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SESSIó NÚM. 9

La sessió s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presideix 
Marina Geli i Fàbrega, acompanyada del vicepresident, 
Pere Regull i Riba, i de la secretària, M. Mercè Jou i Tor-
ras. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Dolors Batalla i Nogués, Da-
vid Bonvehí i Torras, Joan Morell i Comas, Neus Munté i 
Fernàndez, Àngels Ponsa i Roca i Jordi Turull i Negre, pel 
G. P. de Convergència i Unió; Laia Bonet Rull, Ernest Ma-
ragall i Mira i Joaquim Nadal i Farreras, pel G. P. Socialis-
ta; Josep Enric Millo i Rocher, pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya; Mercè Civit Illa, pel G. P. d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Pere Bosch 
Cuenca, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió Daniel de Alfonso Laso, candi-
dat a director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Compareixença de Daniel de Alfonso Laso da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè en valori la 
idoneïtat per a ésser elegit director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya (tram. 279-00001/09). President de la Genera-
litat. Substanciació.

La presidenta

Donaríem inici a la sessió de la Comissió d’Afers Ins
titucionals.

Compareixença
de Daniel de Alfonso Laso davant  
la comissió perquè en valori la idoneïtat  
per a ésser elegit director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya (tram. 279-00001/09)

Vostès saben que és preceptiu fer l’escolta, el hearing 
–no sé com traduiríem al català aquest anglicisme– de 
la persona, el candidat a director de l’Oficina Anti
frau, senyor Daniel de Alfonso Laso –hi ha un únic 
candidat. I, per tant, com hem acordat amb els senyors 
i senyores portaveus, ell farà l’exposició de la seva 
trajectòria personal, professional i de la seva intencio
nalitat com a candidat a l’Oficina Antifrau. Hi haurà 
un torn per als diferents portaveus, encara que poden 
utilitzar més temps, però em sembla que totes les per
sones deien que cinc minuts era suficient. Tornarà a 
contestar el senyor candidat i, per tant, donaríem per 
finalitzada posteriorment aquesta comissió.

Dirlos que s’ha excusat el senyor... –i, per tant, el Sub
grup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In
dependència–, l’excel·lentíssim senyor Alfons López 
Tena no estarà entre nosaltres, no intervindrà. I em 
sembla que ja tenim, doncs, els senyors i senyores que 
faran de portaveus en aquesta comissió.

Donar també la benvinguda a les persones que ens 
acompanyen de l’Oficina Antifrau. I, sense més preàm
buls, donaríem la paraula al senyor Daniel de Alfonso 
Laso per a la seva intervenció.

Daniel de Alfonso Laso (candidat a director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya)

Molt honorable presidenta, moltes gràcies. Il·lus trís sims 
senyors i senyores, diputats i diputades, no podria ni 
voldria començar la meva exposició sense fer palès 
expressament l’agraïment per dispensarme el seu 
temps, que sé que és escàs, amb la seva presència aquí 
avui i ara.

Seria igualment una terrible descortesia i desconside
ració no tenir en les meves primeres paraules un emo
tiu record per a l’il·lustríssim senyor David Martínez 
Madero, un ser humà de gran vàlua personal i profes
sional, de generosa entrega cap a l’oficina, a la direc
ció de la qual, com vostès saben, tinc ara l’honor i la 
humilitat d’aspirar.

Comparec gustós davant d’aquesta comissió, amb 
l’or gull d’haver estat proposat pel molt honorable pre
sident de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
amb el que preveu la Llei de 5 de novembre de 2008.  
I comparec per demanarlos a tots vostès la seva con
fiança per tal de ser acceptat com la persona idònia 
per prendre les regnes d’un òrgan de tanta responsabi
litat com és l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Oficina 
Antifrau d’aquest país.

Crec que tots vostès tenen a la seva disposició el meu 
currículum professional, quasi personal, de manera 
que seria enormement pretensiós i un acte d’indeguda 
vanitat per part meva dedicarhi un excessiu temps en 
la meva presentació. Així doncs, a aquest document 
em remeto.

Més interès em produeix, en canvi, posar de manifest 
davant de vostès quina és la idea i el concepte amb el 
qual jo aspiro a ostentar el càrrec per al qual he estat 
proposat. Sens dubte, el treball fins ara acomplert per 
tots els membres que componen l’Oficina Antifrau 
de Catalunya ha estat exemple d’entrega i dedicació, 
ha passat per moments de gran dificultat, malgrat els 
qual no han desistit ni de la seva obstinació ni en la 
seva tasca. Així, això ens situa en la necessitat d’es
tar a la seva altura, i així ho intentaré en tot moment. 
Vagin, doncs, també paraules d’agraïment cap a ells.

Com a servidor públic que he estat i segueixo sent, 
desitjo avançarlos a tots vostès, representants de tots 
i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, 
el meu compromís personal a treballar amb plena de
dicació i entrega per un òrgan que no està dedicat ex
clusivament a preservar la integritat i la transparència 
de les administracions i de les persones que en formen 
part, sinó també i sobretot a ser un referent de foment i 
de reforç de les bones pràctiques a l’Administració i al 
sector públic. Un òrgan, per tant, que ha de contribuir 
a continuar reforçant la nostra democràcia, un òrgan 
que ha de continuar reforçant la nostra cohesió social, 
i fins i tot un òrgan que ha de continuar contribuint a 
reforçar les nostres bones maneres. És ara quan l’Ofi
cina Antifrau ha de recollir el llegat del legislador i fer 
reprendre a la societat la confiança en els seus repre
sentants públics.

