
TAUL A DE CONT INGUT

Compareixença de Josep Giralt i Balagueró, director del Museu de Lleida
357-00170/12  3

Compareixença de Josep Oliu Creus, president de Banc Sabadell, en qualitat de tes-
timoni
365-00007/12 18

Compareixença d’Isidre Fainé Casas, representant de CaixaBank, en qualitat de tes-
timoni
365-00060/12 33

Compareixença de Jordi Gual Solé, president de CaixaBank, en qualitat de testimoni
365-00130/12 35

Pla de treball de la comissió
394-00006/12 56

Compareixences de Clara Ponsatí i Obiols, José Creuheras Margenat, Javier Pérez 
Royo i Joan Josep Omella (revocades) i de Sara Vilà Galán (canvi de tramitació)
365-00023/12, 365-00061/12, 357-00187/12, 357-00663/12 i 357-00678/12 56

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · cinquè període · sèrie C · número 449

Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 
de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió 20, dimarts 25 de febrer de 2020

Presidència de l’Im. Sr. Antoni Morral i Berenguer

Dos fascicles, fascicle primer



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

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

Transcripció i correcció: CPSL 
Imprès al Parlament

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

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 449
25 de febrer de 2020

Sessió 20 de la CIACE  3 

Sessió 20 de la CIACE

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitu-

ció Espanyola a Catalunya (CIACE) s’obre a les onze del matí i cinc minuts. Presideix Antoni 

Morral i Berenguer, acompanyat del vicepresident, Lucas Silvano Ferro Solé; de la secretà-

ria, Gemma Espigares Tribó, i del secretari en funcions Jordi Orobitg i Solé. Assisteixen la 

Mesa els lletrats Mercè Arderiu i Usart i Ferran Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Francesc de Dalmases i Thió, Imma Gallardo Barceló, 

Gemma Geis i Carreras, Montserrat Macià i Gou i Xavier Quinquillà i Durich, pel G. P. de 

Junts per Catalunya, i Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el director del Museu de Lleida, Josep Giralt i Balagueró; 

el president de Banc Sabadell, Josep Oliu Creus; el representant de CaixaBank Isidre Fainé 

Casas, i el president de CaixaBank, Jordi Gual Solé.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de José Creuheras Margenat, president d’Atresmedia, en qualitat de 

testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitu-

ció Espanyola a Catalunya (tram. 365-00061/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 

de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

2. Compareixença de Josep Giralt i Balagueró, director del Museu de Lleida, davant la 

Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Ca-

talunya (tram. 357-00170/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 

Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

3. Compareixença de Josep Oliu Creus, president de Banc Sabadell, en qualitat de tes-

timoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 

Espanyola a Catalunya (tram. 365-00007/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 

l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

4. Compareixença d’Isidre Fainé Casas, representant de CaixaBank, en qualitat de tes-

timoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 

Espanyola a Catalunya (tram. 365-00060/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 

l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

5. Compareixença de Jordi Gual Solé, president de CaixaBank, en qualitat de testimoni, 

davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espa-

nyola a Catalunya (tram. 365-00130/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Arti-

cle 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

6. Pla de treball de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 

Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 394-00006/12). Comissió d’Investigació sobre 

l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Debat de la proposta.

El president

Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts, diputades, diputats.

Compareixença de Josep Giralt i Balagueró, director del Museu de Lleida
357-00170/12 

Iniciem aquesta sessió de la Comissió d’Investigació del 155. Avui, en primer 
lloc, amb la compareixença del senyor Josep Giralt com a director del Museu de 
Lleida; ens acompanyen també els diputats, doncs, de Lleida, i la Montserrat Macià, 
específicament, que ha estat, diguem-ne, també treballadora del Museu de Lleida. 
Benvinguda.

Avui, com és habitual en aquestes comissions, al compareixent li donarem el 
temps que requereixi per explicar el seu testimoni, el que va suposar l’aplicació del 
155 al Museu de Lleida. Després, cada grup parlamentari dels presents, que malau-
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radament no som tots els que tenim presència a la cambra, tindran entorn de deu 
minuts per expressar el seu relat i les preguntes que considerin oportunes, doncs, 
al compareixent, que ell després, degudament, les respondrà, d’acord? Doncs, sense 
més, senyor Giralt, té la paraula.

