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Sessió 13 de la CSG

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

minuts. Presideix Ramon Espadaler i Parcerisas, acompanyat de la vicepresidenta en fun-

cions, Carmen de Rivera i Pla, i de la secretària, Núria Picas Albets. Assisteixen la Mesa el 

lletrat major i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Carlos Carrizosa Torres, Mercè Escofet Sala, Blanca Victo-

ria Navarro Pacheco, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Elisabeth Valencia Mim-

brero i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Anna Geli i España, Antoni 

Morral i Berenguer i Eduard Pujol i Bonell, pel G. P. de Junts per Catalunya; Aurora Car-

bonell i Abella, Najat Driouech Ben Moussa i Gemma Espigares Tribó, pel G. P. Republi-

cà; Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, pel 

G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, pel S. P. del Partit Popular 

de Catalunya.

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

l’adjunt general, Jaume Saura i Estapà, i de l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants 

i dels adolescents, Maria Jesús Larios Paterna.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges per 

a informar sobre la relació de retribucions dels alts càrrecs i el personal eventual i altres 

qüestions que afecten el síndic de greuges (tram. 359-00019/12). Síndic de Greuges, de la 

institució del Síndic de Greuges. Sessió informativa o compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic 

de Greuges perquè informi sobre les seves relacions amb persones investigades pel pre-

sumpte finançament il·legal de CDC (tram. 356-00556/12). Alejandro Fernández Álvarez, 

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

El president

Bona tarda a totes les diputades i diputats. Aniríem per començar aquesta co-
missió.

Hi ha una petició, abans d’entrar pròpiament en el desenvolupament de l’ordre 
del dia, del Grup Popular. Si la vol formular...

Esperanza García González

Gràcies, president. Sí, nosaltres demanaríem una alteració de l’ordre del dia. El 
punt número 2 correspon a la sol·licitud de compareixença del síndic de greuges i 
considerem que és una mica..., vaja, no té gaire sentit que primer es faci la compa-
reixença i, després, es voti la compareixença d’aquest. Per tant, demanem l’alteració 
de l’ordre del dia i que el punt 2 passi a ser punt 1.

El president

Hi ha algun grup que tingui alguna objecció al respecte?, o podem aprovar per 
unanimitat la inversió de l’ordre del dia i començar per aquest segon punt fent-ne la 
votació i després...?

Em diu el lletrat, amb pulcritud..., de fet, és una proposta del president, perquè 
l’alteració de l’ordre del dia hauria de ser, a part, formulada per dos grups. En qual-
sevol cas, recollim la seva intenció i crec que podríem invertir l’ordre del dia.

Moltes gràcies.
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Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges perquè informi 
sobre les seves relacions amb persones investigades pel presumpte 
finançament il·legal de CDC

356-00556/12

En qualsevol cas, per tant, començaríem per la sol·licitud de compareixença del 
síndic de greuges davant de la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre 
les seves relacions amb persones investigades pel presumpte finançament il·legal de 
CDC. I té la paraula la diputada del Partit Popular.

Esperanza García González

Gràcies, president. Doncs, després de les informacions aparegudes en premsa 
respecte d’un viatge que va acceptar el senyor Rafael Ribó en la seva condició de 
síndic de greuges en exercici, un viatge que consistia en assistir a la final de la 
Champions a un partit del Futbol Club Barcelona i que va pagar un empresari que 
ha estat immers en la causa de la corrupció de finançament il·legal de Convergència 
Democràtica de Catalunya, considerem que és necessari que precisament la sindi-
catura de greuges comparegui en el dia d’avui per explicar com va acceptar aquest 
regal, qui l’hi va oferir –si va ser el senyor Soler directament– i, en qualsevol cas, 
quines conseqüències s’han d’extreure d’aquesta acceptació d’un regal que contravé 
tota la normativa respecte als alts càrrecs de la Generalitat.

El president

Moltes gràcies. No sé si els grups volen intervenir o podem procedir a la vota-
ció... Sí?, el Grup de Ciutadans? El senyor Carrizosa té la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Sí. Como no tengo claro cuál va a ser el resultado de la votación y si se va a per-
mitir, por parte de la mayoría parlamentaria, que comparezca el síndic para dar ra-
zón del viaje que hizo pagado por un empresario del 3 por ciento a Berlín, a ver una 
final del Barça, pues, tenemos que decir que pedimos que se apruebe esta compare-
cencia hoy, aquí, ya que, mediante maniobras antiparlamentarias, se ha conseguido 
vetar la presencia del síndic Ribó ante el Pleno.

El síndic Ribó ha venido dos veces al Pleno del Parlamento a explicar informes 
que nada tienen que ver con su informe anual que presta ante el Pleno, y la mayoría 
de la Mesa, aconsejada por los letrados de la cámara, denegó la tramitación de la 
comparecencia del síndic ante el Pleno, lo cual constituye una vergüenza para este 
Parlamento, que un caso como el que nos ocupa hoy, de posible corrupción o vín-
culos con la corrupción por parte del defensor del pueblo de Cataluña, se haya im-
pedido que llegue al Parlamento bajo las falsas afirmaciones de ilegalidad. En un 
parlamento en el que se tramitan cuestiones de flagrante inconstitucionalidad, las 
explicaciones del defensor del pueblo por un presunto caso de corrupción, por lo 
visto, no pueden llegar al Pleno, según la mayoría de la Mesa.

Por lo tanto, entendemos que deberá dar explicaciones en esta comisión, y su-
pongo que, ya que se nos vetó en el Pleno, se acordará así la comparecencia en esta 
comisión.

El president

Algun altre grup vol fer ús de la paraula en aquest torn? (Pausa.)
Sí que precisava, i perquè és rellevant a efectes del desenvolupament de la comis-

sió, que demà hi ha una reconsideració, si no estic errat, a la Mesa i també a la Junta 
de Portaveus, al respecte. Perquè consti també en acta que això és així.

Entenc que els altres grups no volen intervenir.
Per tant, vots a favor de la compareixença del senyor Ribó, plantejada en els ter-

mes que han quedat exposats pel Partit Popular?
Vots en contra?
Abstencions?
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La sol·licitud ha quedat desestimada per 6 vots a favor, 11 en contra i cap abs-
tenció.

Per tant, procedim a desenvolupar el que ara és el segon punt de l’ordre del dia, 
que és la sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant de la Comissió 
del Síndic per a informar sobre la relació de les retribucions dels alts càrrecs i el 
personal eventual i d’altres qüestions que afecten el síndic de greuges aparegudes en 
els mitjans de comunicació.

Demanaríem, si us plau, doncs, que el síndic pogués atansar-se per fer la seva 
exposició... (Veus de fons.) Perdó. M’apunten, vull dir, a efectes d’acta, que són 
7 vots a favor. Disculpin.

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i dotze minuts i es reprèn a les tres i catorze mi-

nuts.

El president

Una qüestió d’ordre. Demanaria –perquè veig que hi han diputats que no són 
habituals a la comissió– que o ara, in voce, o al llarg de la comissió, per escrit, ens 
facin arribar les substitucions que hi han als diferents grups parlamentaris, a efectes 
de l’acta de la comissió.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois 

Per part del Grup de Ciutadans, el senyor Carlos Carrizosa substitueix la senyora 
Munia Fernández-Jordán, i la senyora Blanca Navarro substitueix la senyora María 
Valle.

El president

(El president comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han 
quedat enregistrats els primers mots.) ...substitució. 

Compareixença del síndic de greuges per a informar sobre la relació de 
retribucions dels alts càrrecs i el personal eventual i altres qüestions que 
afecten el síndic de greuges

359-00019/12

Per tant, desenvoluparem el punt de l’ordre del dia en els següents termes, si els 
sembla bé a tots i totes les portaveus: en primer lloc, donaríem un torn d’intervenció 
al senyor síndic, pel temps que li estableix el mateix Reglament, que seria com un 
màxim d’una hora d’intervenció; després, aturaríem, si els sembla bé, la comissió 
per un espai de deu minuts o un quart d’hora, el que estimin convenient, que és el 
que fem quan no debatem un informe que vostès hagin pogut llegir amb antelació; 
reprendríem la comissió i faríem l’ordre d’intervencions com habitualment el fem en 
aquesta comissió. Els sembla bé? (Pausa.)

Doncs agraïm la compareixença del senyor síndic i de les persones que l’acom-
panyen, que són el senyor Jaume Saura, adjunt al síndic; la senyora Maria Jesús 
Larios, adjunta al síndic i per a la defensa dels drets dels infants; el senyor Francesc 
Vendrell, director de relacions amb les entitats i empreses; la senyora Judith Macaya, 
directora del Gabinet de Comunicació, i la senyora Mar Molins, gerent de la sindi-
catura de greuges.

Per tant, sense més dilació, senyor síndic, teniu la paraula.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, president. Una qüestió prèvia que voldria subratllar des del punt de vis-
ta del màxim respecte institucional: aquesta compareixença que substanciarem està 
demanada pel Síndic de Greuges de Catalunya el 3 de maig de 2019; la fem avui, 16 
de setembre de 2019, però està demanada el 2 de maig. Nosaltres tenim coneixement 
d’una informació que es publica en un mitjà de comunicació el 23 d’abril de 2019; 
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immediatament, sorpresos per la informació, tenim una reunió amb les màximes 
autoritats d’aquest mitjà per esclarir el tema; el mitjà es dona per satisfet amb els 
esclariments que els fem; però després, el síndic, el mateix 2 de maig –l’endemà de  
l’1 de maig– decideix, amb el seu equip de direcció, presentar una demanda de com-
pareixença, i avui la substanciem.

Sabem que hi han hagut altres demandes de compareixença; crec que el Grup 
de Ciutadans entra, el 2 de maig, una demanda de compareixença, si no m’equi-
voco –em corregiran– i, després, entra una demanda de compareixença del Grup 
Popular. Aquest estiu el Grup de Ciutadans ha demanat una compareixença en el 
Ple del Parlament.

Aquest síndic no solament no té cap inconvenient a anar al Ple del Parlament, 
sinó que va demanar una reforma del Reglament, d’un article del Reglament, perquè 
s’evitessin les possibles compareixences d’informes i de presentació de temes del 
síndic al Ple, que en el Reglament anterior no era possible, quan eren informes. Per 
tant, com poden comprendre, amb això vull subratllar amb majúscules que aquest 
síndic té una idea i una creença fortíssima que l’única institució a la qual es deu i ha 
de retre comptes es diu Parlament de Catalunya, que és per qui va tenir l’honor de 
ser elegit, una primera vegada, per una majoria de vuitanta-set vots –pràcticament 
de tots els grups menys de Convergència, que hi va votar en contra–, i una segona 
vegada a proposta de tots els grups parlamentaris que avui són a la cambra. Crec... 
Perdó: aleshores, els de la CUP no hi eren.

Crec que, així i tot, d’acord amb el que tots els meus col·laboradors entenedors del 
dret parlamentari i lo que els lletrats de la cambra han elaborat, el lloc idoni, espe-
cífic per a les compareixences informatives del Síndic és la Comissió del Síndic de 
Greuges, que per això va ser creada. I, per tant, avui, crec que entre tots complim amb 
una cosa senzilla, normal, reglamentada, si no és que hi ha un tema específic, com hi 
serà dimecres vinent, quan, arran de l’informe sobre emergències, bombers i altres 
elements, presentat pel síndic, es veurà a la Comissió d’Interior, com altres vegades 
ho hem fet a la Comissió d’Infància, amb presència d’alguns dels presents.

També crec que seria important, com s’ha fet en el punt anterior, que, una vegada 
feta una compareixença, no caiguessin en la temptació de reiterar, sobre la mateixa te-
màtica, compareixences. Recordo que, havent comparegut al Parlament sobre el tema 
de l’IES Palau i la problemàtica d’educació sobre l’IES Palau –l’IES de Sant Andreu 
de la Barca–, una vegada feta una llarguíssima compareixença, amb explicacions que 
incloïen testimonis del president del Govern espanyol, del tinent general de la Guàrdia 
Civil, de tots els comandaments de la Guàrdia Civil, del Consell Escolar, etcètera, 
donades totes les explicacions després de mesos de treball, va haver-hi un grup par-
lamentari que anava insistint que es repetís la compareixença, i, amb bon criteri, el 
Parlament va decidir no repetir compareixences.

I, per tant, els demanaria que, seguint aquest mateix model i exemple, no repe-
tíssim compareixences ni el síndic que els parla ni altres persones que estan involu-
crades en el mateix afer, com ho era, aleshores, la subdirectora d’Afers Exteriors, la 
senyora Francesca Guardiola.

Primer de tot, estem davant d’un tema que té una dimensió bàsicament personal; 
és una qüestió senzilla: pertany a que jo reconegui públicament –en alguna campa-
nya electoral m’ha representat amenaces haver-ho dit en públic– que soc culer, eh? 
–tota la vida he estat culer, gran seguidor del Barça–, i que, com altres vegades..., i 
amb un amic bastant conegut en el món artístic català hem anat a molts esdeveni-
ments amb el Barça, sempre encarregant-me jo de comprar les entrades, i aquesta 
vegada, igualment, havia comprat les entrades –tenen a la seva disposició el rebut 
de la meva targeta de crèdit on hi ha el pagament al Futbol Club Barcelona de l’im-
port d’aquestes entrades– i, a l’últim moment, em va avisar que no podia acompa-
nyar-me –em deixa, diguem-ne, «penjat», en aquest sentit. I un altre amic a qui li 
dic –un company des del començament al Parlament, perquè vam entrar junts al 
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Parlament i hem fet un itinerari parlamentari molt paral·lel al Parlament, al Congrés 
i al Parlament, malgrat que a grups molt diferents i radicalment diferents–, el senyor 
Ramon Camp, em diu que hi ha un grup del Bages que organitza una anada amb 
un vol a la final de Berlín. I jo, per raó absolutament d’amistat i de coincidència, en 
aquest sentit, amb en Ramon Camp, i per coincidència amb la fal·lera culer i espor-
tiva, ho accepto. I puc dir categòricament que jo, Rafael Ribó, no tinc cap relació 
amb cap altra persona que feia aquest viatge, i que la gran majoria dels que anaven 
en aquell avió ni els conec ni sé els seus noms. I si alguns noms ara els he conegut 
és perquè han sortit publicats als mitjans de comunicació. Per tant, una qüestió ra-
dicalment personal.

Mesos després, surt una informació de la detenció d’unes persones a l’entorn 
d’un dels capítols de l’anomenat «3 per cent» i, per tant, em quedo sorprès d’aquesta 
informació. I, com he dit al principi, a finals d’abril del 2019, surt una informació 
de matèria reservada de la fiscalia sobre una investigació a l’entorn d’aquests fets, 
on s’implica el nom del síndic de greuges de Catalunya. Tot això vora mig any o dos 
anys i escaig més tard de que s’hagués produït el vol a què he fet referència; per tant, 
molt de temps després de lo que estem parlant.