Catalunya, senyors i senyores diputats, és pionera i re
ferent en molts àmbits, en moltíssims àmbits d’actua
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ció en la gestió pública. I l’Oficina Antifrau ha de 
seguir sentho, i ha de ser així amb neutralitat i inde
pendència durant l’exercici del càrrec a què per pròpia 
convicció em presento. Neutralitat i independència, 
ho repeteixo, que de cap manera impediran fer gala 
d’un esperit de màxima col·laboració, però sense in
terferir amb el seu treball en altres institucions, com 
el poder judicial, la fiscalia, el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, el Síndic de Greuges, la Sindi
catura de Comptes o la Intervenció General de la Ge
neralitat. Neutralitat i independència que seran un re
ferent a l’hora de retre comptes davant del Parlament 
tantes vegades com se’ns requereixi per ferho.

Des de l’Oficina Antifrau cal també treballar en la 
mateixa direcció que ho fan tots vostès, amb la il·lusió 
i la meta de fer de Catalunya cada dia un país millor i 
més gran. I per això també serà necessari que des de 
l’oficina es basteixin ponts de relació fluida i freqüent 
no només amb el Parlament, del qual depèn funcio
nalment, sinó també amb el Govern, amb les diferents 
conselleries, amb els diferents òrgans i institucions 
tant de la Generalitat com provincials, locals, i això a 
través dels seus respectius responsables.

Un altre aspecte d’enorme importància que pretén 
desenvolupar és el relatiu a la prevenció i a la forma
ció. Sense dubte, prevenció i formació han de ser un 
pilar fonamental de l’oficina. Al meu entendre, no hi 
ha millor repressió de conductes indegudes que la pre
venció d’aquestes, i per això el treball de formació ha 
de ser una eina que persegueixi amb tenacitat la re
ducció dels índexs de mancança d’integritat, que a ve
gades, sento dirho, s’ha allunyat en el si de la nos
tra societat. Aquest és l’enemic de la nostra societat i 
contra ell es dirigirà l’Oficina Antifrau, i ha de quedar 
meridianament clar que l’oficina no és ni contra ningú 
ni tampoc és l’enemic de ningú. Com ja va dir l’ante
rior director, l’oficina ni acusa ni jutja.

Pel que fa a l’àmbit intern de l’oficina a què es refe
reix..., em proposo també evitar que en el futur pogués 
tornar a repetirse la situació fins ara viscuda. Em re
fereixo amb això a la falta de càrrec representatiu en 
l’absència del seu director. Això no és ni més ni menys 
que donar compliment al que estableix l’article 25 de 
la llei.

En l’àmbit internacional, em consta... –els recordo 
que jo mateix he col·laborat amb països com Roma
nia, Macedònia, Albània, etcètera, en l’àmbit del blan
queig de capitals–, dic que en l’àmbit internacional 
em consta que l’Oficina Antifrau de Catalunya és un 
òrgan respectat i, si m’ho permeten, fins i tot envejat. 
També gràcies a l’Oficina Antifrau el nom de Catalu
nya ha viatjat fins a nombrosos països i ha aconseguit 
una posició de reconeixement i de prestigi, perquè la 
meva intenció és i serà mantenir i engrandir encara 
més la projecció internacional de l’oficina amb pro
grames i protocols d’actuació conjunta i recíproca 
amb la resta de països de la Unió Europea.

Tampoc vull passar per alt la situació econòmica en 
què ens trobem i, conscient i sabedor que sóc d’aques
ta, desitjo també posar de manifest davant vostès que 
l’oficina, com a òrgan públic que és, acatarà la línia 

pressupostària que pel Parlament s’estableixi, sens 
perjudici, òbviament, de la lleialtat que a aquesta li 
deuré si hagués de demanar els mitjans necessaris per 
al seu correcte funcionament.

Desitjo també tenir unes paraules per al sector privat, 
amb què l’oficina haurà d’interactuar a través de la 
implementació d’iniciatives necessàries per al foment 
de l’ètica i de les bones pràctiques, especialment i so
bretot amb les empreses licitadores i adjudicatàries de 
contractes o subvencions públiques –això ho estableix 
la mateixa llei a l’article 15.

Finalitzo la meva intervenció no sense abans posar de 
manifest que la nostra societat, senyores i senyors di
putats, espera el millor dels seus servidors públics, i 
és per això que aquesta es mereix una oficina eficaç. 
La nostra societat, la societat catalana, es mereix una 
oficina transparent i compromesa; a això aspiro i a 
això em comprometo davant de tots vostès.

Els dono les gràcies per la seva atenció dispensa
da i també, per què no?, per la seva comprensió cap a 
aquest repte personal meu, que és el domini de la llen
gua catalana. En sóc plenament conscient, i des d’ara 
els dic que serà un esforç personal i afectuós el seu im
mediat perfeccionament.

Quedo, doncs, a la seva disposició per a qualsevol acla
riment que em demanin.

Moltes gràcies a tots vostès.

La presidenta

Moltes gràcies. Passaríem el torn als diferents porta
veus. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la 
senyora Laia Bonet.