El director del Museu de Lleida (Josep Giralt i Balagueró)

Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, senyor president. Diputades, diputats, 
en primer lloc, un agraïment per la invitació en aquesta Comissió d’Investigació 
de l’aplicació del 155. I d’entrada els demano segurament disculpes, perquè per mi 
és la primera vegada que comparec al Parlament i suposo que en alguns moments 
determinats potser tinc algun lapsus. Per tant, primer de tot, els demano disculpes. 

Per intentar explicar què va suposar per a una institució pública dedicada a la 
cultura com és el Museu de Lleida l’aplicació, i permetin-me la paraula, arbitrària... 
Utilitzo aquesta paraula perquè ningú segurament havia previst aquest tipus de con-
seqüències el dia que el Senat va aprovar l’aplicació de l’article 155 a Catalunya, 
però jo crec que encara és una mica més greu, perquè ningú de l’estament polític 
que va aprovar aquesta aplicació va tenir una protesta, una participació enèrgica en 
contra d’allò que va succeir al Museu de Lleida. 

Per tant, jo això ho volia començar fent públic, aquesta declaració, perquè jo 
crec que, en el cas d’aquesta aplicació del 155, i, sobretot, en el cas del Museu de 
Lleida, va comportar fonamentalment dos elements fonamentals: primer, una inde-
fensió processal, no només per a la institució que represento, sinó també sobretot 
per la preocupació que això podia repercutir a la majoria dels treballadors públics 
del Museu de Lleida; i, en segon lloc –crec que hem d’utilitzar la paraula de forma  
correcta–, un escarni públic, tant en l’acció precisa de l’execució provisional com tam-
bé en la gestió posterior de l’obtenció d’uns béns que foren tractats –i també perdonin 
l’expressió– com a botí i extrets d’una ciutat i d’un indret que alguns consideraven que 
podien ser objecte d’un atac o d’atemptat mentre es produïa aquesta acció. 

Això ho dic, entre altres coses, perquè fa molt poc temps, fa pocs mesos, que el 
jutge ponent d’aquesta execució provisional va declarar a la premsa, amb aquests 
termes, la por que tenia que hi hagués alguna mena d’incendi, atac al camió. Per 
tant, jo crec que això està una mica fora de to, vaja. Jo crec que els que vam patir el 
155 vam ser nosaltres i no ningú més.

Però, en allò que fa al patrimoni, a la seva conservació, a la seva preservació, jo 
crec que l’aplicació del 155 va ser un absolut despropòsit, una total despreocupació 
de què se’n farien, de les obres en litigi, en aplicació d’una execució que, com diu 
la paraula, era provisional, a l’espera d’una sentència definitiva, que la dictarà algun 
dia, espero que properament, el Tribunal Suprem. Era el traspàs d’uns béns que esta-
ven en una institució pública conservats, documentats, restaurats, exhibits, etcètera, 
a un espai de gestió semipública, que no tenia les mesures de conservació preventiva 
necessàries i suficients. 

Voldria recordar també que en el cas de l’altre litigi que afectava una altra institu-
ció catalana, com és el museu nacional, les pintures murals del monestir de Sixena, 
que també tenien una hipotètica execució provisional per part del Jutjat número 2 
d’Osca, i que havien d’anar a parar al mateix monestir, la jutge va considerar que 
les mesures de conservació preventiva no eren les adequades per portar les pintures 
i va suspendre l’execució provisional. Això és rellevant, perquè nosaltres ens hi re-
ferirem al final d’aquest tema, fonamentalment perquè jo crec que també és una de 
les conclusions o un dels resultats de l’aplicació del 155. 

Quins són els conflictes judicials que afecten el Museu de Lleida, i que han estat 
subjectes de manera diferent quant a l’aplicació del 155? Fonamentalment dos: un, 
els béns del monestir de Sixena; dos, els béns de les parròquies aragoneses o més 
conegudes com «béns de la Franja». Aquests, afortunadament, han sofert poquet 
l’aplicació del 155, però també es va iniciar sota aquest procediment. 
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Per entendre els efectes que ens han portat fins aquí cal fer una breu ressenya his-
tòrica que ha de servir tant per introduir les claus de l’afectació del 155, com també 
les raons fonamentals que considero que han de ser els pilars bàsics de la defensa 
del Museu de Lleida, enfront de les continuades reclamacions que han judicialitzat 
el conflicte, i que no volen considerar cap aspecte museològic.