Es pot dir que s’ha d’anar amb molt de rigor a analitzar qualsevol fet i que, evi-
dentment, tothom..., vostès tant com tothom han de procurar que no es produeixi el 
que es diu en terminologia legal «el engrasamiento» –ho dic perquè l’expressió és 
castellana–, «l’engreixament» de cap càrrec per veure si s’aconsegueix alguna cosa, 
com es fa sovint.

El que puc dir és que, en aquest cas, no hi ha el més mínim indici, per desconei-
xement entre persones, per cap mena de connexió, per cap mena de possibilitat que 
es produeixi, en absolut, aquest concepte que acabo d’enunciar. I soc telegràfic per no 
cansar-los, però podríem entrar fins i tot en jurisprudència, en experts, etcètera.

Sí que tenen com a corroboració d’això, si ho volen, el que el Grup de Ciutadans 
ha demanat al síndic i que se’ls ha respost amb la celeritat que acostumem a respon-
dre’ls, la llista de tots els obsequis que podia haver rebut el síndic. Vaig dir en una 
roda de premsa... No els hi llegiré ara perquè els avorriria, no?, però van des de lo 
que en diem «carinyosament» els «pongos», que diem tots, que reps d’algunes insti-
tucions, que no saps on dipositar-los, fins a les caixes de taronges o de mandarines 
que ens dona la gent del Baix Ebre i del Montsià quan hi treballem per temes del 
territori, que són corresponentment distribuïdes a tot el personal del síndic.

Els vull revelar una anècdota que no havia revelat mai parlamentàriament, però 
que em ve ara com anell al dit i és que, quan jo vaig arribar al Síndic de Greuges 
–eren èpoques, segurament, de vaques més grosses–, el Defensor del Pueblo de 
España, molt amablement enviava cada any, per Nadal, un pernil a tots els defen-
sors de les comunitats autònomes. Al síndic, aquest pernil donava lloc a un sorteig: 
el posàvem amb tots els pongos i amb totes les coses a la típica festa de Nadal que 
es fa a les institucions, amb números, i es sortejava entre els presents, a veure a qui 
li podia tocar. 

Però, ho torno a dir, no hi ha el més mínim ni indici, ni prova ni possibilitat d’a-
quest engreixament. Ho he dit per seqüència cronològica, ho dic per desconeixement 
absolut i de cap relació amb cap dels implicats, i ho dic, a més, perquè tenen totes 
les proves per comprovar-ho.

S’hi ha afegit la temàtica del 3 per cent: «El síndic del 3 per cent»; ho han dit en 
declaracions a la premsa, qui ho hagi dit, ells o elles sabran per què. Per tant..., com 
volent dir: «És clar, és que el síndic va en aquest vol, perquè després pot adjudicar 
obres o contractes a la gent que hi ha en aquest vol.» A part de tot el que he dit ja de 
la desconnexió absoluta personal, el desconeixement, etcètera, no hi ha cap possibi-
litat a la institució Síndic de Greuges per a cap mena d’adjudicació en el terreny de 
lo que estem parlant o del que s’ha parlat del 3 per cent.
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És més, en les reunions periòdiques que fem, a instància del Síndic de Greuges  
de Catalunya, el síndic major de la Sindicatura de Comptes, el president del Consell de  
Garanties, el president del Comitè Audiovisual, el director o president de l’Oficina 
Antifrau i el mateix síndic de greuges, sovint treballem sobre temes, que ens passem 
transversalment, sobre indicis d’irregularitat o possibilitats de corrupció.

En el Síndic de Greuges de Catalunya, n’estem orgullosos, de la transparèn-
cia que practiquem. Des de l’any 2008 –set anys abans que es promulgués la Llei 
de transparència–, el síndic de greuges publica al seu web des del seu sou fins a 
la darrera despesa. He anat afegint més elements que venen exigits per la Llei de 
transparència, que vàrem contribuir a elaborar –curiosament, vaig ser l’únic càrrec 
autonòmic que vaig ser convocat pel Congrés dels Diputats a informar quan s’elabo-
rava la Llei de transparència al Congrés i en aquesta casa– i hem anat ampliant-ho 
a tots aquells elements que formen..., des de les declaracions de béns de cadascun 
dels alts càrrecs i el llarguíssim etcètera, que tampoc els recordaré, que tenen al seu 
abast al web del síndic.

Tenen vostès informes sovintejats en aquest Parlament, amb tota l’extensió pos-
sible, i, si encara són incomplets, tenen tot el dret i jo diria l’obligació d’exigir-nos 
més dades al respecte.

Tenen els informes –tots, no només els que formen part de la Mesa– de la 
Intervenció i dels oïdors de comptes del Parlament. Uns els tenen molt més puntual-
ment, altres, més tard, depèn de en quin òrgan estiguin vostès.

Responem amb tota la celeritat possible a totes les demandes d’informacions. Hi 
ha algun grup que ens ha demanat, amb tot el dret del món, extensíssimes demandes 
d’informació i les hi hem donat puntualíssimament amb centenars i centenars de pà-
gines i de detall precís al respecte, i encara ningú ens ha demanat més informació o 
la corroboració d’alguna d’aquestes informacions.

Tenim demanat –som l’única institució d’autogovern que ho ha fet, que no té cap 
mena d’obligació de fer-ho– una auditoria a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
des de finals de l’any 2008, principis de l’any 2019.

Ens analitzem cada any tots els que formem part –els setze membres– de l’exe-
cutiva mundial de defensors, que entre nosaltres tenim uns criteris i cànons de con-
ducta molt exigents i que cada any passem un examen al respecte, i d’aquí a poc 
tindrem en marxa una anàlisi del que se’n diu «peer to peer», que, en el cas de 
Catalunya, el farà molt probablement el defensor més important quant a nombre que 
hi ha al món en aquests moments, el UK Parliamentary Ombudsman, Rob Behrens, 
amb tot el seu equip, i la defensora federal, una de les dues defensores federals de 
Bèlgica, la senyora De Bruecker.

Vostès tenen la total llibertat i obligació d’exigir, de buscar la màxima transpa-
rència en qualsevol afer. I, en aquest sentit, fins i tot, en lo que avui estem discutint, 
sense límits. Vostès tenen llibertat d’expressió sense límits. Són els únics càrrecs de 
la democràcia que tenen llibertat d’expressió sense límits. I ho matiso, malgrat que 
alguns s’enfaden: vostès tenen companys i companyes parlamentàries que no tenen 
llibertat d’expressió sense límit, que estan engarjolats, entre altres motius, per haver 
fet ús de la llibertat d’expressió. I, això, el síndic que els parla ho dirà tantes vega-
des com calgui mentre estigui cobert pel Conveni del Consell d’Europa, el text més 
sòlid que hi ha en el món sobre drets humans.

Tenen llibertat d’expressió sense límits. És propi i natural de la seva funció, de 
qui representen, malgrat que sigui en un país que no està del tot respectada, no? I, en 
aquest sentit, jo els convido a exercir-la, de crítica, d’expressió en els termes que vul-
guin, i fins i tot d’assenyalar possibles errors que ha comès el síndic. Jo mateix m’ho 
pregunto, si no he donat munició a partir d’haver comès algun error.

No ho confonguin, eh?, ni menystinguin «síndic» amb minúscula amb «Síndic» 
amb majúscula; «síndic» amb minúscula és el que els parla i que vostès ara estan en 
procés –que algun dia espero que el culminin– de renovació, d’elecció d’una altra 
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persona; «Síndic» amb majúscules és una institució, formada per moltíssima gent, 
que fa un treball quotidià, que atén problemes punyents que no poden imaginar ni 
fins i tot amb el seu dramatisme, que té un 97 per cent d’índex de solució total o par-
cial d’aquests problemes, que té una dedicació exemplar d’un conjunt de gent sense 
les quals –alguns m’acompanyen avui– jo no els podria estar parlant aquí –i ja els hi 
he dit moltíssimes vegades–, i que, evidentment, també cometem falles. I l’informe 
anual té un apartat on valorem les nostres falles, i les assenyalem, i fins i tot fem 
l’enquesta de satisfacció i intentem anar corregint aquells apartats en què segura-
ment ens podem haver equivocat.

Per tant, màxima llibertat de crítica, de denúncia, de control, d’assenyalar errors; 
nul·la llibertat de difamar. No és admissible la difamació. No és admissible el «tot 
s’hi val». No és admissible jugar amb mentides. Els fets són fets. Les opinions no 
poden ser mentideres. I això és greu en democràcia parlamentària.

No poden fer-ho, a més, ni que els sembli que els va bé per a les polítiques par-
tidàries que puguin abrigar. Els partits són necessaris en política. Dec ser dels pocs, 
sinó l’únic dels presents, que he viscut la clandestinitat en un règim on no hi havien 
partits polítics o n’hi havia un de sol, que era el partit del Movimiento. Els partits, 
que són part, com diu el nom, del tot política, són necessaris, han de contrarestar-se 
entre ells tant com sigui amb les parts de veritat que tinguin, però el que no val, en 
ares de ningú, ni a l’època de les fake news, ni que em diguin «demodé», és mentir 
o imaginar per confondre i manipular realitats.

Per què es demana aquesta compareixença per part d’algun grup parlamentari? 
Què s’ha argumentat? Jo podria fer ús d’un reguitzell de declaracions de premsa. 
Perquè quan..., n’he anotat tantes com he pogut i més. Passo absolutament. No em 
serveix, no és un document parlamentari.

Sí que em serveixen els documents parlamentaris. Diari de sessions del 5 de 
juny del 2019, Comissió d’Afers Institucionals. Parla la portaveu de Ciutadans i va 
enumerant fets que són radicalment falsos, per demanar la compareixença d’escla-
riments sobre aquesta qüestió; o sigui, com volen tenir credibilitat per demanar es-
clariments si l’argumentació que fan servir és falsa?

Comença dient: «Un síndic que lleva cuarenta años montado en coche oficial.» 
Vostès ho saben, no em diguin que els hi revelo ara. Primer, si m’he de remuntar a 
quaranta anys –i encara que tingui molta experiència, també he de fer el meu petit 
exercici de memòria–, aniria fins i tot a l’època que era PNN a la universitat o, des-
prés, parlamentari, quan jo no tenia cotxe oficial. Si volen parlar de síndic, institució 
en la qual quan jo vaig arribar hi havia un cotxe oficial, que sàpiguen que, motivat i 
argumentat pel meu adjunt general Jordi Sànchez Picanyol, vam ser l’única institu-
ció que vam tornar el cotxe oficial a la Generalitat i que no en tenim. 

Per què han d’argumentar així? Per què han de difamar així? Això és un fet, eh? 
Això no és una opinió de la seva portaveu. Això és tan clar com ara és la tarda. De 
què serveix utilitzar aquests arguments? Sí, ja sé que serveix, «cuarenta años mon-
tado en coches oficiales», de crear allò que dona carn a determinada interpretació. 
Que ens fa mal a tots. No es pensin que amb això aconsegueixen només el que per-
segueixen –que després en parlarem–, fa mal a tothom, utilitzar aquests arguments. 
És la política que haurien de desterrar per complet, no?

I continua: «Este síndic que siempre ha defendido las posturas procesistas», que 
és un concepte que em sorprèn que s’utilitzi seriosament en un parlament, en comp-
tes de parlar, com ha parlat tota la gent que n’ha parlat des del punt de vista de l’ex-
pert, de la crisi constitucional que hi ha avui a l’Estat espanyol.

Tenen un sol informe del síndic on es defensi una sola política partidària sobre la 
crisi constitucional? O és que defensar el Conveni de drets humans d’Europa és una 
posició processista? O és que ser convocat –ser convocat, eh?, perquè sé que vostès 
van dir en algun lloc que hi vam anar nosaltres–, amb gran honor per a Catalunya, 
per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, la màxima au-
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toritat del món en drets humans, perquè expliquem els nostres informes és tenir una 
postura processista?

O estar al Senat belga, a instàncies d’aquest, davant de part del Govern belga, 
parlant d’aquests temes sobre drets i llibertats és tindre una postura processista? 
O acompanyat de l’UK Parliamentary Ombudsman –el més important del món– a 
la Cambra dels Comuns, a preguntes, respondre sobre els nostres informes. O ser 
convidat per Columbia Law School Human Rights Institute. I podria continuar la 
llista. Tots aquests són processistes?

No seria bo que entre tots fossin conscients de reconèixer que tenim un proble-
ma de l’alçada d’un campanar, per dir una expressió col·loquial, sobre l’encaix de 
Catalunya a l’Estat espanyol –problema polític–, acompanyat d’un problema, quan 
es va posar en marxa la màquina trituradora del procés judicial, sobre drets i lliber-
tats, dos problemes completament separables i que cal tractar-los com a polítics que 
són vostès per solucionar-los?

I continua el discurs: «Que no defiende a los catalanes que denuncian el adoc-
trinamiento, defiende un sistema educativo monolingüe que va en contra de la ley.» 
O sigui, que el sistema educatiu de Catalunya va en contra de la llei? Vostès, que 
són molt legalistes, aparentment –s’autotitulen «constitucionalistes»–, han llegit les 
sentències i totes les vegades que ha passat per sedàs de llei el que és l’escola ca-
talana? No m’estic inventant els arguments, eh?, els estic llegint a vostès. Van tenir 
dos minuts per parlar, però déu-n’hi-doret com van descarregar. I era el moment que 
presentaven aquesta compareixença, no estic referint-me a un debat sobre no sé què; 
no, era moment monogràfic de presentació de demanda de per què creu Ciutadans 
que el síndic ha de comparèixer. Doncs anem apanyats, si els arguments per compa-
rèixer van sent, un darrere l’altre, com els acabo d’esmentar.

Què és el que es pretén de debò amb aquesta compareixença? Interessa el vol de 
la final de la Champions? En absolut. Interessa el combat contra la corrupció? Facin 
el favor de repassar, com ha fet el síndic, totes les sessions de la comissió que es va 
tenir en aquesta casa contra la corrupció i mirin què va fer cada grup parlamentari. 
I no em facin senyalar.

Què interessa? Interessa empastifar? Interessa erosionar? Interessa atacar po-
lítiques clares de país: escola, llengua, model de salut? S’han de revertir les com-
petències de salut? No estic parlant d’invents, estic parlant de polítiques que jo he 
vist en documents. Interessa de debò un debat sobre drets i llibertats? Interessa tenir 
en compte –no per aplaudir-los, per discutir-los– informes que van des de Nacions 
Unides fins al que està elaborant l’assemblea parlamentària d’Europa, on, per vergo-
nya de tots nosaltres, en el mateix informe estan Turquia i Espanya? Interessa això o 
no? O qui fa això ha de ser erosionat i ha de ser difamat?