Laia Bonet Rull

Moltes gràcies, presidenta. I li dono la benvinguda en 
aquesta compareixença també per part nostra. Crec 
que d’aquesta sessió d’avui no podem negar la seva 
importància; ho és en general qualsevol procediment 
de compareixença. Tal com va decidir regular aques
ta cambra ja fa uns anys, el sentit que tenen aquestes 
compareixences o aquests que anomenem hearings 
no és altre que poder contrastar entre tots la posició 
també ideològica però sobretot la capacitat professio
nal i, en definitiva, el projecte de treball que es plante
ja per part del compareixent, que el mostra com a idoni 
per a la funció que se li pretén encarregar.

I per això som avui aquí i, per tant, hem pogut, com 
vostè mateix referia, contrastar ja en el seu extens cur
rículum, doncs, la trajectòria que de ben segur l’avala 
per cobrir aquestes funcions.

No voldria, de tota manera, passar per alt, doncs, la
mentar la circumstància que fa que ens trobem avui 
aquí, la desaparició de l’anterior director de l’Oficina 
Antifrau, que ha portat a sis mesos, pràcticament mig 
any de buit al capdavant d’una institució, agreujat tam
bé pel fet precisament que no hi havia creada la figura 
del subdirector. Ho expressava ja en la seva intervenció 
i, per tant, coincideixo amb vostè en la importància de 
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cobrir els llocs per evitar disfuncions com la que s’ha 
donat ara.

Ja li he avançat la valoració clarament positiva pel que 
fa al seu currículum, que expressa aquesta trajectòria 
crec que perfectament idònia pel que fa a les funcions, 
però no voldria deixar passar l’ocasió per preguntarli 
una miqueta més amb detall sobre una qüestió a la 
qual vostè mateix ja també es referia en la seva inter
venció. L’Oficina Antifrau probablement se la coneix 
més per la denominació que no pas per les funcions 
expresses i, sovint, probablement algú que hagi sen
tit a parlar força de l’Oficina Antifrau, si examina les 
funcions que consten en la llei, es pot endur una sor
presa. Perquè crec que la llei reflecteix amb tota cla
redat la importància de les funcions, podríem denomi
nar, ex ante i, per tant, les funcions d’impuls de bones 
pràctiques, de prevenció, de formació. I crec que aquí 
hi ha la clau, i vostè en feia ja esment en la seva in
tervenció.

Probablement..., per això li voldria demanar quina és 
l’evolució que creu que hauria de portar la institució 
de cara a clarificar allò que, de fet, la llei deixa ben 
clar i la imatge que se’n té de portes enfora. Perquè 
crec que –i aquesta és la nostra posició– la clau en el 
futur de les bones pràctiques, o en la transparència o 
en la prevenció i la lluita contra la corrupció es troba 
més en la prevenció i, per tant, en el treball previ que 
no pas en el control posterior. El control posterior jus
tament és on ja tenim més institucions, que han exis
tit sempre i, per tant, aquí és on també vostè en feia 
esment, la necessitat d’ajustar l’activitat de l’oficina 
amb la de les altres institucions que ja existeixen, si
gui la mateixa Generalitat a través de la seva Interven
ció General, sigui la Sindicatura de Comptes, sigui el 
Tribunal de Comptes, sigui el ministeri fiscal, evident
ment, o el Síndic de Greuges. N’hi ha prou, n’hi ha 
moltes, totes cadascuna amb el seu paper, amb el seu 
rol ben clar, i aquí l’Oficina Antifrau crec –i en aquest 
sentit anava la pregunta– que el principal paper que té 
és desenvolupar amb tota claredat un àmbit en el qual 
sí que no hi ha un treball probablement fet en la nostra 
tradició institucional, que és el treball ex ante.

Res més. Desitjarli evidentment tot l’encert quan re
sulti escollit en la seva tasca al proper Ple, i moltes fe
licitats a l’avançada.

La presidenta

Passaríem la paraula al senyor Enric Millo, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Josep Enric Millo i Rocher

Gràcies, senyora presidenta. Voldria, en primer lloc, 
començar aquesta intervenció agraint la presència i 
donant la benvinguda al senyor Daniel de Alfonso en 
aquesta compareixença d’avui com a candidat a la di
recció de l’Oficina Antifrau. Voldria també aprofitar 
aquestes primeres paraules per lamentar en nom del 
Grup Parlamentari Popular –ja ho vàrem fer en el seu 
moment, però penso que avui s’escau també– el trist 
traspàs del senyor David Martínez Madero en el seu 

moment. I, a continuació, celebrar que finalment arribi 
aquest moment. La nostra reiterada petició durant els 
darrers mesos al president del Govern de la Generali
tat que fes aquest pas que la mateixa llei fa preceptiu, 
de fer la proposta de la persona que al seu entendre ha
via de dirigir aquesta oficina, important al nostre enten
dre, doncs avui veu finalment en aquesta compareixença 
del senyor Daniel de Alfonso la seva culminació. I, per 
tant, celebrem, malgrat que una mica tard, doncs, que 
finalment s’hagi pogut portar a terme.

Aprofito per agrair també l’esforç que el president de 
la Generalitat ha fet per cercar el consens en aquesta 
proposta, perquè a ningú se li escapa la importància 
d’aquest fet, i en el cas concret del Grup Parlamentari 
del Partit Popular ja hem manifestat també pública
ment, i ho faig ara, que coincidim i considerem que és 
una proposta idònia la que s’ha fet en el cas de l’actu
al candidat, el senyor Daniel de Alfonso.