El primer considerant ha de ser un concepte museològic que explica la formació de 
la majoria dels museus de Catalunya i de l’Estat espanyol des de la segona meitat del 
segle xix fins als primers anys del segle xx. En tot cas, estem parlant de museus 
amb una història que va dels cent vint als cent seixanta anys, com a història de mu-
seu i com a constitució de museu. Estic parlant de la majoria dels museus diocesans, 
des del de Jaca fins al de San Telmo a Bilbao, avui ja públic, des del de Vic fins al de  
Lleida, i d’alguns museus també gallecs. 

El segon, també un concepte museològic vinculat a la unitat de les col·leccions, 
que en el cas del Museu de Lleida la unitat de la col·lecció ve fonamentada per tres 
grans paràmetres. U: és una col·lecció unitària des del punt de vista de la seva pro-
cedència, les parròquies del veïnat històric de Lleida. Per tant, una diòcesi amb més 
de 850 anys d’història, i que els seus objectes són garants de la memòria històrica 
d’aquesta societat que els va produir. Per tant, una col·lecció que abraça un ventall 
cronològic que va des de pràcticament el segle xii fins al xx. El segon cas: és uni-
tària també quant a la seva tipologia artística. Tots els objectes que constitueixen la 
col·lecció diocesana són objectes litúrgics. El tercer: també és unitària des del punt 
de vista de la disciplina de la història i de la història de l’art. El conjunt dels seus 
components permet explicar la història de la diòcesi i d’un territori fronterer molt 
extens, i que, per tant, també ens pot explicar no només allò que està passant a les 
terres de ponent, sinó també allò que nosaltres culturalment n’hem anomenat «la 
Franja». Sense el seu conjunt difícilment es pot explicar en la seva globalitat i com-
plexitat la història des de la conquesta feudal fins a la Corona d’Aragó, però també 
ens permet explicar un fet cultural i històric com és aquest espai comú que tothom 
coneix com la Franja. 

En el cas dels béns de Sixena, jo crec que avui no ens toca fer un repàs a la his-
tòria d’aquest excepcional monestir fundat a les darreries del segle xii, amb fortes 
implicacions tant de la noblesa aragonesa com de la catalana, per convertir-lo en 
un centre artístic, però sí recordar els moments de la seva vinculació administrati-
va històrica i cultural al bisbat de Lleida, i també al Govern de la Generalitat abans 
de la Guerra Civil i al Govern de la Generalitat amb posterioritat a la democràcia.

Aquesta vinculació administrativa històrica i cultural al bisbat de Lleida, sobre-
tot, fonamentalment, després del decret d’exclaustració del 1835, moment en què 
comença la diàspora, per una banda, del patrimoni, però, segona, perquè pocs anys 
després, mitjançant una butlla del papa Pius IX, el monestir de Sixena i les esglésies 
que en depenien queden sota la jurisdicció del bisbat de Lleida. 

La Guerra Civil espanyola evidentment fou un esdeveniment traumàtic que patí 
el monestir durant el segle xx, i és la causant del gran, del virulent incendi dels pri-
mers moments d’aquesta guerra, que destruí tota la part de la sala capitular, i també 
gran part de nombroses obres d’art que ja estaven al Museu de Lleida, i que van ser 
subjectes d’aquesta execució provisional. 

Els objectes artístics en època de la Guerra Civil van poder ingressar temporal-
ment al museu del poble per part i per ordre de la Generalitat de Catalunya, fona-
mentalment per salvaguardar-los, i es van traslladar posteriorment a Saragossa un 
cop l’exèrcit franquista o l’exèrcit nacional va conquerir la ciutat. Una vegada va 
acabar la Guerra Civil, l’any 48 aquests objectes tornen; uns tornen cap al Museu 
–llavors Diocesà– de Lleida i després uns altres retornen al monestir, fins pràctica-
ment l’any 1970, que és el moment en què les monges de Sixena decideixen..., quan 
la comunitat hospitalària decideix abandonar el monestir de Sixena i es trasllada 
definitivament primer a Barcelona i després a Valldoreix, emportant-se part de les 



DSPC-C 449
25 de febrer de 2020

Sessió 20 de la CIACE  6

despulles del patrimoni artístic, que són traslladades, una part, al Museu de Lleida 
en dipòsit, i l’altra part acompanyen les monges. Per tant, es converteixen també en 
uns béns mobles que van movent-se acompanyant les monges.