Mirin, no em puc estar de fer-ho. Firmat per Inés Arrimadas García, presi-
dent Parliamentary Group of Ciudadanos, i per Carlos Carrizosa Torres, spokesman 
Parliamentary Group of Ciudadanos. Carta a tots els meus col·legues de l’institut mun-
dial dels defensors, del qual tinc l’honor encara de presidir el capítol més important, 
que és el d’Europa –som més de la meitat de l’institut–, i per elecció d’ells –deuen ser 
tots processistes també, segurament. En aquesta carta, vostès arriben a dir que jo soc 
culpable, clarament, d’haver abandonat els meus deures; que soc culpable, segons vos-
tès, d’una manera vergonyosa, d’haver oblidat tot lo que s’esperava de mi, i demanen 
que em facin plegar.

Sap què els contesten? Ho sento, m’ho permeto llegir, carta oficial que tots els 
grups parlamentaris tenen a la seva disposició. Els contesta el president mundial dels 
defensors, elegit democràticament per tots els defensors, i els diu: «No farem cas ni 
podem admetre cap amenaça sobre defensors. Els demano» –i és un britànic, eh?–, 
«I would ask you respectfully, eh?, amb molt de respecte, que tinguin molta cura 
d’evitar prendre accions o fer cap comentari que pugui tenir l’efecte d’amenaçar la 
independència del síndic.» Per vostès, a la paperera, m’imagino. No els hi contes-



DSPC-C 327
16 de setembre de 2019

Sessió 13 de la CSG  11 

ta un periodista, ni els hi contesta un opinador, ni els hi contesta un que passa pel 
carrer, perquè vostès van tenir la valentia d’escriure a tots els membres de l’institut 
mundial de l’ombudsman. I podria continuar amb les cartes de què van rebre res-
posta, perquè, és clar, ho torno a dir, potser sí que era una mena de conspiració per 
part de tots els defensors.

Jo, per tot això, senyor president, de nou a disposició, com diu el Reglament, per 
a tota mena de preguntes sobre aquests esdeveniments, a ser possible sobre fets i no 
sobre opinions, a la seva sincera disposició.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic.
Ara, tal com hem dit, pararíem per espai de deu minuts i reprendríem la comis-

sió amb les intervencions dels grups parlamentaris, per l’ordre en què ho fem habi-
tualment.

Gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de quatre de la tarda i catorze minuts i es reprèn a tres 

quarts de quatre i nou minuts.

El president

Bé, doncs, tal com hem quedat, reprendríem la comissió.
El primer torn d’intervencions correspon al Grup Parlamentari de Ciutadans i, 

a tal efecte, té la paraula el senyor Carlos Carrizosa, per un espai, com hem dit, de 
deu minuts.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor síndic. Nos pedía usted que dis-
tinguiésemos entre los hechos y las opiniones; me gusta, se lo compro. Mire, hechos: 
foto del avión con las catorce personas que embarcaron en él, en un jet privado, que 
salió para ver la final del Barça en Berlín. Aquí está usted, y seguramente alguna de 
las mujeres –yo no tengo el placer de conocerlas– era su hija, que usted reconoce que 
fue con usted a la final. Ha dicho que usted compró las entradas. ¿Compró también 
el vuelo, señor síndic? ¿Pagó usted el vuelo en un jet privado que costaba cuaren-
ta mil euros? ¿Sí o no? Cuarenta mil euros entre quince, 2.666 euros por barba, de 
usted y de su hija. Catering: catering vip, exclusivo, para los que iban embarcados 
en el vuelo privado a ver al Barça. ¿Hubo catering? ¿Sí o no? ¿Lo pagó usted? ¿Sí o 
no? ¿Notificó usted a la sindicatura de greuges que recibió estos regalos o dádivas, 
señor síndic? ¿Sí o no?

Yo le veo a usted aquí. Ya me negará usted si, luego, al final es que les fue a des-
pedir y no embarcó y no voló o lo pagó; nos lo explicará usted, señor síndic. Y yo 
creo que hasta aquí los hechos.

Luego, mire, me ha sorprendido –me ha sorprendido bastante– comprobar que 
usted ha dedicado buena parte de su intervención a, bueno, seguir la teoría de que la  
mejor defensa es un buen ataque y atacar a Ciudadanos, y decir usted, pues..., a re-
ferirse a lo que han dicho nuestros portavoces. Ha dedicado una buena parte de su 
intervención a eso. Ha citado incluso una carta de un defensor del pueblo, que dice 
usted que es británico, y que respondía que el respeto y no sé qué... Bueno, yo, pri-
mero, le diré que ese señor, la carta que ha leído usted..., cuidado con lo que dice 
que es británico porque es irlandés, ¿eh?, con capital en Dublín, está establecido en 
Dublín. Y el otro que contestó, de ochenta y tres cartas que mandamos nosotros..., 
de ochenta y siete, hemos recibido tres respuestas, sacándole la cara a usted, la del 
irlandés, la del galés y la del flamenco: la internacional nacionalista, que se sacan la 
cara entre ustedes, como a usted mismo se la sacan los partidos nacionalistas aquí. 
No tiene ningún misterio más, señor Ribó.
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Mire, usted comparece aquí, como le digo, pensando que la mejor defensa es 
un buen ataque y lo hace confiado. ¿Por qué lo hace confiado? Primero, porque le 
arreglan a usted una comparecencia aquí para no tener que pasar la vergüenza en 
el Pleno, ante todos los catalanes, para explicar este turbio asunto; eso lo primero. 
Porque a usted le arropan, le tapan las vergüenzas. ¿Por qué? Porque usted les ayu-
da también, a los separatistas –también les ayuda. También comparece en el Pleno, 
cosa que parece que está prohibida, para dar explicaciones de corrupción; está pro-
hibido, pero para hablar sobre el 155 y lo maligno que es el Estado, para eso sí que 
va usted al Pleno. Para hablar usted sobre el 1 de octubre y lo malvado que es el 
Estado y la policía y los jueces y los fiscales, para eso le dejan a usted ir al Pleno. 
Para explicar por qué se monta usted en un jet privado con la trama del 3 por cien-
to, para eso está prohibido ir al Pleno. Usted les tapa las vergüenzas y ellos se las 
tapan a usted.

Porque usted –se lo hemos dicho muchas veces– es el síndic del procés. Usted de-
cía: «No, es que la sindicatura..., el síndic es el “síndic” con minúscula y el “Síndic” 
con mayúscula. El “síndic” con minúscula soy yo; el “Síndic” con mayúscula es 
la institución.» Al Defensor del Pueblo aquí le llamamos «Síndic», y no sé si en 
Cataluña tiene que ver con el sindicato del 3 per cent o el sindicato del separatismo, 
porque esto parece el sindicato.

Usted entró en el año 2004 de síndic de greuges, entró con una amplia mayo-
ría –no con nosotros; nosotros no le votamos. En el 2004 entró y en el 2005 ya te-
níamos ese episodio en Cataluña de «vostès tenen un problema que es diu 3 per 
cent», que le espetó el señor Maragall, del Partido Socialistas, al señor Mas, de 
Convergència, y usted ha estado viviendo en esta charca infecta de la corrupción, y 
quince años después, al final ya de su mandato, salta la noticia de que usted, unos 
años antes, estaba contemporizando en un jet privado.

Y usted dice: «Es que yo soy del Barça y soy muy del Barça y tal.» ¿Cuánta gente 
del Barça se va a ver al Barça en un jet privado? Explíquenos, señor Ribó. ¿Cómo va 
eso de ir en el jet privado? Explíquenos cómo el secretario general del PSUC acaba 
yendo con la trama de Convergència y el empresario que pega las mordidas, con el 
de Infraestructures.cat, en jet privado a una final del Barça. Seguro que todos los 
culés van en jet privado. Yo no sé cómo es lo de los jets privados, ¿nos lo explica us-
ted? ¿Qué comieron? ¿Qué es eso del catering vip? ¿Cómo va esto del catering vip? 
¿Y cómo es un avión de catorce plazas? Porque yo creía que en jet privado viajaban 
las estrellas del rock y los jefes de Estado; pero no, viaja también la mafia del 3 per 
cent y el defensor del pueblo de Cataluña. Y luego comparece aquí y le parece que 
la mejor defensa es un buen ataque y nos dice: «Porque hay una lista de regalos. Yo, 
aquí, en la lista de regalos..., pues, claro, están los pongos –“¿dónde lo pongo?”–, y, 
bueno, los jamones y no sé qué.» Cinco mil euros –cinco mil– en vuelos. ¿Los ha 
dicho usted? ¿Los ha declarado, los vuelos estos? ¿Eso no son hechos? ¿No es un 
hecho que usted se fue? ¿No es un hecho que vale seis mil euros el regalito que le 
hicieron a usted, por lo menos, que sepamos?

Y otra cosa, si usted no declara esto, en los regalos que recibe el síndic, ¿qué 
tenemos que pensar? ¿Hay más? ¿Le han invitado otras veces? ¿Ha ido usted más 
veces a hacer estas cosas? Porque usted no le daba importancia a viajar en un jet pri-
vado, cosa que no puede ningún culé ni la mayor parte de la gente. ¿A usted esto le 
parece muy social, el vivir como una estrella de rock, siendo el defensor del pueblo? 
A usted le parece que se defiende bien al pueblo yendo con aquellos que distraen el 
dinero de todos los catalanes para viajar en jet privado a ir a ver al Barça. Y a usted 
le parece eso muy normal –le parece muy normal.

Mire, usted ha mencionado aquí al señor Jordi Sànchez. Ha dicho que en España 
no hay libertad de expresión y que hay gente en la cárcel por ejercer la libertad de 
expresión. Mentira. Ha mentido usted aquí. ¡Qué vergüenza! Nadie está aquí por 
ejercer su libertad de expresión en prisión; están por sus hechos, no por sus pensa-
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mientos y no por hablar. Usted demuestra lo que es: un síndic tendencioso, que está 
dónde está porque no incomoda al separatismo y está dónde está porque no incomo-
da a la corrupción, sino que forma parte de sus estructuras, desde el año 2004 hasta 
la actualidad. Esa es la vergüenza que tenemos que vivir los catalanes en Cataluña, 
los constitucionalistas. Esa es nuestra vergüenza: ver cómo gente como usted acaba 
corrompida por el sistema y todos le protegen. Le protegen todos –todos. Todos han 
votado en contra de su comparecencia, excepto el Partido Popular y nosotros. Todos. 
Sea por nacionalismo, sea por corruptos.

Ese viaje que hizo usted también lo ha hecho el actual portavoz de Convergència. 
También el mismo empresario le pagaba al señor Batet viajes; se los había pagado 
ya. Usted no conocía a nadie. Usted, desde el 2004, es un político, que no sé si lleva 
cuarenta años en coche oficial, pero que se ha ganado la vida en Cataluña siempre 
con la política y resulta..., por cierto, como su adjunto, el señor Jordi Sànchez –por 
cierto–, a quién usted ha aupado en todo. Y que usted también, por cierto, formaba 
parte del Sanedrín golpista, iba a las reuniones –que esto se ha sabido después– y, 
claro, yo por eso entiendo que usted, al final, acabe contemporizando con todo, y us-
tedes se acaben tapando absolutamente todo.

Mire, esto podría ser un cohecho impropio. Camps fue juzgado por los trajes que 
le regalaron con la trama Gürtel. Garzón fue imputado por cohecho impropio por 
recibir cursos de empresas con las que tenía conflictos de intereses; luego, resultó 
que estaba prescrito. ¿Usted no va a tener ninguna consecuencia por haberse ido con 
la trama del 3 por ciento en jet privado, siendo el defensor del pueblo, con diputados 
de Convergència Democràtica en la época de las mordidas del 3 por ciento? ¿No va 
a tener consecuencia ninguna?

Mire, nosotros no vamos a pasar, nosotros no vamos a ocultar, nosotros lo vamos 
a mover, nosotros no nos vamos a callar y nosotros le vamos a denunciar a usted, de 
momento, ante la Oficina Antifraude. Y usted, allí, se explica. Le explica esto de los 
regalitos y por qué usted, unos regalitos para usted y para su hija de seis mil euritos, 
en jet privado y el catering vip, no los declaró, no creyó conveniente declararlos. 
Nosotros lo ponemos en conocimiento de la Oficina Antifraude y, si ellos creen, que 
lo lleven también a fiscalía, aunque ya le digo que, como este caso está sub iudice y 
está siendo investigado, nosotros no excluimos que usted acabe también investigado 
en este tipo de tramas de corrupción del 3 por ciento.

Haga usted un favor a todos, señor Ribó, y dimita de una vez, que ya hace seis 
meses que se le acabó el chollo de los quince años que lleva usted cobrando y vi-
viendo a costa del procés, pensábamos ya en los últimos años, y ahora ya sabemos 
que también chapoteando en las fétidas charcas de la corrupción catalana.

Gracias.

El president

Gràcies, senyor diputat. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar i, a tal efecte, té la paraula la diputada senyora Marta Moreta 
Rovira.

Marta Moreta Rovira

Bé, bona tarda. Síndic, equip que l’acompanya, bé, només aclarir que nosaltres 
hem votat en contra de la proposta del PP, perquè avui s’està substanciant precisa-
ment aquest tema; potser algú no ho ha entès, però bé.

Miri, senyor Ribó, vostè –aquí s’ha dit– és síndic de greuges de Catalunya des 
del juny del 2004; això vol dir que fa quinze anys que presideix aquesta institució. 
En tots aquests anys, ha pogut desenvolupar un seguit d’actuacions que s’han enca-
minat a la millora de la ciutadania de Catalunya i que han permès conèixer aquesta 
institució amb molta més profunditat. D’aquestes actuacions, segur que n’hi han al-
gunes d’encertades i algunes de no tant, i m’atreviria a dir que, en els seus inicis, la 
seva conducta ètica al capdamunt de la institució era allò que se’n diu «irreprotxa-
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ble». Dit d’una altra forma: pocs, aleshores, haguessin gosat a fer crítica de la seva 
persona.

Però, avui, d’aquell síndic íntegre que pensava i actuava com a tal, en queda ben 
poc. Ha plogut molt d’ençà d’aquella època que molts el tenien com una referència, 
i un clar exemple d’això, senyor síndic, és la compareixença d’avui. La seva conduc-
ta ha fet un flac favor a la institució que presideix; una institució que, d’altra banda, 
vostè mateix ha contribuït a prestigiar.

Per cert, deixi’m introduir un altre comentari, que potser així els quedarà més 
clar també als de Ciutadans, respecte a aquesta compareixença d’avui. Però tant li 
costava escriure en l’ordre del dia «compareixença del síndic amb relació als regals 
obtinguts per activitats privades»? Era tan complicat? En canvi, ens trobem amb un 
títol confús, esmunyedís, que pretén parlar de les retribucions dels alts càrrecs i per-
sonal eventual que afecten el síndic. Parlaré també, doncs, d’aquest tema, però sense 
deixar de banda l’argument principal d’aquesta compareixença, que és el seu viatge 
privat –i el de la seva filla–, procedent d’un regal d’un empresari molt conegut.

Miri, nosaltres, com a diputats i diputades, no podem acceptar cap oferta d’hos-
pitalitat, invitació o altres serveis que impliquin una despesa econòmica a càrrec 
d’un tercer, en benefici propi o de l’entorn familiar. De fet, no podem acceptar cap 
regal o obsequi que excedeixi de cent cinquanta euros. Suposo –només ho suposo– 
que compartirà amb mi que aquest codi de conducta, que tots els diputats i diputa-
des hem de complir, és escrupolós i transparent.