Manifestem, per tant, en aquest sentit, i ho faig en nom 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
la consideració positiva que fem amb relació a la ido
neïtat del senyor De Alfonso pel que fa, doncs, a la for
mació i capacitació professional, a l’experiència, a la 
trajectòria i també al capteniment que avui inicialment 
ha fet també amb la seva intervenció.

No vull, però, deixar d’esmentar avui, per ser fidels a 
la història i al posicionament que el nostre grup par
lamentari ha tingut amb relació a l’Oficina Antifrau, 
recordar quin ha estat precisament el posicionament 
d’aquest grup des de l’inici, des de la promulgació de 
la llei. El posicionament del nostre grup en el debat i 
votació en el seu moment de la Llei de l’Oficina An
tifrau, el 22 d’octubre del 2008, va ser contrari des de 
l’inici ja que el model d’oficina que nosaltres vàrem 
proposar apostava per la seva plena independència i 
autonomia respecte dels poders de la Generalitat – em 
refereixo tant al legislatiu com a l’executiu–, tot de
fensant la seva dependència orgànica de la Sindicatu
ra de Comptes en tant que òrgan de fiscalització eco
nomicofinancer que la Generalitat té.

De fet, el Govern, quan en el seu moment va introdu
ir una esmena a la Llei de mesures fiscals i finance
res per al 2009 en el sentit de garantir la participació 
de representants de l’Administració de la Generali
tat quan l’objecte d’investigació fos un departament 
o organisme dependent de la Generalitat, enteníem 
que trencava de forma fulminant el principi d’inde
pendència que s’hauria de preservar en un organisme 
d’aquestes característiques i amb aquestes funcions, 
perquè enteníem i entenem que no es garanteix total
ment la necessària transparència ni la independència 
de l’organisme.

Tot i això, òbviament, com sempre, el nostre és un 
grup que no tan sols respecta la legalitat vigent, sinó 
que la fa complir, com és la seva obligació, en tot cas, 
pel que fa a les lleis aprovades en aquest Parlament de 
Catalunya. I, per tant, entenem que és necessari que, 
mentre les funcions i la dependència orgànica sigui 
la que en aquests moments estableix la llei vigent, és 
molt important que la persona que assumeixi aquestes 
funcions sigui una persona de vàlua contrastada, d’ex
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periència professional i trajectòria com la que aporta 
el senyor Daniel de Alfonso.

Vull agrair especialment, pel que fa a la intervenció 
que vostè ha fet –i en aquest sentit penso que coin
cideixo amb el grup parlamentari que m’ha precedit 
en l’ús de la paraula–, la valoració positiva amb re
lació al que entenem també que és molt important en 
aquestes funcions, que és tot allò que fa referència a 
la prevenció, la formació, les bones pràctiques, la llui
ta contra la corrupció. I, en aquest sentit, també ens 
agradaria aprofitar aquesta compareixença per dema
narli si vostè en aquestes hores o dies previs a la ses
sió d’avui ha pogut reflexionar al respecte i té alguna 
idea, alguna aportació, algun projecte d’acció concre
ta que pensa que podria ser interessant o útil d’imple
mentar en el futur a través de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya.

Res més per la nostra part que desitjarli molta sort en 
el futur, donant per entès que la majoria suficient en el 
Ple del Parlament hi serà i que, per tant, podrà vostè 
ser nomenat ben aviat director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor portaveu. Ara passaríem la paraula a 
la senyora Mercè Civit, del Grup Parlamentari d’Ini
ciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alter
nativa.

Mercè Civit Illa

Gràcies, senyora presidenta. Jo, en primer, lloc saludar 
el senyor Daniel de Alfonso. Dirli que, com vostè deia, 
l’Oficina Antifrau és una institució important, recone
guda i que ha fet una feina important. I, en aquest sentit, 
jo voldria recordar també el senyor Martínez Madero, 
que vostè està proposat per substituirlo. Està proposat 
per substituirlo sis mesos després; cal dir que el nos
tre grup parlamentari des del primer moment va dema
nar que era important la seva substitució, que l’Oficina 
Antifrau havia de continuar funcionant i que feia fal
ta el seu director. Avui finalment això és així.

I realment nosaltres el que també creiem és que una 
persona que està al capdavant..., un servidor públic, 
com vostè deia, no?, de tanta importància, hauria es
tat bé que el grup que el proposa, el grup del Govern, 
doncs hagués pogut tenir contactes, converses com a 
mínim. El representant del Partit Popular diu que hi 
ha un consens; suposo que deu ser un consens del Par
tit Popular amb Convergència i Unió, perquè nosal
tres no hem entrat en aquest consens perquè no se’ns 
ha convidat, per dirho d’alguna forma. I és en aquest 
sentit que és una llàstima, perquè possiblement hauria 
estat bé que hagués pogut tindre el consens de tots els 
grups parlamentaris.

I és en aquest sentit que nosaltres hem escoltat la seva 
intervenció, tenim el seu currículum, en prenem nota, 
i ens abstindrem en la votació. De totes formes, espe

rem que, com que realment sortirà, doncs que pugui 
fer una bona feina pel bé d’aquest país.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Passaríem la parau
la al senyor portaveu d’Esquerra Republicana de Ca
talunya, el senyor Pere Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, honorable presidenta. Donar la ben
vinguda, en primer lloc, lògicament, al senyor Dani
el de Alfonso i a la resta de la gent que l’acompanya.

