenció?

Lluís Guinó i Subirós

Sí; voldria fer un comentari.

La presidenta

Sí? (Pausa.) Doncs, el diputat de Junts pel Sí, el senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Atesa l’actitud de la majoria dels compareixents, alguns dels quals els hem citat 
per segona vegada, i per tant se’ls ha donat l’oportunitat de comparèixer, per si al-
guna qüestió d’indisposició haguera succeït, jo el que proposo de forma contundent, 
i ja hi hem fet referència els tres grups parlamentaris que som avui aquí a la comis-
sió, és que demanem a la Mesa que s’actuï amb contundència i que s’apliqui el Codi 
penal a totes aquelles persones que incompleixen de forma sistemàtica, sense cap 
mena de motiu, les comunicacions que els fa el Parlament de Catalunya, perquè és 
una burla absoluta al parlamentarisme, és un intent, a més a més, de tapar absoluta-
ment el que és una evidència, demostrada de forma empírica i per moltes persones, 
de l’operació Catalunya. I, tal com deia contràriament la senyora Sánchez-Camacho 
ahir, hi ha hagut operació Catalunya. I, a més a més, hem d’aportar les conclusions 
de l’operació Catalunya per tal de que s’iniciïn accions judicials, sigui via fiscalia, 
sigui via presentació de les querelles corresponents. Això no pot quedar així de cap 
manera. 

I, a la vista, a més a més, que l’Estat actua en aquesta dinàmica judicialitzadora 
en tota la seva capacitat, el que hem de fer des del Parlament, i els grups parlamen-
taris, a més a més, que no compartim aquesta manera de fer, és també judicialitzar 
al màxim i que assumeixin les responsabilitats a nivell penal, més enllà del polític, 
perquè políticament no n’assumeixen ni una, entre altres coses perquè, dels dos se-
nyors que van comparèixer ahir, un és diputat al Congrés dels Diputats i l’altre, a 
més a més, forma part de la Mesa del Congrés dels Diputats, també, i el gran ideòleg 
de tot això és un senyor que és exministre i, a més a més, és president d’una comis-
sió del Congrés dels Diputats.

Per tant, no han assumit cap responsabilitat política davant d’unes evidències que 
són inapel·lables, diríem, i el que ens queda només és demanar responsabilitats pe-
nals. I des de Junts pel Sí el que demanem és que siguem contundents amb aquesta 
exigència de responsabilitats penals de tota aquesta gent.

La presidenta

Diputada, vol intervenir també, no? (Pausa.) Li dono la paraula a la diputada Mi-
reia Boya, de la CUP - Crida Constituent.

Mireia Boya e Busquet

Bé, nosaltres ja ho vam proposar en una sessió anterior, on vam demanar que les 
deu persones que ja han estat citades dos cops, i, per tant, doncs, han incomplert el 
Codi penal..., demanar a la Mesa del Parlament que no només doni compte a fisca-
lia, sinó que consideri iniciar accions penals contra aquestes deu persones i contra 
les que s’hi puguin haver afegit ahir, avui..., que es sumen a aquesta llista.

I, en aquest sentit, demanem que sigui amb la major urgència possible que la 
Mesa del Parlament pugui prendre aquesta decisió, perquè això és una falta de res-
pecte total i absoluta pel Parlament sobirà del poble de Catalunya per part de tots 
aquests que, no només no han vingut, sinó que molts d’ells no s’han dignat ni a con-
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testar una petició de compareixença oficial, quan estan obligats pel Codi penal a 
venir i a comparèixer en un parlament.

Aleshores, en aquest sentit, nosaltres el que demanem és que s’iniciïn aquests 
tràmits judicials per part del Parlament, i, quan tanquem aquesta comissió i quan 
fem les conclusions, si les votem i ens posem d’acord els tres grups parlamentaris 
que quedem aquí..., perquè, recordem-ho, n’hi ha tres que llueixen per la seva ab-
sència –que són el Partit Popular, que és la claveguera major de l’Estat; el Partit 
Socialista, que és el seu còmplice, i Ciutadans, que és aquell que recolza un govern 
corrupte i de claveguera com és el del Partit Popular–, doncs, que no han vingut aquí 
o han abandonat aquesta comissió o només venen per acompanyar alguns dels que 
han, aquí, comparegut. 

Hi ha un segon tema, que jo crec que en les conclusions podrem anar una mica 
més lluny, que és: hi ha hagut compareixences que s’han contradit entre ells, i, per 
tant, si un diu una cosa i l’altre diu altra, hi ha algú que menteix, i prestar fals testi-
moni és també delicte. 