I faré un incís, perquè vostè ha fet un comentari durant la seva compareixença 
que m’ha fet bastanta gràcia. Diu que li regalaven pernils i els posava a la rifa. Però 
el viatge no se li va acudir posar-lo a la rifa? Només els pernils. Ho dic perquè, clar...

Bé, continuem. No desviem el tema perquè anirem malament. Vostè va acceptar 
–i ho dic així, ben clar– un regal, un viatge a Berlín de prop de cinc mil euros per a 
vostè i per a la seva filla. Tots els aquí presents podem calcular aquesta xifra, per-
què ha sortit a tot arreu. Sabem el cost total del viatge, 39.900 euros, i el nombre de 
passatgers que va gaudir d’aquell viatge privat, pagat, com deia, per un empresari 
vinculat al 3 per cent, que assegura que no el coneixia.

El nostre grup parlamentari no el vinculem a la trama del 3 per cent, el que re-
provem és l’acceptació d’un regal com aquest. Dit d’una altra forma: seríem exacta-
ment igual de crítics amb el seu gest si el regal li hagués fet qualsevol altra persona. 
A més, no deixa de ser preocupant que acceptés aquest regal, s’enfilés a l’avió pri-
vat sense saber qui pagava les misses. Perquè vostè sabia qui pagava aquest viatge?

En una entrevista amb el periodista Josep Cuní, assegurava que era un afer pri-
vat –de fet, ho ha dit ara, també–, que acostuma a fer amb els amics. I està molt bé 
que comparteixi activitats lúdiques amb les seves amistats, però sense que aquestes 
activitats comportin que un tercer li faci regals pel càrrec que ostenta.

Li faré memòria. No fa massa temps, vostè va aprovar el Codi de conducta dels 
alts càrrecs i personal directiu del Síndic de Greuges, en el que especifica que exerci-
rà les seves funcions amb imparcialitat, objectivitat i independència. Anem a pams.

Imparcialitat: que no s’afavoreix un més que un altre. Crec que la seva actuació 
en aquest tema no és ben bé així, perquè sí que es va afavorir vostè i la seva filla.

Objectivitat. Vostè ha tractat aquest tema amb objectivitat? Va acceptar el regal 
aquest amb independència de les reflexions i sentiments propis?

Independència. Va acceptar aquest regal sense prendre en consideració la incom-
patibilitat que això suposava?

Va acceptar un regal en benefici propi, s’ha de dir clar i català. I, per tant, senyor 
síndic, no va ser ni imparcial, ni objectiu ni va actuar amb independència. Amb la 
seva actuació va incomplir el Codi de conducta del Síndic de Greuges que vostè ma-
teix va aprovar. La seva actuació fa que la institució que presideix estigui a la corda 
fluixa, perquè vostè l’ha malmès, l’ha degradat. Vostè hauria de ser el clar exemple 
de l’ètica i el bon fer.
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També m’agradaria fer un esment d’unes paraules que va dir a l’entrevista que 
li va fer el senyor Cuní. Textualment, deia: «Se me’n refot el que pensin la dreta i 
l’esquerra dels diversos partits polítics.» Doncs miri, això també és una falta de res-
pecte, no?, per a nosaltres, com a diputats i diputades d’aquesta cambra, però també 
per a la mateixa institució que presideix. Senyor síndic, les seves paraules no són 
dignes del seu càrrec. No tenen rigor institucional, ens ha menyspreat a nosaltres i 
a tots els ciutadans.

En aquesta entrevista, va dir que el síndic havia de ser incòmode per definició, 
particularment als ulls dels responsables del Govern i de l’Administració. No creu 
que alguna cosa està fallant, no només avui amb el tema que ens ocupa, sinó ja fa 
temps, quan vostè només rep suport dels grups parlamentaris que donen suport al 
Govern?

És cert que els diversos grups parlamentaris no hem estat capaços de posar-nos 
d’acord en nomenar el seu substitut o substituta, com no ho és menys el fet que, amb 
l’actual composició del Parlament, vostè no gaudiria del suport igual o superior a tres 
cinquenes parts exigides per llei. S’ha saltat totes les regles ètiques i morals que dis-
tingeixen el comportament del càrrec que ocupa. La seva ètica professional ha quedat 
en entredit i serà la seva ètica la que haurà de valorar què fa a partir d’ara.

De veritat, síndic, amb el cor a la mà, creu que una actuació com la que vostè va 
tenir i les desafortunades declaracions contra determinats grups parlamentaris són 
pròpies d’algú que es deu a aquesta cambra i a tots els grups, evidentment?

Miri, acabo la meva intervenció amb una sola pregunta –una sola–, que espero 
que no se li’n refoti i la respongui: després de tot el que li acabo d’exposar, ho tor-
naria a fer?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Correspon ara el torn d’intervenció al Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i té la paraula, a tal efecte, el senyor 
Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Bé; bona tarda, síndic, adjunts. Bé, en primer lloc, també aclarir que el nostre 
grup parlamentari ha votat en contra de la sol·licitud de compareixença que feia el 
Partit Popular, perquè enteníem que justament en aquesta compareixença que estem 
tenint ara, doncs, efectivament s’esclaririen els fets, i que el síndic compareixia jus-
tament per aquests motius, tot i que, certament, el títol de la compareixença podia no 
portar a pensar-ho. De fet, el títol deia «per a informar sobre la relació de retribucions 
dels alts càrrecs i el personal eventual», cosa que no hem trobat o no he sentit jo en la 
seva compareixença, i altres qüestions sobre les quals sí que ha fet esment.

Deixi’m dir-li també, senyor síndic, que, clar, vostè ha fet una compareixença 
en què ens ha explicat els fets que tots veníem a escoltar, però s’ha estès en moltes 
altres qüestions. I vostè ha situat aquesta compareixença en una confrontació entre 
vostè i el Grup Parlamentari de Ciutadans.

Miri, nosaltres som conscients del paper que juga Ciutadans en aquesta cambra 
i en el conflicte polític català i de com juga a atiar el foc permanentment i també 
en aquesta comissió, però entenem que vostè, amb el càrrec que ostenta, no hauria 
d’entrar en aquest joc, i menys quan compareix per un altre motiu.

I amb aquesta lògica de confrontació que vostè també ha alimentat avui amb 
un grup parlamentari concret, el Grup de Ciutadans, clar, ha vingut a alliçonar-nos 
també a la resta de diputats i diputades sobre el que podem fer, el que podem dir i 
el que podem deixar de dir. I deixi’m dir-li també, doncs, que, com a diputat bastant 
novell, això m’ha ofès, perquè, certament, la resta de diputats segurament també te-
nim opinió i podem posicionar-nos sobre aquesta qüestió.
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Després, vostè entra, sovint, en alguns posicionaments que, al meu entendre, no 
són independents, i entra en caire polític, que no hi hauria d’entrar; és a dir, vostè 
ha criticat que s’utilitzi, per exemple, el terme «processista». Doncs escolti, el nostre 
grup parlamentari també utilitza el terme «processista» i això no implica acusar-lo 
a vostè de processista, acusar-lo a vostè de la trama del 3 per cent o no sé quantes 
coses més, però entenem que podem analitzar la realitat del país amb el nostre cri-
teri i utilitzar els conceptes que tenim a bé de poder utilitzar.

Certament, vostè, en les seves funcions, entenem que sí, que li correspon defen-
sar la llibertat d’expressió i de manifestació, com ha fet en reiterades ocasions, tot i 
que aquest no fos el motiu de la compareixença, però sí que vull que quedi clar que, 
efectivament, hi han diputats i diputades que han estat empresonats per fer ús de la 
paraula i que, efectivament, persones com Jordi Sànchez, al qual s’ha citat com a an-
terior adjunt al síndic, o en Jordi Cuixart, doncs..., que algú m’expliqui per quin mo-
tiu estan empresonats si no és per la lliure manifestació, com moltes altres persones 
vam ser partícips també d’aquell 1 d’octubre, pel qual se’ls està jutjant i, per tant, ens 
haurien de jutjar a tots.

Però anem als fets pels quals vostè compareixia avui. Vostè diu que no ens in-
teressa la lluita contra la corrupció, que no ens interessa el vol de la final de la 
Champions. Doncs miri, al nostre grup parlamentari sí, li interessa la lluita contra 
la corrupció i li interessa el regal que vostè va acceptar.

Miri, jo també soc culer –de fet, soc soci del Barça– i, miri, tinc una localitat no 
a la tribuna, sinó a la tercera graderia, i també he anat a la final de la Champions. 
I sap com ho he fet per anar a les finals de la Champions? Fa uns anys, feia cua tota 
la nit per aconseguir una entrada. Més recentment, participava d’un sorteig i a veu-
re si em tocava. I algun cop m’ha tocat. I quan m’ha tocat, he pagat l’entrada i m’he 
comprat jo el bitllet per viatjar-hi. I també li pregunto... Vostè diu: «Jo tenia les en-
trades.» Va participar del sorteig per a aquelles entrades o les va obtenir d’alguna 
altra forma?

És un fet, que vostè va acceptar el viatge i, per tant, que va acceptar un regal. 
I sobre això hi insistiré, perquè a nosaltres això és el que, efectivament, ens preo-
cupa.

L’hi deia abans: jo fa pocs mesos que soc diputat. I, certament, la veritat és que 
m’aterra bastant quan comences a veure les relacions que existeixen en l’àmbit de 
la política catalana d’alt nivell, diguéssim, les coneixences entre uns i altres, les 
quatre-centes famílies, i com, al final, un pensa que, efectivament, aquí hi ha un 
entramat de relacions sobre el qual, doncs, sembla que es poden aconseguir certs 
privilegis. I això preocupa.

El nostre grup parlamentari no el vincula en absolut amb la trama del 3 per cent, 
però sobre els fets que vostè ha vingut a exposar avui, aquí, que és un regal que vos-
tè ha acceptat, doncs sí que nosaltres en tenim una visió crítica. I vostè diu: «Això 
és una qüestió estrictament personal.» Home, no, vostè és un càrrec institucional, 
no pot separar aquests regals del seu càrrec institucional. I, per tant, això no és una 
qüestió exclusivament personal, com si ens fessin aquest regal a qualsevol dels que 
tenim un càrrec electe en aquesta cambra. 

El nostre grup parlamentari creu que no s’han d’acceptar regals. De fet, ho te-
nim, com ara exposava també la diputada Moreta..., és a dir, està reglamentat i po-
dem acceptar regals com a màxim de cent cinquanta euros. Nosaltres creiem que els 
càrrecs institucionals no hem d’acceptar regals, i menys regals com el que vostè ha 
acceptat d’aquesta quantia, d’aquest import.

En aquest sentit, senyor síndic, amb el màxim respecte, però entenem que vostè 
ha admès que ha acceptat un regal. Diu que és una qüestió personal; després diu que 
el síndic rep altres regals d’altres tipus i que els tenen detallats en un document que el 
nostre grup no té, però que, en tot cas, ja demanarem, no? Per tant, accepta els fets. 
Accepta que ha acceptat un regal, i ho normalitza. I nosaltres el que li demanaríem és 
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que..., vostè, com jo, com qualsevol altre càrrec i qualsevol altra persona, ens podem 
equivocar. I, per tant, quan un s’equivoca, el que és correcte, i més quan ostenta un 
càrrec, és demanar disculpes. I ens sorprèn que vostè no hagi vingut avui, aquí, a dir: 
«Escolti, miri, vaig acceptar aquest regal i em vaig equivocar.» Per tant, a vegades no 
costa tant acceptar que un s’equivoca i demanar disculpes.

I és preocupant que això no es faci, perquè es normalitza una sèrie de pràctiques. 
Vostè abans distingia, no?, entre el «síndic» amb minúscules i el «Síndic» amb ma-
júscules. Per nosaltres, la sindicatura de greuges com a institució ens mereix tot el 
màxim respecte. De fet, trobem bé, o trobaríem bé que el síndic de greuges vagi a una 
final de la Champions a veure un equip català, com ho trobaríem bé que hi anés..., 
que hi vagi el president del Parlament, el president de la Generalitat o l’alcaldessa de 
Barcelona. Per tant, no trobem malament que això passi. I fins i tot trobaríem bé que 
a nivell institucional s’anés a aquest tipus d’actes en representació institucional. El 
que no està bé és que s’hi vagi a partir d’unes relacions i a partir de regals. Perquè, 
clar, vostè diu: «Vaig acceptar el regal de Ramon Camp» –que no és qui paga, entenc, 
el viatge– «No coneixia la resta.» També és estrany, no?, anar a un viatge en què no 
coneix a ningú i accepta una invitació d’algú que no és qui paga el viatge. Per tant, 
aquí hi ha una sèrie de terboleses que a nosaltres ens preocupen.

Però, l’hi dic, l’element de fons és el fet d’acceptar regals, perquè entenem, tam-
bé, que la participació en aquest tipus de relacions o de pràctiques, no?..., és a dir, el 
que li deia: el que ens preocupa és la pràctica concreta, o les pràctiques concretes en 
les quals vostè ha participat en aquest cas concret –esperem que no hi hagin altres 
situacions–, però al final al que ens porten a pensar és en el que podem anomenar un 
«abús de poder»; és a dir, un abús del càrrec per aconseguir uns privilegis. I això, al 
nostre grup parlamentari, doncs, perdoni que l’hi digui, però ens indigna.

I ens indigna, també, perquè es situa fora de context. És a dir, hem de saber a 
quin any vivim: 2019. No estem al 2000, estem al 2019. Han passat coses en aquest 
país. Ha passat un 15-M, ha passat tota una mobilització, la societat ha canviat, i 
pràctiques que potser l’any 2000 podien ser normalitzades, hem d’entendre que el 
2019 no poden ser normalitzades de cap manera. Aleshores, sobre això, jo crec que 
hem de ser també conscients de en quin moment vivim, les responsabilitats que té 
cadascú de nosaltres, i com a institució, hi insisteixo, crec que no podem entrar en 
la lògica d’acceptar regals.

Res més. Per part nostra, esperar que respongui els aclariments que li hem dema-
nat, no?, també sobre les entrades, si va participar o no va participar al sorteig, com 
les va obtenir, i la relació, no? En tot cas, com explica que li regalessin el viatge, i 
que el pagués una persona de la qual vostè diu que no coneixia. Vull dir, a nosal-
tres això ens sorprèn, tot i que, hi insisteixo, el nostre grup parlamentari desvincula 
aquests fets d’un altre fet molt preocupant, per altra banda, que és la trama del 3 per  
cent.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Ara correspondria el torn al Subgrup Parlamentari 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, que, atès que hi han els dos mem-
bres del grup parlamentari, disposaria d’un temps..., de la meitat, que són cinc mi-
nuts. I a tal efecte té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Gràcies, síndic, i al seu equip, per la seva compareixença. 
Miri, nosaltres pensem que, per a determinats grups, aquesta compareixença té, se-
gurament, una motivació molt important –potser no l’única, però sí una motivació 
molt important–, que és la de tacar o fer acabar malament la trajectòria de la insti-
tució del Síndic de Greuges, ara que ja està en la seva més que darrera etapa. Fins i 
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tot –fins i tot– a nivell públic, recorrent, si escau, a la difamació o a la manipulació. 
És un fet que volem constatar, i que òbviament nosaltres no compartim.