En tot cas, voldria tenir les primeres paraules per a un 
reconeixement del seu..., el que esdevindrà probable
ment el seu antecessor, que és el senyor David Martí
nez Madero, que va prestigiar la institució –vostè n’ha 
tingut també un reconeixement, ens agrada que hagi 
estat així– i que va ser una persona que va tenir un 
paper destacable, en la mesura que ha estat el primer 
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Voldria fer dues consideracions, al marge després de 
plantejarli algunes preguntes –per a nosaltres seran 
molt importants a l’hora de decidir finalment el vot 
del nostre grup parlamentari. Ja li dic que la primera 
part de la seva intervenció ens ha agradat, al marge, 
diguemne, del seu currículum, que tampoc qüestio
nem, òbviament, però voldria fer, ho repeteixo, dues 
reflexions al marge.

En primer lloc, destacar el paper que ha tingut aquesta 
Oficina Antifrau i el fet que esdevé una peça bàsica en 
aquests moments dintre del nostre ordenament. Ho dic 
perquè últimament, i tenint en compte probablement 
el context de crisi econòmica, les veus se senten so
bretot en el sentit, en la direcció de l’eficiència, en el 
sentit bàsicament, diguemne, dels ajustaments pres
supostaris, però sentim poques veus al voltant d’un al
tre tema que és tant o més important en allò que fa 
re  ferència a l’Administració, que és el fet que aques
ta Administració sigui transparent i el fet que mereixi 
la màxima confiança dels ciutadans. Aquestes parau
les haurien de poder sonar també en un context de cri
si econòmica, perquè no només no són incompatibles, 
sinó que al meu entendre encara són més necessàries 
en aquest context.

Nosaltres tenim plena convicció en aquesta institució, 
és més, ens en sentim en bona part, diguemne..., no 
diguem..., no, parlaré sobretot, doncs, del paper, di
guemne, de pares d’aquesta criatura, però sí que lògi
cament en vàrem tenir un paper destacable i, per tant, 
ens mereix tot el respecte i per nosaltres té un paper 
fonamental.

En tot cas, nosaltres no el jutjarem ni tan sols pel seu 
currículum ni sobretot per allò que ens ha comentat; 
el jutjarem per una sèrie de preguntes que li volem 
formular i que són importants a l’hora de determinar 
quin paper ha de jugar o quin paper vol que jugui vos
tè l’Oficina Antifrau en el moment en què vostè n’as
sumeixi la direcció.
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Ens ha agradat, de totes formes, que vostè hagi tin
gut aquest reconeixement del fet negatiu que han su
posat aquests mesos d’impàs sense que l’oficina hagi 
tingut director, em sembla un bon reconeixement; es
taria bé que algun grup parlamentari d’aquesta cam
bra també fes aquest mateix reconeixement. Ens  
sembla també positiu que vostè hagi remarcat en la se
va in tervenció aquesta necessitat de mantenir i de fo
mentar l’engrandiment i la projecció de l’Oficina An
tifrau. I també ens ha semblat interessant que vostè, 
tot i el context de crisi econòmica, es fixi com a ob
jectiu mantenir allò que són els recursos i els mitjans 
de l’Oficina Antifrau. I està bé també que diguem que 
això..., al marge, diguemne, que l’Oficina Antifrau es 
pugui ajustar igual que ho fan tota la resta d’institu
cions i administracions del país, estaria bé que això 
no lesionés en cap moment el que ha de ser l’eficàcia i 
l’eficiència de l’Oficina Antifrau.

Però li volíem plantejar una sèrie de qüestions que per 
a nosaltres seran determinants a l’hora de decidir el 
vot del nostre grup parlamentari. Primera pregunta: 
mantindrà vostè les funcions i el pla de treball de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya? És la primera pre
gunta que li volíem formular que per a nosaltres és fo
namental. Segona: mantindrà l’equip actual de l’Ofi
cina Antifrau? Tercera: nomenarà, quan nomenarà i a 
qui nomenarà, si és possible saberho en aquests mo
ments, un adjunt a la direcció de l’Oficina Antifrau? 
I l’última pregunta: com resoldrà també un tema que 
hi ha damunt de la taula en aquests moments, que són 
els expedients acumulats que hi han hagut en aquestes 
darreres setmanes?

Ho repeteixo, al marge que ens ha agradat, doncs, la 
seva exposició i que ens ha agradat també lògicament 
el currículum, per a nosaltres serà fonamental a l’ho
ra de decidir finalment el vot que ens pugui respon
dre d’una forma mínimament satisfactòria el que són 
aquestes preguntes. Si és així, ja li avanço que el nos
tre grup parlamentari votarà favorablement, ho repe
teixo, perquè creiem en l’Oficina Antifrau i perquè 
creiem també que vostè pot ser un digne successor del 
senyor Martínez Madero.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara passaríem la pa
raula al Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al 
senyor portaveu, el senyor David Bonvehí.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, honorable presidenta. Primer de tot, agrair 
la compareixença del senyor Daniel de Alfonso i do
narli la benvinguda en nom del nostre Grup de Con
vergència i Unió.

També les meves primeres paraules són de record per 
al senyor Martínez Madero, primer director de l’ofi
cina, que, com bé s’ha dit aquí, doncs, va morir sob
tadament el mes de gener. I és un bon moment també 
per reconèixerli la seva tasca, ja que va ser l’inicia

dor, la persona que va posar en funcionament aquesta 
oficina.