A partir d’aquí el monestir comença un procés de degradació. En alguns mo-
ments és ocupat puntualment per una comunitat religiosa de cistercenques, des-
prés fou ocupat per l’actual comunitat de l’orde de Betlem, que d’alguna manera 
gestionava una part d’aquest monestir. Però el més interessant que ens afecta, en 
aquest discurs, és el moment en què la comunitat santjoanista s’instal·la a Barcelona 
i comença la venda de part del seu patrimoni, tant a la Generalitat com al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, així com també va anar situant algunes peces en el 
mercat privat, raó per la qual la Generalitat va inventariar tots els béns l’any 1994, 
per intentar protegir encara els béns que quedaven en mans privades, en mans de les 
monges. I a partir d’aquí, a partir dels anys vuitanta, comencen les vendes al sector 
públic d’aquest patrimoni objecte de la discussió i objecte, finalment, d’aquesta in-
tervenció del 155.

Les vendes comencen l’any 83, on la Generalitat de Catalunya adquireix qua-
ranta-quatre objectes de les religioses santjoanistes de Sixena, per 10 milions de 
pessetes, que el Govern català va deixar en dipòsit a l’antic Museu Diocesà i pos-
teriorment al Museu de Lleida fins a l’11 de desembre del passat 2017. Hi ha una 
segona venda que es formalitza l’any 92, amb dotze objectes per un import de 25 
milions de pessetes, i una altra tercera venda, que s’efectua entre els anys 93 i 94, de 
quaranta-un objectes més, per un valor total de 14 milions. Per tant, estem parlant 
d’unes noranta-set peces que es van comprar entre el 83 i el 94 per un aproximat 
valor de 50 milions de les antigues pessetes. 

Evidentment, la discussió de totes aquestes vendes va començar a generar algun 
que altre problema amb la comunitat veïna, amb Aragó, i d’aquesta manera la dis-
cussió sobre el valor, l’oportunitat, la legalitat d’aquestes vendes per part de les mon-
ges santjoanistes a la Generalitat de Catalunya va entrar en conflicte amb el Govern 
aragonès, i això va fer que arribessin fins al Constitucional, on el 2012 –i aquesta 
és una data que ens ha de començar a sonar, fonamentalment perquè serà l’origen 
del mal de l’execució provisional– el Tribunal Constitucional resol a favor de la 
Generalitat de Catalunya i avala en sentència la compra. I, a més a més, en aquesta 
mateixa sentència del Constitucional nega el dret de retracte al Govern aragonès. 

Però, evidentment, això genera molt malestar i dona peu a que el Govern d’Aragó 
i l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, molt poc temps després, pràcticament al cap 
de tres mesos, presentin una demanda al Jutjat de Primera Instància d’Osca sol·li-
citant la nul·litat dels contractes de compravenda de les obres de Sixena efectuades 
a la Generalitat de Catalunya i al museu nacional. Això vostès saben molt bé que 
acabarà, finalment, tot aquest litigi, amb una sentència, que és la famosa Sentència 
48/2015, de 8 d’abril, segons la qual el Jutjat de Primera Instància número 1 d’Os-
ca declara nul·les aquestes vendes, basant-se fonamentalment –fonamentalment– en 
dos arguments: el primer és la legitimitat de la priora de Valldoreix per executar les 
vendes. El jutjat considera que no tenia els atributs per a fer-ho. La segona, i fona-
mental també: la sentència pretén que els béns mobles venuts a la Generalitat siguin 
també considerats com a béns consubstancials a l’edifici i, per tant, béns immobles 
i, per tant, béns d’interès cultural, i els sigui d’aplicació allò que diu tant la Llei de 
patrimoni històric de l’any 23, com sobretot la del 85, la Ley del patrimonio históri-
co español.