Aleshores, en aquest sentit, nosaltres, en les conclusions, doncs, també farem una 
proposta d’iniciar accions penals contra aquells que creiem que han prestat fals tes-
timoni en aquesta comissió. 

Res més.
Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Entenc que el Grup Parlamentari de Catalunya sí que es Pot se 
suma a la petició, perquè així ho va dir l’altre dia, quan la diputada de la CUP - Cri-
da Constituent també ho va exposar aquí. 

Per tant, s’ha de fer..., hi ha un acord de la comissió per demanar a la Mesa del 
Parlament que vagi més enllà de donar compte a la fiscalia de les incompareixences 
i que estudiï quines són les responsabilitats penals en les que el Parlament, com a 
institució, es pot personar.

És aquest, l’acord?

Lluís Guinó i Subirós

No. Jo crec que s’han de fer..., nosaltres, sumant les intervencions dels grups 
parlamentaris de Catalunya sí que es Pot i de la CUP, el que plantegem és que hi ha 
responsabilitat penal per no comparèixer en una comissió d’investigació d’un par-
lament una vegada t’han citat per primera i t’han tornat a citar per segona vegada; 
hi han responsabilitats penals, segurament, i constaran acreditades, en les accions 
o activitats que s’han constatat, acreditat, contrastat, demostrat en totes les compa-
reixences que hi ha hagut, i aquí també hi pot haver vulneració clara de determinats 
tipus penals que apareixeran molt ben determinats en les conclusions, i hi ha una 
tercera responsabilitat penal, que és la que comentava la diputada de la CUP, que és 
que, atès que hi hagut contradiccions entre els compareixents, és probable que 
acabi demostrant-se que alguns dels compareixents han mentit en seu parlamen-
tària, i això, des del nostre punt de vista, també, és un delicte, i per tant n’hauran 
de respondre en l’àmbit que correspongui. Per tant, serien tres àmbits diferents, que 
els haurem de mirar de concretar i els concretarem, a més a més. 

Aquesta comissió no ha de fer..., d’alguna manera hem de ser diferents de com 
són al Congrés dels Diputats les forces polítiques, i hem d’intentar arribar fins al 
final amb totes les conseqüències, que és, a més a més, la tendència habitual de la 
política de l’Estat en la majoria de qüestions. Per tant, nosaltres hem d’anar també 
fins al final i amb totes les conseqüències. 

I com que, per desgràcia, les responsabilitats polítiques, com deia abans, no les 
assumirà ningú, perquè aquesta gent continua fent política i són responsables d’àm-
bits en el Congrés dels Diputats, pel que s’ha d’anar, de forma contundent, és per la 
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via penal. I això el que demanem des de Junts pel Sí: que es vagi definitivament i 
fins al final per la via penal.

La presidenta

D’acord, perfecte. Entenc que els punts número 2 i 3, que ens exposava el diputat 
Lluís Guinó, tindran vigència o tindran sentit quan estiguem en la fase de les con-
clusions de la comissió d’investigació, i que, per tant, ara insistim en l’acord en el 
punt 1, que és fer saber a la Mesa que hi ha un acord d’aquesta Comissió d’Investi-
gació sobre l’Operació Catalunya perquè la Mesa estudiï anar més enllà de només 
donar compte a la fiscalia i demanar responsabilitats, com a institució del Parlament 
de Catalunya, per les incompareixences que fins al moment s’han esdevingut.

El Parlament està fent un informe, i també la Mesa se servirà d’aquest infor-
me jurídic per poder prendre la decisió pertinent..., i sobre quines compareixences 
han de recaure aquestes responsabilitats que el Parlament, com a institució, dema-
narà.

Quedem així. Ho farem arribar a la Mesa, perquè en la reunió..., tant bon punt 
es consideri, pugui la Mesa del Parlament decidir quines accions legals emprèn en 
aquest sentit.

Tanquem aquesta comissió per aquest període de sessions; donem vacances a les 
clavegueres, diguem-ho així, i, per tant, ens retrobem, passades les vacances, en el 
nou període de sessions.

(Albano Dante Fachin Pozzi demana per parlar.) Diputat?

Albano Dante Fachin Pozzi

Presidenta, les clavegueres mai descansen.

La presidenta

D’acord. Era una manera de dir que ens... (veus de fons), que nosaltres sí que des-
cansarem de clavegueres, diguem-ho així, o no, però en qualsevol cas ens tornarem 
a trobar; és a dir, la comissió no es tanca aquí, hi ha d’haver les conclusions i ja de-
cidirem el calendari entre tots. D’acord? (Pausa.)

Aixequem la sessió. Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia.
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