Dit això, m’agradaria dir abans pròpiament d’entrar en 
el currículum i la valoració del senyor De Alfonso un 
seguit de consideracions també per entendre la posi
ció del nostre grup respecte a aquesta Oficina Antifrau. 
El nostre grup parlamentari sempre ha cregut i sempre 
respecta tots els organismes del nostre Estatut i del nos
tre ordenament jurídic i, com no pot ser d’altra mane
ra, també aquesta Oficina Antifrau, si bé entenem que 
aquesta ha d’anar realitzant avenços i ha de superar en 
positiu les contradiccions que al nostre entendre es van 
produir amb l’aprovació de la llei en el seu moment.

Nosaltres, com a grup parlamentari, encara estem 
convençuts, com en el seu dia, que l’Oficina Antifrau 
de Catalunya havia de tenir un caràcter no tan admi
nistratiu com al final es va concebre. No obstant, con
fiem que, com bé ha dit vostè, aquesta oficina sigui 
capaç d’avançar, sigui capaç de ser eficaç, eficient, i 
confiem molt, doncs, que vostè ho pugui liderar d’una 
manera molt bona.

Igualment manifestar que en el nostre ordenament hi 
ha un seguit d’institucions –des de la institució judici
al, el ministeri fiscal, la sindicatura, el Síndic de Greu
ges, totes aquestes institucions que vostè també ha de
tallat– que estan reconegudes pel diferent ordenament 
jurídic nostre i que, en aquest sentit, l’oficina podria 
resultar un òrgan que fes funcions duplicades. Per 
això creiem imprescindible la coordinació d’aquesta 
oficina i de vostè mateix amb totes aquestes institu
cions i principalment amb la Sindicatura de Comptes.

Recordem que, en el tràmit d’elaboració de la llei, el 
Consell Consultiu no va apreciar duplicitat de fun
cions amb d’altres òrgans, sempre que s’interpretés 
amb totes les barreres competencials respecte als al
tres òrgans, de la manera que ho diu el Consell Con
sultiu. I aquí és quan l’anterior director ja havia mani
festat que això no és fàcil i com a coordinació és una 
peça molt important.

Creiem fermament en la seva independència, no cal 
que ho reiterem. I sobretot també creiem que sigui molt 
curosa, aquesta oficina, amb la confidencialitat dels ex
pedients que vostè tramita o coneix. Estem en un món, 
el món de la política, que qualsevol cosa mal explica
da o qualsevol interpretació mal explicada pot arruï
nar la vida d’una persona, d’una família. I, per tant, en 
aquests moments que sembla que tots els polítics si
guem culpables o siguem..., no tinguem gaire la pre
sumpció d’innocència, doncs creiem que és molt im
portant aquest fet.

Entrant ja a analitzar la seva idoneïtat com a candidat, 
només ens queda felicitarlo pel seu currículum, per 
la seva àmplia formació i experiència. Nosaltres ens 
hem llegit el seu currículum, currículum que ens van 
fer arribar, hem estudiat la seva trajectòria, ens sem
bla una trajectòria incontestable i, com he dit abans, 
una trajectòria que segur que garantirà la independèn
cia de vostè.

Dins dels mèrits que vostè té, volem remarcar que 
l’any 89 va ingressar a la carrera judicial i que des 
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de l’any 92 és magistrat, que és un gran especialista 
en dret penal i dret penal econòmic, fet que el nostre 
grup considera bàsic perquè estem segurs que vostè 
sabrà valorar molt correctament quan per part de les 
administracions no s’actua correctament.

Ja per anar acabant, ens agradaria fer una reflexió 
també, que estudiant a fons el seu currículum hem vist 
que és entès en Administració pública també, ha fet 
cursos sobre delictes de funcionaris públics, sobre ur
banisme, sobre medi ambient, immigració, blanqueig 
de capital, etcètera, tots aquests àmbits molt relacio
nats amb l’Oficina Antifrau i, per tant, està claríssim 
que vostè domina i coneix l’Administració pública a la 
perfecció.

Un parell de reflexions que ja els altres partits també 
li han dit, un parell de preguntes a veure quin aspecte 
o si hi ha alguna cosa per millorar de l’actual legis
lació, de l’actual funcionament de l’Oficina Antifrau.  
I també, doncs, el pla de treball i les principals prio
ritats que vostè ja ha apuntat, i si hi vol afegir, doncs, 
alguna altra idea, com deia el portaveu del Partit Po
pular. I també veure si vostè té intenció de reformular 
la coordinació amb la Sindicatura de Comptes o amb 
els altres organismes.

I res més. Per part de nosaltres, ja ho sap, té el nos
tre més absolut suport sense condicions prèvies, i li 
agraïm la seva compareixença i, després de sentirlo 
en aquesta comissió, encara estem més convençuts de 
la seva vàlua. Moltes gràcies per venir.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor portaveu. Passaríem la paraula 
al senyor Daniel de Alfonso Laso perquè els contesti a 
tots vostès, senyors i senyores portaveus.

Daniel de Alfonso Laso

Molt honorable presidenta, moltes gràcies. Bé, tots vos
tès s’han referit al meu currículum, una mica. Jo penso 
que no és el més important, el meu currículum. Si hi ha 
alguna cosa que haurien, penso, de valorar i que em fa 
idoni és la meva vocació, la meva vocació com a servi
dor públic. Sempre he tingut vocació, sempre he tingut 
dedicació cap al sector públic, al mateix país que em va 
acollir i sobretot a la societat en què visc.