Nosaltres, amb les dades de les que disposem, amb la informació de la que dis-
posem, hem de dir que, de moment, no veiem, sensu stricto, corrupció o corruptela 
en els fets sobre els quals aquí estem debatent, ni tampoc deduïm, no tenim elements 
per deduir una relació evident entre vostè i la trama del 3 per cent. Ara, sí que hem 
de dir –sí que hem de dir– que en els fets dels quals estem parlant, hem d’observar, 
amb prudència, probablement un excés de confiança, o d’acomodació, o de participa-
ció en uns fets que no són escaients. I tal vegada, si fos el cas, també observem l’ac-
ceptació d’un regal, o d’uns regals, que no escauen o no haurien d’escaure, atès el zel 
i l’exemplaritat que correspon a la responsabilitat i a la representació institucional. 
I sobretot si, a més, això es dona amb l’agreujant de, tal vegada, compartir aquests 
fets o aquests esdeveniments amb males o amb no molt bones companyies. Per tant, 
això, hem de dir-ho; hem de dir-ho amb tota franquesa i amb tota sinceritat.

Estem segurs que vostè, síndic, comparteix –així ho ha demostrat amb la seva tra-
jectòria– aquest principi de zel i d’exemplaritat. Però hem de dir que, en aquest cas, 
considerem que hi ha hagut una imprudència, un excés de confiança, una acomodació 
o una participació que no escau, en uns fets, o eventualment en l’acceptació d’uns re-
gals que no correspon a aquest tarannà que hem de desitjar i esperar en els represen-
tants institucionals, sabent també que segur que vostè comparteix que els responsables 
institucionals no poden legitimar determinades pràctiques elitistes o de privilegi, ni 
tampoc legitimar directament o indirectament xarxes de relacions no transparents. 
I, sobretot –i sobretot, i això també vull subratllar-ho–, el que no podem fer mai és 
banalitzar-ho o normalitzar-ho.

Per tant, nosaltres, amb tot el respecte a la institució, amb tot el respecte per vos-
tè, sabent que vostè comparteix aquests criteris del zel i l’exemplaritat necessària, 
com ho ha demostrat al llarg de tota la seva trajectòria com a síndic, amb majúscula 
i amb minúscula a la vegada, també hem de prendre aquesta posició sobre aquests 
fets.

Per tant, nosaltres, si ens fem la pregunta de si vostè..., esqueia o no que accep-
tés eventualment aquest regal. Hem de considerar que no esqueia que vostè l’acceptés. 
Aquesta és la nostra posició, atesos els arguments que abans hem exposat.

Tanmateix, també hem de dir que això per nosaltres no posa en qüestió la trajec-
tòria, globalment positiva, com hem dit manta vegades i avui també hi insistim..., la 
trajectòria globalment positiva que considerem que ha tingut la sindicatura de greu-
ges que vostè representa, en la seva actuació i en el com l’ha desenvolupat.

I, evidentment, això tampoc farà decaure el nostre compromís en la lluita con-
tra la corrupció. I això no posarà en absolut en guàrdia més que el nostre zel en els 
llums i taquígrafs per tal de combatre’ls; en posar llum, en posar focus, i posar, 
efectivament, exigència i rigor en la lluita contra la corrupció, sigui la del 3 per cent, 
sigui la de la Gürtel, sigui la de la Púnica, o de qualsevol de les xarxes de corrupció 
o de corruptela que malauradament recorren el nostre país.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara correspondria el torn del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. A tal efecte té la paraula la diputada 
senyora Esperanza García, per espai també de cinc minuts.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, senyor Ribó, vostè, només comparèixer en el dia d’avui, 
aquí, ens ha marcat una mica el terreny de joc a tots els diputats que som aquí pre-
sents per fer-li una tasca de control, com és la nostra obligació i que no cal que ens 
la recordi, i ens ha dit que aquest assumpte era una dimensió personal. I a nosaltres 
ens sobta molt que ens digui això, perquè el senyor Millet, en el cas Palau, també 
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deia que era una qüestió absolutament personal, fins i tot el casament de la seva fi-
lla. I després ja vam veure el que va sortir, no?, després, del cas Palau, amb el senyor 
Millet i les coses personals del senyor Millet. Rebre un regal com el que vostè va 
rebre, acceptar-lo en nom propi i en nom de la seva filla, no és una qüestió personal, 
perquè vostè està en l’exercici del càrrec.

Dit això, no està tampoc vostè aquí ni per renyar els diputats ni per recordar-los 
les seves tasques, les seves funcions i les seves obligacions, ni limitar-los en l’opi-
nió, perquè, entre altres coses, vostè és contradiu a si mateix quan després llança 
opinions de que cap dels diputats que som aquí presents el que volem és esclarir si 
vostè va incomplir la normativa relativa als alts càrrecs de la Generalitat; que la va 
incomplir. I això no són opinions, són fets.

No està vostè tampoc per explicar que es comporta molt bé, que jo me n’alegro 
moltíssim, perquè, sempre, tenir un cap que sigui amable amb els seus treballadors 
és bo, però vostè no està aquí per explicar que vostè es comporta magníficament 
amb els seus assessors, amb el personal de la seva oficina, que reparteix els regals 
de cortesia..., en fi, i que fa fins i tot rifes, i... Home, també hem de coincidir amb el 
PSC que és curiós que aquest viatge sí que no va ser objecte de rifa. Vostè està per 
esclarir això: si l’acceptació d’aquest regal és, no només èticament reprotxable –que 
ho és–, sinó també si legalment és objecte de rebuig. I ho ha de ser.

I ho ha de ser, perquè fins i tot vostè ho explicava: «Jo vaig comparèixer fins i tot 
al Congrés dels Diputats per fer la Llei de transparència i de bon govern del 2013.» 
És veritat, hi va comparèixer vostè. És veritat que també va comparèixer a la Llei de 
transparència catalana; també ho va fer. És veritat, també, que coneix que hi ha un 
codi de conducta d’alts càrrecs. I malgrat tot això, vostè va acceptar un regal, con-
travenint aquestes normes. I ara no em parli vostè d’entrada en vigor o no entrada en 
vigor. Vostè estava obligat per una llei del 2013, de transparència i bon govern, i no 
podia acceptar aquest regal. I el fet de que vostè ens renyi i ens recordi o ens deixi 
de recordar quines són les nostres obligacions com a parlamentaris, palesa que vostè 
no ha complert ni èticament ni estèticament amb l’acceptació d’aquest regal, ni ha 
complert amb la seva exemplaritat deguda del càrrec que ostenta, amb l’actitud que 
ens ha demostrat avui.

Perquè vostè fins i tot s’oferia, amb la Llei de transparència, a ser l’òrgan de con-
trol. O sigui, vostè, quan es feia aquí la Llei de transparència, s’oferia per ser vos-
tè l’òrgan de control del comportament dels alts càrrecs i de l’Administració de la 
Generalitat en temes de corrupció, transparència i bon govern. I això ho feia, pre-
cisament, pràcticament al mateix temps que acceptava un regal que consistia en un 
viatge vip a una final de la Champions per a vostè i la seva filla, valorat, ni més ni 
menys, que amb 39.000 euros el viatge, a repartir entre tretze o catorze persones, 
que són les que hi figuraven. Quan precisament vostè fins i tot ens diu que no coneix 
ni la persona que va pagar això. O sigui, que ni tan sols l’hi va oferir aquesta per-
sona directament, i l’hi va oferir una tercera persona. Fins i tot, explicant-nos vostè 
que vostè tenia una entrada, ja.

I tenia també l’hotel? I tenia també l’avió? I també té el rebut? I també té el re-
but de devolució d’això? Perquè no ens ho ha dit. Vostè ens ha dit que té el rebut de 
la compra de les entrades. I de la resta? Perquè si ho tenia planejat, si vostè ja tenia 
planejat que havia d’anar a aquesta final de la Champions, i, com vostè diu, segons 
diu vostè, el van deixar, diguem-ne, plantat a última hora... Té vostè aquests rebuts? 

No veu vostè que no podia acceptar aquest viatge? A dia d’avui, encara vostè 
és incapaç de veure que no podia acceptar aquest viatge? Que vostè té un salari 
de 129.000 euros? Que cobra un 56 per cent més que el Govern d’Espanya, que el 
president del Govern d’Espanya, i que té una funció de control, d’exemplaritat, de 
defensa dels drets, d’independència, d’objectivitat, de transparència? Que té vint-i-
dos assessors, ni més ni menys –per cert, tots eventuals–, que no el van advertir, en 
cap moment, que vulnerava no només la normativa catalana sinó també la nacional?
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Miri, vostè, ja el 2016 –i sento dir-li això, però és així, eh?–, va deixar ben pa-
lesa la seva manca d’exemplaritat quan va intervindre en el tema de l’aeròdrom de 
la Cerdanya. La manca d’objectivitat, d’imparcialitat, de no intromissió, fins i tot la 
independència en l’exercici del seu càrrec i la no utilització del seu càrrec per a be-
nefici personal..., ho sento moltíssim, però vostè ja ho va demostrar el 2016. Però, 
en lloc d’aprendre de l’experiència, ara ens trobem amb aquest retret que ens fa per 
haver acceptat un viatge personal vip, per fer un viatge amb la seva filla a veure la 
final de la Champions el 2015.

El reguitzell d’arguments que ens ha fet servir avui no ens serveix ni justifica..., 
ni tan sols el decàleg del processisme que ha tret a col·lació perquè no li quedava ja 
més espai..., per dir-li a vostè que potser vostè s’hauria de repensar si pot seguir al 
capdavant de la sindicatura, perquè nosaltres considerem que no és ni ètic...

El president

Senyora diputada, hauria d’anar concloent.

Esperanza García González

...ni estètic que segueixi.
Gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. Ara correspondria el torn parlamentari al Grup 
d’Esquerra..., al Grup Parlamentari Republicà. I té la paraula la diputada senyora 
Gemma Espigares...

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president.

El president

...per espai de deu minuts.

Gemma Espigares Tribó

I tant. Gràcies, president. Començo per una obvietat, i que a més algun grup tam-
bé ho ha fet, perquè sembla que vostè aquí no estigui avui per voluntat pròpia, quan 
és així, i a més s’ha dit, la compareixença es va demanar al mes de maig, i aquesta 
voluntat d’alguns grups d’intentar fer veure que n’hi ha que ens oposem a la transpa-
rència, crec que com a mínim no s’ajusta a la realitat, s’ajusta més a aquesta neces-
sitat de fer del Parlament un teatre, i hauríem, com a mínim, de poder constatar les 
coses que són, perquè podem estar més d’acord o menys en algunes coses, i segur 
que aquí molts grups estarem d’acord en que hi ha alguns aspectes que es podien ha-
ver fet millor, però com a mínim no tergiversar la realitat d’aquesta manera.

Per tant, aquest grup, en cap cas s’ha oposat a la transparència. De fet –ho deia, 
eh?–, vostè està aquí per voluntat pròpia, i que es donin explicacions al Parlament és 
una cosa que tots els grups hi hauríem d’estar d’acord sense voler-ne fer una política 
partidista com alguns pretenen.

Portem una bona estona discutint si això va ser un viatge privat, si era de dimensió 
personal o era un regal pel càrrec que vostè ostenta, que també ho ha dit algun dels 
grups. I, en aquest sentit, crec que és important..., potser per no repetir-me, eh?, però 
agafaré algunes de les paraules del diputat de la CUP: crec que no hauríem de posar 
en dubte la seva trajectòria en aquests anys al síndic per aquest fet en concret.

I, novament, aquesta voluntat de fer política barriobajera d’on es pot, doncs, 
fa que això ho acabem vinculant a la corrupció del 3 per cent de Convergència. 
Òbviament, no serà Esquerra Republicana qui es fiqui a defensar o no, o a jutjar o 
no, en aquesta comissió i en aquest moment, la corrupció de Convergència. Sap que 
per nosaltres, un partit de vuitanta-nou anys d’història impol·luta, la corrupció és un 
tema que és molt seriós per a nosaltres, però d’aquí a barrejar una cosa amb l’altra..., 
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és aquesta voluntat constant d’intentar fer política d’allò que dona xou i que dona 
aquest estil propi d’alguns.

Alguns grups ho han parlat: el Parlament i els alts càrrecs de la Generalitat dis-
posem de la Llei de transparència. Es publiquen les agendes de tots els càrrecs i 
també els grups d’interès amb els que ens reunim. Hi ha un codi de conducta. Es 
publiquen els obsequis i els viatges dels alts càrrecs. I això, el conseller Romeva, el 
2006, quan en proposa l’aprovació, n’és conscient, que el que busca és aquest com-
portament exemplar i aquesta màxima transparència. I aquestes són les dos coses 
que ens haurien de fer caminar a tots: el bon comportament, el comportament exem-
plar i la màxima transparència.

I, en aquest sentit, com que vostè ha explicat l’anècdota del pernil i del sorteig que va 
acabar fent, i el diputat Parés parlava de que ell fa poc que és diputat i hi ha dinàmiques 
que li sorprenen, doncs a mi també. Vull dir, jo és la primera legislatura que hi soc, i 
em trobo amb dinàmiques que no m’agraden. I crec que en el moment que deixem...,  
si la normativa diu que els regals per damunt de cent cinquanta euros, doncs potser 
hauríem d’anar a una normativa molt més taxativa: que sigui zero, res, res de regals, 
perquè, si no, ens posem amb dubtes de si una cosa val uns diners o en val uns altres 
o entrem en dubtes.

Miri, deixi’m que l’hi digui: no deixa de ser anecdòtic que algun grup parlamen-
tari que ostenta aquí, doncs, aquestes maneres de fer, porti quaranta anys amb unes 
dinàmiques a la ciutat de Lleida, governant-la, acceptant tot aquest tipus de regals i 
de premisses que avui s’estan posant en dubte. I l’hi dic perquè, com li deia, fa poc 
que soc diputada, però em trobo que vaig a veure el partit de bàsquet o..., de Lleida, 
de la meva ciutat, i em trobo regidors d’alguns grups que també estan en aquesta 
cambra, que hi van amb les seves famílies, alguns grups que van contínuament a di-
nars, que accepten dinars d’empreses, o que accepten regals que arriben a la Paeria. 
Doncs en això també; en lloc de fer sortejos, o en lloc de regalar-ho entre els treba-
lladors de la cambra, o de la Paeria, o de qualsevol de les institucions, en el moment 
que tot això sigui zero, no hi haurà dubtes de què es rep, què no es rep i en quina 
mesura es pot entrar a debatre. Per tant, en això, la pulcritud, no deixar cap mena de 
dubte i no entrar en la confusió dels barrets, de si això ho rebo a títol personal o ho 
rebo pel càrrec que ostento, ens evitaria molts problemes a tots i totes.