Bé, la Generalitat de Catalunya, evidentment, no va considerar que aquests béns 
fossin d’interès cultural i, per tant, fonamentalment per això, va incoar un expedient 
de competència davant del Tribunal Constitucional, que novament ens va donar la 
raó, amb una sentència de 2012, segons la qual..., deia: «Los bienes adquiridos por 
la Generalitat no tendrían la condición de bien de interés cultural, porque la Real 
orden de 28 de marzo de 1923», per tant, està referint-se a la primera Llei del pa-
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trimoni històric espanyol, «que declaró monumento nacional el Real Monasterio de 
Sixena, no afectó a los bienes muebles, y tampoco tienen tal condición de acuer-
do con el artículo 27 de la Ley 13/85», ara sí, la nova Ley del patrimonio históri-
co español. «En consecuencia, al no poder atribuirles carácter de bienes de interés 
cultural, ni estar incluidos en el inventario general al que se refiere el artículo 27 de 
la Ley del patrimonio histórico español, los controvertidos bienes no cumplen las 
condiciones para que la Diputación General de Aragón pueda ejercer sobre ellos el 
retracto previsto.» Tal, tal, tal, d’acord? 

Per tant, d’alguna manera, també un d’aquests fonaments de dret que utilitza la 
sentència del Jutjat de Primera Instància ens semblava a nosaltres que no reunia del 
tot les condicions.

El problema d’aquesta sentència del Jutjat de Primera Instància, que els recordo 
que està recorreguda davant del Tribunal Suprem des del 4 de gener de 2018, és la 
possibilitat de dictar execució provisional, i això és el que efectivament va fer la jut-
ge en el Decret d’execució provisional de 24 de maig de 2016. En aquesta execució 
provisional la jutge ens... Tot això els hi estic explicant mentre el Museu de Lleida 
mai havia estat autoritzat i mai havia estat reconegut pel Jutjat de Primera Instància 
com a posseïdor dels objectes i, per tant, no havíem pogut participar mai del judici 
que estava establert. No ho vam aconseguir fins al recurs a l’Audiència Provincial. 
Però la jutgessa diu en l’execució provisional que «requería a los ejecutados per-
sonados, Generalitat de Catalunya, a través de su representación procesal y en la 
persona del consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, así como el Museo 
Nacional de Arte de Cataluña, a través de su representante procesal en autos y del 
director del Museo Nacional de Arte de Cataluña, para que el próximo 25 de julio 
de 2016 procedan a trasladar al monasterio de Sixena los bienes que se relacionan 
en el anexo 5». I, per tant, la primera execució provisional que porta una data és la 
data de 25 de juliol de 2016.

Evidentment, perquè es produís aquesta execució provisional, jo crec que s’ha-
via de resoldre un tema complicat que avui encara és un dels elements claus pels 
quals el conseller Vila i el conseller Puig estan acusats de desobediència davant del 
Tribunal de Primera Instància d’Osca, perquè es considerava que hi havia una pro-
tecció jurídica dels béns procedents de Sixena, almenys –i dic «almenys», no em 
posaré amb altres territoris–, almenys dels dipositats al Museu de Lleida. Nosaltres 
pensem, i jo crec que és així, que les obres de Sixena, conjuntament amb tota la 
col·lecció diocesana del Museu de Lleida, estan incloses al Catàleg del patrimoni 
cultural català per una resolució de novembre del 1997, quan el director general de 
Patrimoni Cultural va incoar expedient d’inclusió a favor de la col·lecció del Museu 
Diocesà de Lleida. 

Per tant, nosaltres, en virtut d’aquesta resolució, enteníem que li és d’aplicació 
allò que preveu l’article 45.1 de la Llei 9/83, del patrimoni cultural català, i que en 
el lloc que fa referència a les col·leccions diu: «Les col·leccions declarades d’interès 
nacional o catalogades, que només essent considerades com una unitat reuneixin els 
valors propis d’aquests béns, no poden ser disgregades pels seus propietaris titulars 
d’altres drets reals i posseïdors sense autorització del Departament de Cultura.» Per 
tant, enteníem que els béns procedents de Sixena en dipòsit al Museu de Lleida no 
es podien lliurar perquè formaven part d’aquest Catàleg del patrimoni cultural. 