Em preguntaven si tinc un pla de treball. Bé, sí, clar 
que sí, però he de parlar amb la gent de l’oficina, hau
rem de revisar protocols d’actuació amb les universi
tats, amb les institucions a fi que hi hagi una relació 
fluida amb totes les institucions. Sobretot i fins i tot 
penso que el més important és la prevenció i penso 
que també la formació.

Em pregunten si tinc un pla de fusionar o de refondre. 
No puc contestar això perquè no és una cosa que de
pengui de mi, no és una tasca que a mi em correspon
gui, és al Parlament de Catalunya, que és l’únic dipo
sitari de la sobirania popular, de la sobirania de tots 
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I és a ell a qui 
s’hauria d’encomanar qualsevol reforma i modificació 

de l’oficina, sense que jo hi tingués res a dir. El que 
el Parlament decideix, decideix. Home, m’agradaria 
que, si així fos, l’oficina no desaparegués.

Em preguntava vostè si els expedients que hi ha acu
mulats a l’oficina... En fi, com és fàcilment compren
sible, jo no puc saber el que hi ha; sé el que he llegit 
de la premsa, dels mitjans de comunicació, però no 
he estat encara a l’oficina. Hi ha una cosa: treballaré 
el doble, si hi ha acumulació, això és clar, s’ha de tre
ballar el doble, sense dubte, per tots, els membres de 
l’oficina i per mi mateix, el primer.

En tot cas, la meva professió sí que m’ha ensenyat una 
cosa, que és a ser, a actuar amb prudència, sempre, 
sense precipitació, sempre. Les presses només poden 
conduir a cometre errors, i a mi no m’agradaria come
tre errors, òbviament.

Així doncs, la meva actuació al capdavant de l’ofici
na estarà sempre presidida per la calma, sempre per la 
prudència, sempre pel bon fer. En tot cas, hi insisteixo, 
s’haurà de treballar el doble, per descomptat que sí.

No sé si algú vol tenir una repregunta al que jo he dit, 
però penso que tots vostès han tingut la deguda res
posta al que han plantejat.

Gràcies.

La presidenta

Senyores i senyors diputats, portaveus, volen algun 
altre torn? (Pere Bosch Cuenca i Josep Enric Millo 
i Rocher demanen per parlar.) Senyor Pere Bosch, 
d’Esquerra Republicana, té vostè la paraula.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, honorable presidenta. De forma molt 
breu, dues preguntes que no ens han quedat clares, que 
hem formulat i..., n’hem formulat quatre. Una era el 
tema de l’equip de l’Oficina Antifrau. Ens sembla re
marcable bàsicament perquè això condicionarà què 
volem que sigui finalment l’Oficina Antifrau. Òbvia
ment, si el que volem és anar desinflant..., si algú vol 
anar des inflant i, per tant, traient operativitat al que és 
l’Oficina Antifrau, doncs té una forma molt fàcil, que 
és anarli restant recursos. Per nosaltres no és aquest 
el camí, ho repeteixo. En aquests moments està molt 
bé que ens plantegem l’horitzó de l’estalvi econòmic, 
de l’eficiència, però també està igualment bé que ens 
fixem com a horitzó la transparència i la lluita contra la 
corrupció com un objectiu.

I després la segona és el tema de l’adjunt a direcció. 
Li comentava també si té..., no cal que em doni aquí 
un nom i cognom de la persona, però –ho entenc per
fectament– sí que voldria saber si té algun objectiu fi
xat, doncs, en aquesta qüestió.

Són dues preguntes que per nosaltres són importants. 
Remarcarli l’agraïment i també plantejarli una cosa 
que no li he plantejat en la primera intervenció –ja 
em perdonarà la presidenta–, que és que en aquests
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moments estem en aquesta cambra tramitant la llei 
de transparència; jo crec que vostè hi ha de tenir –es
pero que el tingui– un paper remarcable a nivell, di
guemne, no només d’una possible compareixença, 
sinó també a nivell d’aportacions per això que comen
tava vostè com a tan important que és el tema de la 
prevenció.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Ara passem la paraula al senyor Enric Millo. Sí que 
volia dir que, com deia el senyor Daniel de Alfon
so Laso, i per aclarir el que estem fent avui, la Llei 
de l’Oficina Antifrau, la 14/2008, de 5 de novembre, 
atorga unes competències i no unes altres a l’Oficina 
Antifrau. En tot cas, si es volen canviar s’haurà de fer 
un tràmit parlamentari de modificació de la llei, que 
no està plantejada fins al moment. Li ho dic perquè el 
que estem fent avui és valorar la idoneïtat del candi
dat. Ell contestarà, per descomptat, el que cregui con
venient, no? També la mateixa llei fins i tot en el tema 
de l’adjunt atorga a aquesta comissió si ha d’haverhi 
modificacions que vingui el que ja no candidat, sinó 
director a plantejar. Ho dic perquè els termes de la llei 
són els que són, no hi ha ara com ara cap modifica
ció –cap modificació–, i depèn del Parlament també, 
senyor Pere Bosch. Evidentment hi ha un tema pres
supostari que s’està debatent que és una altra qüestió, 
eh? Però, vaja, no crec que sigui l’última vegada que 
vingui el senyor Daniel de Alfonso aquí, i el que avui 
estem fent és valorar la seva idoneïtat en base a una 
llei que no té cap modificació a la vista almenys en el 
curt termini o que sapiguem.

Senyor Enric Millo, té vostè la paraula.