I això el que no permet –i amb això, president, acabaré– és que ho barregem tot. 
I li poso un exemple d’aquestes males intencions que deia abans. Algun dels grups 
ens deia: «Usted entró como síndico en 2004, y está donde está porque no incomoda 
a los separatistas.» Que no s’equivoqui ningú: vostè no està aquí perquè incomodi 
o no incomodi els separatistes; de fet, en alguns informes que vostè ha presentat, 
li hem dit que hi havia parts que no ens agradaven, com a grup que donem suport 
al Govern, però que calia entomar-los, i calia millorar, i que enteníem que des de 
la seva posició i des de la sindicatura com a òrgan independent feia propostes per 
seguir millorant. I per això li deia que no està aquí perquè incomodi o no incomo-
di els separatistes, sinó que potser que els grups parlamentaris comencem a fer una 
mica d’autocrítica i diguem a la gent que vostè està aquí perquè no som capaços de 
ficar-nos d’acord amb qui ha de ser que l’ha de substituir, quan vostè té el mandat 
caducat.

Per tant, deixem de tergiversar la realitat, deixem de tirar les pilotes fora, i si-
guem capaços de posar-nos d’acord en nomenar la propera persona que ha d’estar 
aquí i no fer veure que vostè està agafat a una cadira, que és que no depèn de vostè 
que hi continuï o no. Per tant, crec que hauríem de deixar de fer aquestes tergiversa-
cions i ser realistes i entomar cadascú la part de culpa que ens queda.

Per tant, avui veiem, una vegada més, aquesta persecució política. Si vostè no 
hagués fet determinats informes potser no estaríem aquí. I, si més no, segur que  
no ho estaríem amb el to que alguns grups ens han regalat.

Gràcies, president.
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El president

Moltes gràcies, senyora diputada. El darrer torn d’intervencions correspon al 
Grup Parlamentari Junts per Catalunya, i a tal efecte té la paraula el diputat senyor 
Antoni Morral.

Antoni Morral i Berenguer

Molt bé; gràcies, president. Molt bona tarda, síndic. Avui, tot just avui fa set-
cents dies que en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart estan privats de llibertat a la pre-
só. Avui ha estat, diguem-ne, el Jordi Sànchez, part protagonista d’aquesta sessió, 
quan tothom sap que en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart, concretament, l’únic que 
han fet és presidir dues entitats i moderar de forma pacífica la mobilització al carrer. 
Per això porten avui dos anys..., porten avui set-cents dies a la presó.

Certament, per nosaltres –i ho hem manifestat en altres ocasions–, la trajectòria 
personal del senyor Ribó és d’una integritat notòria per a qui l’ha seguit. I també per 
la seva trajectòria en la gestió del síndic, pel que fa a la institució del síndic. Al debat 
d’avui, és aquesta una qüestió política? És una qüestió legal i jurídica? És una qües-
tió que està col·locada, estrictament, en el terreny de l’esfera personal? Òbviament, 
té una dimensió política –si no, avui no n’estaríem parlant aquí–, perquè hi ha qui 
la polititza, qui la porta en el debat. I també la pregunta que ens hem de fer és el 
perquè, per què ho fa.

Aquí hi ha una dimensió personal, que a nosaltres ens sembla que també és im-
portant a tenir en compte, que és la decisió d’acceptar o no acceptar un regal d’aques-
tes característiques, quan, doncs, s’ostenta una responsabilitat pública. Es parla..., jo 
he estat alcalde d’una ciutat, i els primers Nadals d’aquell, del meu mandat, també 
el despatx es va omplir de paneres i de regals, i van anar directament, diguem-ne, a 
les entitats solidàries del municipi. Aquesta és una qüestió ètica i estètica que corres-
pon, diguem-ne, a la persona que l’exerceix, però aquest debat ens sembla que no és 
propi del debat en seu parlamentària com el que hi ha avui. En tot cas, si és una il·le-
galitat o hi ha una negligència jurídica, per a això estan, diguem-ne, les institucions 
pertinents. Aquesta és una pregunta que nosaltres ens hem fet. Resulta francament 
incòmode valorar aquesta qüestió avui, aquí.

El Grup Parlamentari de Ciutadans ens té acostumats a fer molt soroll, un soroll 
en la seva activitat política, que resulta ben bé desconcertant quina és la seva inten-
ció. De fet, el mateix sentit de la seva existència com a grup polític, la seva gestió..., 
les vostres accions, la vostra política està posant de manifest molt clarament què és 
el que preteneu en el país i pel que fa a les vostres voluntats. Vostès han nascut per 
fer efectiu el mandat que tant bé va sintetitzar el senyor Aznar davant de la reivin-
dicació cívica i política d’exercir el legítim dret d’autodeterminació; que ell va dir: 
«Vostès...», o ell va dir: «Antes se dividirá Cataluña.» Aquesta és la seva croada, la 
seva agressió a tots els elements que són la base de la convivència d’aquest país; una 
convivència de naturalesa inclusiva, com és la llengua i els seus atacs permanents, 
doncs, pel que fa a la llengua, a l’escola, als drets nacionals, als signes d’identitat, 
com també a posar en sospita les nostres institucions, com la del síndic, en aquest 
cas amb majúscules.

Vostès han vingut a la política a fer, a crear una frontera en la convivència. I sa-
ben per què no se’n surten? I saben per què no se’n sortiran, de crear aquesta fronte-
ra en la convivència del nostre país? Perquè la societat catalana, tota, també els seus 
–també els seus electors–, saben molt bé el valor que té la convivència a casa nostra 
en l’activitat quotidiana; saben molt bé que el catalanisme és inclusiu per naturalesa, 
i aquest és democràtic i respectuós amb les diferències.

Aquesta és la raó de fons per què vostès no han obtingut cap alcaldia al nostre 
país en aquestes darreres eleccions. És en els municipis, en les ciutats i en els barris 
on se sap, coneix la ciutadania prou bé el valor que té la convivència a casa nostra. 
Aquells qui la volen trencar, aquells qui la volen confrontar paguen també un preu 
polític. Perquè, de fet, és en l’espai local on el valor de la convivència, doncs, és va-
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lorat, i a vostès la gent ja els comença a conèixer. Amb aquesta estratègia no aconse-
guiran malmetre el crèdit i el prestigi d’una institució com la del Síndic de Greuges, 
que ha demostrat durant anys el reconeixement de la ciutadania com a institució ga-
rant de la defensa dels drets i les llibertats.

De fet, avui, vostès pretenen fer molt de soroll polític sobre una qüestió que està 
ubicada en el terreny, diguem-ne, de l’esfera personal del síndic, que pot ser dis-
cutida sobre quina és la seva..., sobre la decisió personal que en aquell moment va 
prendre el síndic de greuges. Ara bé, d’aquí a iniciar una croada en contra de la ins-
titució, en contra del síndic, polititzant, doncs, aquest fet, ens sembla que està en la 
direcció del que vostès estan defensant: la seva política en el país de confrontar el 
que és la nostra comunitat a Catalunya, de crear aquesta barrera, aquesta frontera 
entre el que és el valor de la convivència. I, en aquest sentit, aquesta proposta, aques-
ta actitud, també, avui, amb el tema que ens ocupa, va en aquesta direcció.

Ens sembla, per tant, que és una qüestió d’alguna manera incòmoda, perquè òb-
viament és també discutible el que és el fet ètic d’acceptar un regal quan s’ostenta un 
càrrec públic, però, a la vegada, és detestable també la utilització partidària i agres-
siva en contra del que és el valor de la convivència a casa nostra.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Ara correspon el torn al senyor síndic. No sé si vol que 
parem la comissió, o fa la seva intervenció del que s’ha dit, el que creu. (Veus de 
fons.) Doncs teniu la paraula.

El síndic de greuges

Començaré pels fets més concrets, sobre el tema del futbol i del vol. El Barça, 
senyor Parés, té una política de protocol –vostè mateix l’ha citada. I jo he anat a xàr-
ters –l’hi dic anecdòticament–..., tot el xàrter amb samarreta del Barça menys ser-
vidor, que anava amb corbata, a veure finals, comprant l’entrada amb lo que vostè 
mateix ha explicat quan hi ha tot aquest sistema.

Però també el Barça té un espai de protocol, que jo el faig servir –ara fa molts 
anys que no ho he fet–..., quan ha vingut, per exemple, l’ombudsman, el chief om-
budsman de Suècia, i em demana per anar al camp del Barça. I jo, abans de fer una 
despesa de diners del pressupost del síndic, demano a la Junta del Barça si és pos-
sible portar el chief ombudsman de Suècia al camp del Barça. I l’hi he portat –estic 
parlant, potser, de fa vuit o nou anys. I en aquesta política de protocol –jo abans els 
hi he dit, i no els en diré el nom–, a alguns d’aquests esdeveniments jo hi he anat 
amb una persona de creació artística molt important de casa nostra, i m’encarrega-
va, a través de gestió de protocol, en comptes de passar pel sorteig, d’aconseguir les 
entrades. Però mai gratuïtament quan eren per raons personals, sinó pagant. I torno 
a dir-l’hi –i no li’n quedi el menor dubte–: pagant. Perquè, fins i tot, al grup que li 
interessi, no tinc cap inconvenient en passar la còpia del meu extracte bancari on hi 
ha el pagament al Barça.

Més dades. Mirin, s’ha parlat de sous. Perquè s’ha dit: «I com és que vostè...?» 
Jo la demanda que vaig fer al Parlament –que no està en el títol de la compareixen-
ça, per cert–, demanava comparèixer..., tinc la carta correcta. En la mateixa sessió 
parlamentària, jo demanava, a la que anava a fer balanç, «per la relació de retribu-
cions d’alts càrrecs i personal eventual, així com altres qüestions que afecten el ti-
tular d’aquesta institució difoses per alguns mitjans de comunicació, amb voluntat 
d’absoluta transparència i rigor institucional». Lamento que aquesta cua de la carta 
que té la Mesa de la comissió i la Mesa del Parlament no estigui en el títol d’avui; 
però vaja, això ara quasi quasi és anècdota, perquè he vist que en el debat ha tor-
nat a sortir –i no em vaig equivocar en el títol tampoc– el tema dels eventuals, que 
ara n’informaré, perquè crec que hi ha una radical o ignorància o continuem amb la 
difamació. Què vull assenyalar amb això? Si un fet és un fet, és un fet; i si es ma-
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nipula aquest fet s’està difamant, i s’ha de preguntar un per què. I vaig al concepte 
de sous i d’eventuals.

Jordi Sànchez ha estat molts anys director de la fundació més important que hi 
ha al nostre país d’investigació social, que es diu Fundació Bofill. No sé si ho ha 
estat..., si algú diria: «És que ho ha estat per la charca del no-sé-què.» Ho ha estat. 
Perquè ha estat reconegut, per un patronat de gent molt diferent i independent, pels 
seus mèrits i per la tasca que ha realitzat, promovent investigacions socials impor-
tantíssimes. Si us plau, respectin aquesta trajectòria. I ho subratllo: si us plau, res-
pectin aquesta trajectòria.

Rafael Ribó ha estat, fins l’any 93, numerari d’universitat –ho vaig haver de dei-
xar plenament quan vaig ser elegit al Congrés dels Diputats– i cobrant, bàsicament, 
de la universitat i després del Parlament. Després vaig tornar a la universitat i des-
prés al síndic. Ara, si vostès volen..., i quan sentin «vostès», perdonin, no em refe-
reixo a cap grup parlamentari que no ho hagi citat, em refereixo als que ho han citat 
o al que ho ha citat. És fàcil parlar de charca i de quaranta anys de charca, fins i tot 
li diria que és espectacular, però continuem sense fets. Si vol li envio totes els meus 
fulls salarials. Jo en aquest moment estic cobrant setanta euros més al mes que el 
meu predecessor del 2004. Hi ha uns paràmetres per assenyalar aquests sous, no els 
he fixat jo. I tot això ho tenen a la seva disposició. És que estem parlant d’una insti-
tució que jo no sé què més hem de fer per donar-los dades de transparència.

Miri, els eventuals, senyora Esperanza, del PP, García, vostè..., i perdoni, li havia 
de donar la benvinguda perquè fa sessions que no ve ningú del PP en aquesta comis-
sió. Però, perquè ho sàpiga –perquè als de Ciutadans, malgrat que se’ls diu, no en fan 
ni cas–, hi ha una llei espanyola que obliga a tenir personal de confiança en les de-
fensories: al Defensor del Pueblo de España, el 100 per cent del personal; al Defensor 
del Pueblo Andaluz és el 100 per cent; al de Navarra, el 62,5; al Común de Canàries, 
50 per cent; a Justicia, 61 per cent; al Procurador de Castilla-León, 66 per cent; al 
Síndic de Greuges de Catalunya, el 35 per cent del personal; al Síndic de Greuges de 
la Comunitat Valenciana, el 100 per cent.

És clar, és fàcil dir..., no ho ha dit vostè avui, eh?, però així jo ja m’ho he sentit 
–està als diaris de sessions– perquè ho han dit diputats de Ciutadans: «Usted tiene 
siervos.» (Veus de fons.) No, dic que no ho ha dit vostè, però això s’ha dit. Per què? 
Perquè o ignoren la llei –cosa que a aquestes alçades, quan jo els hi he dit no sé 
quantes vegades, em permeto dubtar– i les dades que estan al seu abast, o fan una 
altra cosa, no?

Per tant, si us plau –ja sé que fracassaré una vegada més–, deixem de banda la te-
màtica dels eventuals. Perquè torno a fer la pregunta: què és pretén en utilitzar aques-
tes temàtiques dels sous, dels eventuals...? Quan és com si jo ara els digués: «És que 
som al matí.» Vostès em dirien: «Escolta, si és que som a la tarda ja.» És facilíssim 
de comprovar. És que si volen sortir de dubtes i no es fien de la informació que els 
passa el síndic és tan fàcil com que vostès o ens la demanin i la contrastin o que la 
busquin pel seu costat, no?

Si es vol citar el programa del senyor Cuní, citi’l sencer, si us plau, senyora 
Moreta. Em permet que llegeixi la frase? La tinc al davant. (Pausa.) «Se me’n refot, 
el que algunes formacions polítiques en tinguin ganes.» És una mica diferent del 
que ha dit vostè, no? Jo no he dit que se me’n refoten tots els que estan aquí, eh? En 
espanyol col·loquial. Veu quina diferència hi ha entre citar una cosa o l’altra? O no? 
És fàcil, pot agafar la mateixa gravació que hem agafat per tenir la citació en con-
cret. És que és molt diferent tallar en un moment determinat de la citació, queda..., 
evidentment, és un element més, com si jo hagués utilitzat menyspreu.