Malgrat aquesta declaració, lo que sí que va generar, per part del conseller, va 
ser obrir la necessitat de l’autorització per disgregar aquestes col·leccions cataloga-
des i, per tant, es va obrir una tramitació corresponent d’expedient administratiu, 
bé, fonamentalment, per donar-li seguretat jurídica en allò que s’havia incoat l’any 
99, però sobretot per poder-lo «desincoar». I d’aquesta manera la Direcció General 
del Patrimoni Cultural va sol·licitar als organismes adients els informes que han de 
formar part del dit expedient i, per tant, els mateixos que van autoritzar la seva ca-
talogació. 



DSPC-C 449
25 de febrer de 2020

Sessió 20 de la CIACE  8

Tots els informes foren negatius, respecte a la descatalogació. Tot i així –tot i 
així–, el retorn que es va executar per pròpia voluntat va ser dels objectes del museu 
nacional, que es van entregar per part del Departament de Cultura el 26 de juliol al 
monestir de Sixena.

Jo crec que en aquests moments és quan aquí es comença a obrir tot un seguit..., 
és a dir, estem parlant del 2016, pràcticament de juliol de 2016, i l’execució provi-
sional no es va produir fins a l’11 de desembre de 2017, pràcticament un any i mig 
més tard. Però en aquest any i mig es van produir tot un seguit d’al·legacions, sen-
tències, provisions per part de la jutge de primera instància, d’acord?, fins que, fi-
nalment, d’alguna manera, una part d’aquests objectes els van entregar i pels altres, 
els del Museu de Lleida, vam continuar tot un recurs molt llarg, fonamentalment, 
un recurs que, per una banda, el conseller Santi Vila va creure oportú de no donar 
l’ordre de digressió, i, per altra banda, el conseller Vila també va complir allò que 
–tant el conseller Vila com el conseller Puig– havia resolt el Consorci del Museu de 
Lleida, primer el juny del 2017 i després l’1 de setembre del 2017, quan encara no 
estàvem sota l’aplicació del 155 i, per tant, nosaltres vam considerar que no s’havien 
d’entregar les peces. 

Ara mateix acabo de referir-me al conseller de Cultura Santi Vila, que va dic-
tar aquesta resolució del 18 d’abril. I, per tant, a la llarga aquesta decisió és la que 
ha fet que tant el conseller Vila com el conseller Puig estiguin ara mateix sotmesos  
a aquesta causa de desobediència. La jutge, però –la jutge de primera instància–, va 
fer una última interlocutòria el 27 de juliol del 2017, per la qual s’ordena que con-
tinuï el procediment d’execució i es requereix a la Generalitat que digui a on són 
aquestes peces. Però la jutge de primera instància d’Osca mai es va atrevir a ordenar 
execució provisional, ans al contrari: després del 27 de juliol ella va agafar vacances 
i la sorpresa per a tothom va ser que quan va tornar el nou curs judicial, passades 
les vacances d’estiu, tothom ens vam quedar sorpresos, perquè la titular del Jutjat 
número 1 havia demanat el trasllat i, per tant, quedava en suspens tota la tramitació, 
en espera de l’arribada del nou jutge, que tot indicava que seria entre finals d’any i 
inicis del 2018. 

Però, com tots saben molt bé –per això estem aquí avui–, el 27 d’octubre el Senat 
aprova l’aplicació de l’article 155, i això fa variar la situació del conflicte sobre els 
béns de Sixena. Jo ho dic d’aquesta manera, eh?, m’han d’entendre bé: un seguit de 
casualitats a inicis de novembre va permetre la ràpida i precisa execució provisional. 
Efectivament, la designació d’un jutge substitut per part del Tribunal Superior de  
Justícia d’Aragó, nomenat el 4 de novembre, i que acabava el seu contracte l’11  
de desembre, fa que només arribar al jutjat reactivi l’execució provisional i dicti, el 
15 de novembre, execució provisional tenint en compte que Catalunya ja estava sot-
mesa a l’empara de l’article 155. 