Josep Enric Millo i Rocher

Gràcies, presidenta. Només dues qüestions. En primer 
lloc, jo vull agrair després de les seves paraules també 
aquest sentit d’una certa modèstia, que ha dit que el 
més important no és el seu currículum; evidentment 
la nostra opinió és que el seu currículum el valida ab
solutament per la seva experiència, la seva trajectòria 
professional, no? Però al mateix temps també vull re
marcar aquesta expressió que ha fet i que ens satisfà 
molt de la seva «vocació de servei» per la cosa públi
ca, no?, que em sembla que és també fonamental en 
l’esperit d’una persona que ha d’assumir la responsa
bilitat que a vostè molt probablement li tocarà assu
mir en el futur.

I, en segon lloc, també acceptar la resposta genèrica, 
que em sembla raonable també, no?, en el sentit de 
dir que, home, hi han moltes de les qüestions i les de
cisions que cal prendre amb relació al funcionament i 
a l’organització interna, també aquelles que fan refe
rència al personal i a l’equip que ha de portar a terme 
els treballs..., cal prendre possessió abans i cal sub
mergirse en la situació i cal analitzar antecedents i 
present abans de prendre decisió amb relació al capte
niment de l’organització de la mateixa oficina, no?, i 
dels mateixos equips i de les persones que l’han d’a

companyar. Per tant, acceptar també aquesta resposta, 
que ens sembla una resposta prudent i assenyada pel que 
cal escometre en el futur.

Gràcies i, ho repeteixo, molta sort i encert en el futur.

La presidenta

Moltes gràcies. No hi ha cap altra intervenció. Té vos
tè la paraula, senyor Daniel de Alfonso Laso.

Daniel de Alfonso Laso

Moltes gràcies, honorable presidenta. Té tota la raó. 
Clar que l’equip es mantindria, per descomptat, jo no 
sóc un il·luminat, no vull entrar a l’oficina i posarho 
tot potes enlaire. És clar que sí. Però encara no he si
gut nomenat com a director, però m’agradaria que tot 
seguís sent el mateix, les persones, hi ha famílies, hi 
ha treballadors, i jo no tinc la idea de canviar l’equip 
per ara, sense la possibilitat que la gent no treballi bé i 
s’hagi de fer algun canvi.

Quant al director adjunt, clar que tinc una idea al cap 
de quin nom... –al cap–, però no depèn de mi. Les 
normes d’actuació i de règim intern de l’oficina pre
veuen que el nomenament del director adjunt sigui fet 
amb els mateixos tràmits que el nomenament del di
rector de l’oficina. Clar, jo puc proposar un nom i tinc 
un nom, clar que sí, però serà el molt honorable presi
dent de la Generalitat qui proposarà a aquesta comis
sió el nom, i aquesta comissió valorar la seva idoneïtat 
també i després el Parlament nomenar. No puc dirli 
res més, perquè seria una mica imprudent per la meva 
part dir noms, com vostè comprendrà fàcilment.

M’agradaria, clar que m’agradaria comptar amb el més 
ampli consens, a mi m’agradaria comptar amb el seu sí 
al Ple del proper dimecres o dijous; jo demano que així 
sigui amb tots els meus respectes, però m’agradaria, 
clar que m’agradaria ser un nomenament de consens, 
del més ampli consens. 

És tot el que puc dir ara en aquest moment.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.

Acabades les intervencions, nosaltres, per tant, hem 
fet allò que la llei ens atorga, aquest espai d’escolta 
i d’intercanvi amb els grups parlamentaris. Serà el 
plenari el dimecres. A partir d’aquí també la llei diu 
que el nomenament d’un adjunt, doncs, ha de ser pre
ceptiu també, no tant un hearing parlamentari, però sí 
una anàlisi parlamentària de les capacitats d’aquesta 
persona i de les incompatibilitats i, per tant, tindrem 
temps.

Senyor Daniel de Alfonso Laso, com que probable
ment vostè serà director..., alguns diputats han fet re
ferència a la llei de transparència; hi ha una ponència 
conjunta que ha començat a caminar i tindrà tota la 
informació, per descomptat, quan aquest procés vagi 
acabant.
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I jo, abans d’acabar, voldria dirlos dues qüestions. 
Una, ja ho han expressat els grups parlamentaris, però 
un record sentit, sincer, que consti en acta, per al se
nyor David Martínez Madero, pel seu lideratge, per 
un camí no absent de dificultats quan s’inicia un nou 
camí per reforçar la democràcia. Avui és un bon dia 
per recordarho, avui és un bon dia perquè qui no re
corda el que costa la democràcia doncs a vegades amb 
molta facilitat és capaç, doncs, almenys de no apro
fundirhi. Aquest és un debat complex. Serà el Par
lament el que decideixi en el futur la continuïtat, la 
modificació, però de moment tenim una llei que ator
ga a aquesta comissió el que hem fet fins ara. I, per 
tant, un cop vostè estigui nomenat, ben segur que amb 
el temps que vostè necessiti, serà benvingut a petició 

seva o a petició dels grups parlamentaris perquè ens 
expliqui el pla de treball.

Acabo amb una paraula que a mi em sembla que és 
molt important, i en aquesta comissió intentem, també 
especialment en aquestes institucions, generar confi
ança i no desconfiança, i els mecanismes de control 
de transparència han de ser clarament amb l’objectiu 
d’enfortir i de reforçar la democràcia a les institucions 
per mecanismes preventius com atorga aquesta llei.

Doncs, moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’onze del matí i sis minuts.
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