Més dades. La carta que jo he llegit, senyor Carrizosa, no és d’un ombudsman 
britànic –l’ombudsman britànic, vostè ho ha confós, és a qui jo li demanaré el peer 
to peer–, és el president dels ombudsmen mundials, que ara és l’ombudsman també 
de la República d’Irlanda: Peter Tyndall. Fa molts anys que el conec, eh? –fa molts 
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anys. (Veus de fons.) Sí, sí... No, però és que vostè ha dit: «No es confongui.» Jo 
no m’he confós. (Veus de fons.) És que continua confonent. Jo no he dit ni un sol 
moment que el president de l’institut mundial de l’ombudsman fos britànic. És un 
irlandès, que és el president de la República d’Irlanda. I li afegeixo més: i si ho he 
dit, miri, aquest és el detall de confusió, perquè el fet no és que sigui irlandès o bri-
tànic, el fet és que el president..., no digui «un ombudsman más», el que presideix 
tots els ombudsmen del món –petit detall, eh? Com li contestes a vostè i a la senyora 
Arrimadas? Jo els he llegit. I si vol la fem circular per a tothom, aquesta carta. No 
faci aquest joc de mans. Ha dit: «No, es que es un defensor más..., que passava per 
allà.» Entre altres coses, perquè vostès s’hi han adreçat, no per altre motiu.

I continuo donant dades, senyor Carrizosa. «Síndic, que gairebé és serf del pro-
cés.» Sap d’on ve la paraula «síndic»? Ve de syndikoi, que és grec. I sap què vol 
dir syndikoi? Doncs syndikoi és l’advocat de les ciutats gregues, i d’aquí surt «sín-
dic» per lo que són els alcaldes d’Itàlia; (veus de fons) surt sindicato, sí –una ins-
titució molt noble, sindicato, nobilíssima–; surt també la paraula del president del 
Parlament d’Andorra; surt el càrrec màxim a l’Aran, i surten totes les formes que 
vostè vulgui, però no mostri ignorància sobre l’origen de la paraula «síndic» i la re-
lacioni amb el procés.

I puc continuar donant-li més dades encara. La Llei de transparència: nosaltres 
no ho vam demanar mai, ser l’òrgan de control de l’ètica sobre la Llei de transpa-
rència. Vam demanar, com tenen alguns defensors col·legues nostres, ser –lo que 
igualment som, perquè ens continuen arribant queixes– l’òrgan que exigeix i les 
administracions contestar. Ser l’òrgan que..., ho fem cada matí, eh? Encara em fa 
vergonya de firmar cartes, cada matí, a càrrecs públics que no contesten demandes 
d’informació de la ciutadania. I l’argument que vam fer servir a la compareixença 
és: si ja ho fem, podríem tenir aquest encàrrec. I es va crear un òrgan ad hoc, amb 
el qual col·laborem a balquena, tant com podem, i que, per cert, permetin-me el pa-
rèntesi, seria hora que aquest Parlament l’enfortís i acabés de complementar-lo, que 
li falta la majoria dels seus elements.

No tinc temps ni tinc ganes de començar-los a donar dades sobre corrupció. Està 
al diari de sessions. La senyora Moreta ha citat un programa, com el del senyor 
Cuní, quan em vaig permetre la galindaina de dir: «Dec ser dels pocs diputats, si no 
l’únic, de Catalunya, que he estat amenaçat de mort per combatre la corrupció.» Sé 
perfectament què és la corrupció en aquest país. I l’he combatut tan a fons com he 
pogut, sempre –sempre–, com a..., primer, evidentment, a la Dictadura, però com a 
parlamentari i com a síndic.

I encara més dades. Saben que estan fent servir tots informació reservada? Saben 
què vol dir en democràcia «informació reservada»? Algú l’ha filtrat. Perquè això és 
informació reservada. I per què ho dic? Perquè fins i tot al més citat d’aquest 3 per 
cent..., donin-li a aquesta persona la presumpció d’innocència. O és que estem en 
un país que la presumpció d’innocència no existeix? És un tractat europeu que hem 
subscrit, entre altres coses. Això no serveix de res. Quan es tracta d’empastifar, això 
no existeix.

De totes formes, vaig a les propostes que han sortit i a las que jo els afegiré, més 
enllà del soroll. Fins i tot va haver un grup parlamentari que aquest estiu es va afe-
gir al soroll, a partir de la publicació de la foto, i va dir que exigien i demanarien al 
Parlament la meva compareixença. I no hi ha cap demanda de compareixença del 
síndic. Què primava més, fer soroll enmig d’agost, quan hi ha una absència de notí-
cies i llavors queda molt més gruixut, o fer política real, rigorosa, sobre fets, i res-
pectuosa amb les institucions?

Mirin, sobre les propostes que han anat sortint. En primer lloc, jo m’he limitat 
a llegir –i demano perdó a qualsevol grup parlamentari que se senti ofès– el que el 
grup parlamentari que va substanciar una demanda de compareixença va utilitzar 
com a arguments. És amb l’únic grup parlamentari que jo m’he intentat contradir. 
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Però no amb opinions; els he llegit els arguments que van fer servir per demanar la 
meva compareixença. Hi torno: i demano perdó als grups parlamentaris que es pu-
guin sentir ofesos perquè he llegit i he rebatut –i ningú m’ha contradit– arguments. 
I els han sentit; no me’ls facin repetir. A la discussió ningú ho ha contradit, i, per 
descomptat, el grup parlamentari que ho va firmar no ha dit ni mu. Tots vostès en 
aquesta sessió, segurament per rapidesa de l’ordre del dia..., ningú va demanar la 
paraula per contradir-los. Però avui, que els hi he subratllat..., és que és monogràfi-
cament i específicament l’única cosa que lliga amb la compareixença d’avui. L’únic 
grup parlamentari que ha arribat a substanciar una demanda de compareixença en 
una comissió..., excepte lo que vostès han debatut aquesta tarda aquí, que nosaltres 
no hi érem i ja ens mirarem el diari de sessions. Però aquest sí que el tenim i he 
anat seguint... Al començament de la intervenció, només, he intentat rebatre aquells 
arguments. Cert que tenia obligació de fer-ho, perquè si es vol fer comparèixer una 
institució en aquesta casa amb un conjunt d’arguments, començant pels que els he 
citat, si no són veritat..., home, potser que fóssim una mica més rigorosos i respon-
sables en aquest Parlament.

He parlat en la meva intervenció de possible error de síndic –amb minúscula. I si 
no se m’ha escoltat bé ho torno a subratllar, i més, vist tot l’enrenou entorn d’aques-
ta qüestió. I ara ho dic sense «possible»: error de síndic –amb minúscula–, que avui 
soc jo, no de la institució. Això sens dubte. Tenint en compte que és molt important 
–està escrit, hi ha jurisprudència, hi ha experts que ho han elaborat– la diferència 
entre que hi hagués regal en virtut d’un aprofitament possible i el regal personal. Jo 
no fa pas tants anys que he fet setanta anys, i uns quants més que en vaig fer seixan-
ta; a tots els meus convidats al sopar que vaig muntar els vaig acceptar regals. I sa-
ben quins regals? Diners per a una fundació que està cooperant al Sàhara, a Mali, a 
Bolívia i –me’n deixo un– a Moçambic, per formar professionals.

Rafael Ribó persona l’únic que demanava a la gent que volia venir –a la gent que 
hi tinc una amistat de la qual m’honoro, a la qual aprecio i és un tresor de la meva 
vida–, que si em volien fer algun regal..., l’únic que els demanava, si em volien fer al-
gun regal, era per a això. Està molt clarament assenyalat a la legislació i als conceptes. 
Diferent és quan un accepta –que abans he citat el concepte «engreixant»; «engra-
sando», es diu en el concepte de jurisprudència– per buscar algun favor. Quin favor, 
senyor Carrizosa? Pot repassar tots els diaris, tots els documents del síndic. És que 
els tinc a la seva disposició. És el grup que ens ha demanat, però de molt, tot el que és 
informació per escrit; la tenen tota. En pot demanar més; la que vulgui. Porti un sol 
indici, senyor Carrizosa, un de sol.

I l’altra part de la jurisprudència: si estem en el 3 per cent, senyor Carrizosa, 
deu tenir elements per dir-ho, i això és delicte –això és delicte. No em torni a treure 
la foto de l’avió, perquè jo ja li he dit que anava en aquell avió; jo no l’hi he negat, 
només faltaria. Vostè creu que si jo estigués fent alguna cosa d’amagatotis m’hau-
ria fotografiat en el vol que feia cap a la final? I li passaré fotografies que estic a la 
grada, animant tant com puc el Barça. I l’hi he de tornar a dir: si, com diu la juris-
prudència, com diu la llei, com diuen els experts, el concepte de dádiva o regal va 
lligat a l’engreixament, per obtenir-ne algun aprofitament, doni’m indicis d’aquest 
aprofitament. Això per lo que fa al regal.

I pel que fa al 3 per cent, si el síndic –m’imagino que persona, perquè suposo que 
no s’atreveixen a dir que el síndic institució també– està participant en el 3 per cent, 
porti un indici al respecte. Estem parlant de coses molt serioses, eh? Ja no li dic la 
presumpció d’innocència per als que puguin estar investigats, ni l’hi dic per al Jordi 
Sànchez, que està engarjolat d’una manera manifestament injusta.

Per tant, ho torno a subratllar: abans he dit «possible error»; ara evidentment dic, 
categòricament, «error del síndic». Segur que el síndic persona va cometre un error 
havent acceptat aquella invitació; invitació que no era una invitació que a mi em 
fessin de tal o tal lloc, era que algú molt amic meu que sabia que estava en aquella 
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situació em va dir: «Hi ha aquesta possibilitat»; que avui no l’acceptaria. I, evident-
ment, a partir especialment de lo que s’afegeix, de les consideracions que agraeixo i 
respecto moltíssim de tots els grups parlamentaris que han intervingut respectuosa-
ment i seriosament sobre aquesta qüestió.

Però els diré més coses. Totes les dades que vulguin, i més, com les fa servir 
Ciutadans, si us plau, demanin-les i les facin servir. Una primera vegada, quan les 
vaig enviar en resposta a Ciutadans, com que era un patracol, les vaig fer circular a 
tothom. Però no sé si continuarem amb aquest mateix criteri. Només faltaria! Amb 
tota la serietat que calgui.

Ara bé, dit i reconegut aquest error i aquest excés de confiança en aquest error, 
i aquesta oferta de nou, que no calia que la fes avui, de dades, els que creguin que 
aquest síndic és indigne del càrrec que ocupa ho tenen molt senzill, està previst al 
Reglament i a la Llei del síndic. Hi ha un mecanisme per posar-lo en marxa, per fer-
lo dimitir. I, evidentment, no citaré el que aquí ja s’ha dit, que no són vostès els que 
fins ara hagin mostrat una disponibilitat de posar-se d’acord per renovar el càrrec 
del síndic. No del síndic només. Per què han d’estar tot el dia parlant de renovar el 
càrrec del síndic? No és significatiu que l’únic càrrec que es parla sempre que cal 
renovar sigui el del síndic? Saben quants anys fa que cal renovar alguns defensors 
de comunitats autònomes on vostès governen? Saben quants anys fa que cal renovar 
institucions a nivell d’estat?, també la del meu bon amic i excel·lent persona Paco 
Fernández Marugán, Defensor del Pueblo? Saben quants anys fa que cal renovar 
moltes institucions catalanes molt abans que el Síndic de Greuges? Que curiós!, 
l’única que està a la diana és el Síndic de Greuges. Però si depèn de vostès!; no de-
pèn d’aquest síndic, depèn de vostès.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Correspon ara als grups parlamentaris que desit-
gin fer ús d’aquest segon torn que els ofereix el Reglament per espai de cinc minuts, 
dos i mig en el cas dels subgrups, doncs, d’intervenir.

Entenc que el Grup Parlamentari de Ciutadans demana la paraula; doncs la té, la 
paraula, el senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Señor Ribó, yo siempre que estamos en una compare-
cencia o en cualquier trámite parlamentario con usted acabo admirando su talento 
escapista. Es usted el gran Houdini de la política española, diría yo. Ha aprendido 
tanto en estos quince años... Viene usted aquí contra las cuerdas, atado, amordaza-
do, en el tanque de agua, boca abajo, como el gran Houdini, y usted lucha, lucha y 
parece que se deshace de las ataduras. Lo que pasa es que a usted se le ve el truco. 
Y el truco consiste en hablar de cualquier otra cosa y no responder a las preguntas 
que le hemos formulado, señor Ribó, a los hechos –lo que decíamos: los hechos. 
¿Recibió usted este regalo?, ¿sí o no? ¿Lo notificó a la sindicatura de greuges?, ¿sí o 
no? ¿Recibió el regalo su hija no sólo del vuelo sino también de la entrada? Porque 
usted tenía una entrada que nos dice que estaba abonada por el Barça, al Barça en 
su cuenta; que, por cierto, también Millet abonaba las facturas de la boda de la hija 
y luego se las cobraba al suegro en un alarde también de escapismo. Y yo ahora 
pienso: «Bueno, y yo no sé si el Barça, luego..., usted le pidió el abono y todavía le 
abonó la entrada.» Es que me gustaría saberlo, porque es que me hace gracia cómo 
actúa usted, si es que no fuera tan triste.

Mire, usted –ya lo he dicho antes– estuvo en el PSUC de secretario general, y 
ahora, pues, vemos que usted ha viajado en un jet privado con una persona que us-
ted dice: «Bueno, es que yo acepto regalos en mi cumpleaños de gente que me hon-
ra con su amistad» y tal. Pero si nos ha dicho aquí que ni conocía a quién le pagó 
el regalo, señor Ribó. Si usted mismo ha dicho: «No sabía quién pagaba. Me lo dijo 
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un amigo: “Queda una plaza aquí.”» Y no se interesó usted. Su amigo..., ¿usted cree 
que ese diputado de Convergència tiene dinero para pagar el jet privado? ¿Y eso no 
es algo reprobable, éticamente? Pues fíjese si es reprobable que hasta sus compañe-
ros de toda la vida, los de Podemos, aquí con un diputado... Realmente yo..., me ha 
sorprendido el diputado de Podemos, y estoy seguro de que, si hubiese sido alguno 
de los ex de Iniciativa, ya con algunos más años, no hubiera sido esta intervención. 
Pero hoy ha venido un diputado joven y no ha podido, por menos, de decir: «¡Vaya 
vergüenza! ¡Qué vergüenza, señor Ribó!»

Y también el grupo de la CUP, que generalmente son los vástagos de esa 
Convergència que pagaba el viaje, y que..., un grupo de la CUP, por cierto, que el 
señor David Fernàndez se abrazaba al señor Jordi Pujol, pero al señor Rato le ense-
ñaba una zapatilla..., pero al señor Jordi Pujol se le abrazaba, porque aquí, bueno, 
pues a la CUP también le ha dolido, pero ha tenido que acabar censurando que usted 
hace este tipo de regalos. Los socialistas, igual. Esquerra Republicana, también; le 
ha parecido mal el regalo. Y a los de Convergència Democràtica, que son los que el 
señor que fletó el avión les ha dado 664.000 euritos desde el 2008 al 2015 a través 
de unas fundaciones y a cambio de la obra pública, que es lo que se está investigan-
do, ellos, los de Convergència, los que invitan a los suyos y los que a su vez invitan, 
pues han dicho que... ¿Cómo lo ha dicho? Ha dicho... ¡Ah, sí! Que es incómodo y un 
problema ético. Y usted nos hace la réplica a todos y dice: «Pues si quieren que di-
mita, ya saben el procedimiento reglamentario.» ¡Que usted ya está fuera de tiempo, 
señor Ribó! ¡Que usted está fuera de tiempo en todos los aspectos! Ya pasó la época 
esta en la que todos se tapaban todo.

Ahora hay otro partido, que somos nosotros, que venimos de fuera del establish-
ment y que vinimos precisamente por eso. Por esto, por esto vinimos, señor Ribó. 
Por eso, por eso. Porque cuando toca aquí en Cataluña todos se tapan con la bandera 
y todos se lucran y todos viven fenomenal. Y usted es el máximo exponente de eso 
que ha venido pasando en Cataluña. Y usted..., lo lamentable es que viene aquí to-
davía con la desvergüenza de reñirnos a los diputados, de hablar de mil y una cosas 
del resto de grupos parlamentarios, y se va a ir de aquí, no va a dimitir, va a estarse 
aquí diciendo: «Bueno, como no se ponen de acuerdo en buscar a otro...» Oiga, si us-
ted se va, no se preocupe, «nadie es imprescindible ni siquiera en su propia cama», 
dice un proverbio.

Pues, por lo tanto, dimita. Ya irá su segundo, ya estará..., usted ya está absolu-
tamente quemado en esta Cataluña de la corrupción y del nacionalismo en la que 
usted se ha desenvuelto como pez en el agua. Pero, mire, ya le hemos pillado con el 
carrito del helado, y llega el momento de irse, aunque sea por la puerta falsa.

El president

Gràcies, senyor diputat. Correspon ara el torn de paraula al Grup Parlamentari 
de Socialistes i Units per Avançar, la senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Miri, senyor Ribó, jo li agrairé que no ens doni lliçons. 
Només avui, avui hagués estat bé que no ens hagués donat lliçons. M’hagués agra-
dat avui, precisament. Perquè sap què passa? Que avui, el que nosaltres li plantejà-
vem..., no sé si m’ha escoltat tot el que li he dit. Perquè l’entrevista d’en Cuní i tant 
que la vaig sentir, en directe, i me la vaig baixar per tornar-ho a treure tot. La vaig 
escoltar diverses vegades.

Però avui veníem a parlar d’ètica, de moralitat. I vostè aquí no ha tingut ganes de 
ser humil. Només això. No ha sigut capaç de ser humil; ans al contrari, ens ha tractat 
a tots jo crec que de forma poc respectuosa, donant-nos aquestes lliçons que sempre 
ens dona, però que avui jo crec que se les havia d’haver guardat.

Amb tot, miri, el felicitaré perquè per primera vegada en una compareixença i 
en una sessió d’una comissió ha contestat lo que li he demanat. M’ha dit que avui 
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no ho tornaria a fer; me n’alegro. No ho repetiria. No ha dit «no ho tornaria a fer», 
ha dit que avui no ho repetiria, no l’acceptaria. I, per tant, el que entenc de les seves 
paraules és que es va equivocar, perquè ja ha dit que era un error del síndic. O sigui, 
que marxo contenta; sí, marxo contenta. Perquè jo penso que sempre he dit les co-
ses de forma respectuosa i avui m’alegro que vostè hagi respost a l’única pregunta 
que li he fet.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. Correspon ara el torn d’intervenció al Grup 
Parlamentari Catalunya en Comú Podem. Té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Bé; síndic, en primer lloc, agrair també la correcció, no?, l’haver passat del «pos-
sible error» que ha dit en la primera intervenció a l’assumpció, doncs, que, efectiva-
ment, va ser un error. Jo crec que això és important reconèixer-ho, i està bé que els 
càrrecs institucionals assumim que a vegades ens equivoquem.

Agrair també, doncs, que sí que ha respost algunes de les preguntes, concreta-
ment les que feien referència a com va obtenir les entrades. Dir-li també que no em 
sembla malament, és a dir, ja està bé que el Barça tingui entrades de protocol i que 
el Síndic de Greuges pugui accedir a aquestes entrades de protocol. De fet, ens sem-
blaria bé que no les hagués de pagar, és a dir, no creiem que això estigui malament. 
És més, entenem que, com a representació institucional, fins i tot podria haver viat-
jat amb recursos públics. No ho trobaríem malament, que hi hagués representació 
institucional de les màximes institucions del país en una final de la Champions on 
juga un equip català.

El problema no és aquest. De fet, hagués estat millor que hagués estat amb recur-
sos públics, no hi veiem problema. El problema és quan s’hi va amb recursos aliens, 
no?, i, per tant, recursos d’un tercer. Vostè feia la diferència entre un regal personal 
i un regal per buscar algun favor. I nosaltres no li diem que vostè busqués algun fa-
vor, però sí que sospitem que potser la persona que li fa el regal sí que buscava algun 
favor a canvi. Per això no s’han d’acceptar regals, entenem nosaltres, perquè el que 
li fa el regal potser sí que busca algun favor. I també és curiós, però no li farem més 
sang..., però és curiós –deixi’m que l’hi digui, no?– acceptar un regal d’algú a qui 
no coneix. Per tant, no és un regal personal; no és un regal dels setanta anys d’ani-
versari algú que li fa un regal sense conèixer-lo. Però, bé, ha quedat clar que vostè 
assumeix que és un error i, per tant, doncs, acceptem aquest posicionament.

I acabo. Clar, aquest tipus de relacions que venen amb el poder econòmic són 
justament..., i ara ho deia el senyor Carrizosa, deia: «Nosaltres no venim de l’esta-
blishment.» Home, les relacions amb l’IBEX 35 també és establishment, les rela-
cions amb el poder econòmic... Per tant, és justament això el que nosaltres discutim, 
que hi hagin relacions entre el poder polític i entre el poder econòmic. I acabo per 
donar-li les gràcies al senyor Carrizosa per la meva joventut.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Correspon ara el torn al Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el senyor Carles 
Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Molt breument, agrair-li, senyor Ribó, la valentia, l’honeste-
dat de reconèixer que ha estat un error haver acceptat aquest regal o haver participat 
de la manera que ho va fer d’aquesta activitat. Crec que això ajuda a posar transpa-
rència i claredat, i resolució a aquest problema.

I, precisament, a propòsit d’això, tal vegada haurem de cercar el moment per 
fer-ho, però nosaltres potser sí que discutiríem aquests criteris de protocol dels que 
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vostè abans acaba de fer esment, i algun altre grup també n’ha fet esment. Potser 
no toca, eh?, que el síndic de greuges vagi amb diners públics a un partit del Barça, 
perquè potser no toca que els representants, les representants polítiques, els repre-
sentants institucionals, pel fet de ser-ho, tinguin accés a determinats privilegis dife-
rents a la resta de qualsevol treballador o qualsevol treballadora, si no és que aquella 
activitat sigui d’obligat compliment, d’absoluta necessitat i prioritat per exercir cor-
rectament la seva funció de representació.

Per tant, entenc que és un debat molt ampli. Però, segurament –segurament, i 
per acabar, per no allargar-me més–, si alguna correcció hem d’introduir en el sis-
tema, a banda de la lluita contra la corrupció, de posar llums i taquígrafs a totes les 
xarxes de corrupció i corruptela, si alguna correcció hem de posar a la política i al 
sistema institucional i al sistema polític és més aviat per retallar i escurçar accessos 
directes o indirectes a situacions de privilegi o que donen accés als representants, 
representants polítiques a situacions pròpies d’estatus elitistes, que pensem que no 
corresponen a l’ètica, al zel i a l’exemplaritat, doncs, que ha de correspondre a un 
servidor i a una servidora pública.

Per tant, en absència del debat, nosaltres sempre estarem més aviat a favor de 
suprimir, d’eliminar o de retallar aquest tipus de privilegis que no pas de tolerar-los 
o, encara molt menys, d’augmentar-los.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara correspondria el torn al Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i té la paraula la senyora Esperança García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, senyor Ribó, vostè ens diu que ha donat explicacions i pro-
ves, i nosaltres no estem d’acord amb aquesta afirmació. Si bé és cert que, com vostè 
ens afirma, la seva permanència en el càrrec no és únicament..., vaja, no depèn de 
vostè, jo li haig de dir una cosa: quan a vostè l’ètica, l’estètica i la normativa l’enxam-
pa, que és el que ha passat, jo crec que la renúncia –permeti’m que l’hi digui– és una 
obligació. I li demano que faci una reflexió, una passa més enllà del reconeixement 
de l’error que ha fet aquí, que li agraeixo que el faci, però permeti’m que l’hi digui: 
les paraules que acompanyen aquest suposat penediment, sigui o no laic, no van de 
la mà, perquè vostè parla de penediment, de que no ho tornaria a fer, però en canvi 
es permet donar lliçons als grups parlamentaris. Vostè parla de que no ho tornaria a 
fer, però, en canvi, barreja coses com invitacions puntuals dels clubs.

Escolti, és que no estem parlant de que un club decideixi invitar a la seva llot-
ja representants polítics. És que estem parlant de que un senyor, que està imputat 
per una trama de corrupció de finançament il·legal del 3 per cent de Convergència 
Democràtica, que vostè diu que no coneix, li ha pagat a vostè i a la seva filla, mentre 
vostè estava en l’exercici del càrrec, un viatge en jet privat per veure una final de la 
Champions. Si us plau, faci una reflexió, perquè el penediment es demostra assumint 
les responsabilitats.

El president

Gràcies, senyora diputada. Correspondria ara el torn del Grup Parlamentari Repu-
blicà. La senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. En la línia dels comentaris anteriors, agrair-li al síndic les 
explicacions que ha pogut fer. Instar-nos a totes a seguir treballant en el que abans 
dèiem, en aquest comportament exemplar i en aquesta màxima transparència a l’ho-
ra de fer les coses, i més aquells qui ostentem un càrrec públic.

I, només pel debat que m’ha semblat que es generava entre britànics i irlandesos, 
entenc que no es posava en dubte el criteri d’un ombudsman perquè sigui irlandès. 



DSPC-C 327
16 de setembre de 2019

Sessió 13 de la CSG  31 

Ja seria el que faltaria, que depèn d’on vens puguis tenir un criteri professional o no. 
Però, en tot cas, per si és aquesta la tendència, que a partir d’ara l’opinió dels cata-
lans i els irlandesos ja val menys, doncs una d’un britànic, John Bercow, president 
de la Cambra dels Comuns, que va defensar i elogiar la presidenta Carme Forcadell 
i va dir que ell també permetria un debat parlamentari, o el Grup de Detencions de 
les Nacions Unides o tants altres. Per tant, només per si realment el que es volia era 
tendir cap aquí, que quedi constància també d’això.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I el darrer torn correspondria al Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula...

Antoni Morral i Berenguer

Gràcies, president. També agrair les explicacions del síndic i, especialment, crec 
que posa molt en evidència el que és el seu..., i avala la seva gestió i la seva trajec-
tòria de rigor, jo crec, ètic el fet de que hagi reconegut, doncs, que d’alguna manera 
si avui hagués hagut de prendre aquesta decisió probablement no la prendria, d’ac-
ceptar aquest regal. Jo crec que això posa en relleu que tot el que és la tasca realitza-
da durant tots aquests anys al capdavant de la institució del Síndic de Greuges està 
dirigida per una persona que té un criteri ètic elevat. I, en aquest sentit, un fet com 
aquest no pot malmetre, en absolut, el que és el balanç del que és una gestió, crec, 
molt correcta del que és la sindicatura de greuges.

Estem..., el senyor Carrizosa es confon, perquè aquí, en aquesta sala, no existeix 
el grup de Convergència Democràtica de Catalunya –no existeix. I qui els parla, 
doncs, no ho ha estat mai, a més a més, d’aquest partit, eh?

Canviar noms d’aquesta manera també ens podria portar a nosaltres..., en fun-
ció del que pugui pensar vostè del nostre grup parlamentari, podríem dir: «Doncs, 
pel que vostès defensen, probablement s’assemblen també a la Falange Española, 
eh?» Per tant, en aquest sentit, miri, afinem, diguem-ne, amb les paraules, perquè 
les paraules volen dir coses i les coses tenen el seu contingut. Per tant, per part, di-
guem-ne, del nostre grup, té un nom concret, que és el Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, que està format per gent diversa i que, per tant, en aquest sentit, aquest 
grup no es fa hereu del que són històries d’altres grups i d’altres legislatures.

Estem segurs de que el cas que ens ocupa, doncs, no té causa-efecte d’acceptar 
cap mena de favor respecte al regal, que està situat en el que és l’esfera estrictament 
personal, en un context també molt determinat.

Per tant, crec que en aquest sentit, doncs, per part del nostre grup, dir, reiterar 
que aquesta qüestió està polititzada de forma barroera, amb un interès molt concret 
d’un grup parlamentari també molt concret d’aquesta cambra, que el que pretén és 
deslegitimar el que són les nostres institucions, com és, en aquest cas, el Síndic de 
Greuges.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. No sé si el senyor síndic vol fer alguna puntua-
lització, amb brevetat, amb el benentès que no obre un nou torn de discussió, però 
sí per fer...

El síndic de greuges

M’apuntaria la proposta que fa el senyor Riera d’un debat sobre protocol. Dues 
informacions: l’ombudsman de Suècia no té cotxe oficial, i a mi m’ha vingut a bus-
car a l’aeroport d’Estocolm amb el seu cotxe particular. Crec que és un bon exemple. 
I, en canvi, no és un bon exemple que a la llotja del Bernabéu o a la llotja del Barça 
hi hagi tot el conglomerat que existeix. Per tant, crec que lo que vostè ha plantejat 
algun dia s’haurà d’esbrinar amb molta tranquil·litat. I moltes altres coses que pen-
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gen d’aquí, que..., gent que està tan rigorosa en aquests temes, els convidaria a en-
trar-hi, no?

Molt breument. Senyora Esperanza García, no ho tornaria a fer. Jo espero que 
vostè torni a la Comissió del Síndic quan debatem problemes de salut, d’educació, 
de serveis socials, de territori... (Veus de fons.) Vostè o qui sigui del seu grup. Ho 
celebraria molt, perquè seria important que quan toquem teca que realment afecta la 
ciutadania ho poguéssim debatre tranquil·lament i amb l’espai que hem tingut avui.

Permeti’m, president, que torni a dir el mateix: espero resposta concreta a les 
preguntes que emanen de les mentides que es van utilitzar per part del Grup de 
Ciutadans per presentar la demanda de la meva compareixença. I si no són veritat, 
que es retractin.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Donem per closa la sessió.
Aixequem la sessió. Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i un minut.
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