I el jutge, ja en aquesta resolució, diu: «Visto el contenido de la resolución de la 
Presidencia del Senado, por la que se publica el acuerdo del Pleno del Senado, por 
el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 
155 el Senado considera que procede la aprobación de las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones», tal, tal, tal, tal. D’acord? Tot això. 
I llavors diu: «Visto que la dirección de la consejería de Cultura de la Generalitat de 
Cataluña ha sido asumida por el ministro de Cultura don Íñigo Méndez de Vigo y 
Montojo, visto que en la presente causa el último procedimiento realizado por este 
juzgado lo fue por auto el 27 de julio del 2017, y su declaración de 29 de julio», del 
mateix any, «relativos a la entrega de cuarenta y cuatro piezas pendientes de ejecu-
ción que se encuentran en el Museo de Lérida, y que tales requerimientos con aper-
cibimiento nunca fueron cumplidos por los anteriores responsables de Cultura, los 
consejeros Lluís Puig y Santi Vila, que se encuentran encausados por estos hechos 
ante el tribunal, procede retirar el requerimiento efectuado en su día a los citados 
consejeros ahora en la persona del ministro don Íñigo Méndez de Vigo, en calidad 
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de responsable de la consejería de Cultura. Sin perjuicio de lo anterior, y para prepa-
rar lo necesario para la prosecución de la presente ejecución provisional, solicítese 
a la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil la realización de un 
cronograma de actuación para el retorno de los bienes, con un diseño de dispositivo 
de seguridad, un diseño de traslado de los mismos, los tiempos, actuaciones, me-
didas de seguridad y traslado para su necesaria coordinación con los técnicos del 
Gobierno de Aragón, con el objeto de llevar a efecto con debida diligencia la pre-
sente ejecución provisional a través de la policía judicial, si finalmente las autorida-
des competentes no atendieren lo acordado en la presente causa.» Els aniré llegint 
algunes paràgrafs d’aquests, perquè per nosaltres és molt important que mai en cap 
provisió d’aquest jutge –mai, mai, mai, mai– va nomenar una persona amb respon-
sabilitat –cap secretari judicial, cap membre del Jutjat d’Osca– perquè acompanyés 
aquesta execució. I després els explicaré per què. 

És evident que el ministre no hi va posar cap impediment, ans al contrari, orde-
narà a la secretària general del Departament de Cultura que activi els mecanismes 
per al retorn de les esmentades obres. Ho demanarà al lloc on es troben les peces –al 
Museu de Lleida–, recordarà que té les competències de Cultura en l’aplicació del 
155, però, finalment, i suposo que per no incórrer en un possible delicte de prevari-
cació, el seu primer decret diu: «Debe recordarse, además, que el ejercicio de estas 
funciones ejecutivas se debe realizar en cualquier caso según la legislación autonó-
mica de aplicación, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptar al amparo del 
Real decreto de 27 de octubre», és a dir, el reial decret de l’aplicació del 155, «para 
dar cumplimiento al requerimiento». Això ho signa el ministre el 28 de novembre 
de 2017. 

El ministre sabia exactament que hi havia unes lleis; jo crec que el ministre sa-
bia perfectament que hi havia unes lleis catalanes que l’afectaven directament i, per 
tant, les havia d’intentar complir. I per això ho diu: «Debe recordarse, además...» 
La confirmació per part de l’Audiència Provincial d’Osca de la sentència de primera 
instància que anul·lava les vendes del monestir de Sixena el 30 de novembre de 2017 
va comportar que el jutge substitut dictés una providència justament l’endemà, en 
la que, a més de fixar la data màxima de retorn de les peces com a 11 de desembre, 
autoritza tot un seguit de personal a entrar a les dependències del museu: Guàrdia 
Civil, policia judicial, tècnics aragonesos, la Guàrdia Civil per protegir l’operatiu, 
l’empresa especialitzada en el trasllat i manipulació d’obres, però mai sense cap se-
cretari judicial que donés fe de l’acte que s’anava a produir. 

Van ser, com poden vostès entendre, deu dies frenètics, des d’aquest dia, des del  
dia 1, fins al dia 11 de desembre; frenètics tant per l’estat anímic del personal  
del Museu de Lleida, com també per al món polític i cultural de tot el país, que es va 
bolcar en donar solucions, manifestacions, escrits, etcètera. Però també van ser deu 
dies..., jo crec que els deu dies més intensos des del punt de vista judicial i policial, 
amb pressions per part de la policia judicial, escrits de reclamacions, providències, 
al·legacions i lo que ens preocupa més de l’aplicació del 155: i, segurament, sense 
una seguretat jurídica i defensa dels interessos, tant públics com personals, que feien 
remoure tots els pensaments i solucions jurídiques als nostres advocats. La policia 
judicial va estar fent partes que donaven a entendre –ho dic en castellà– «la nula 
disposición a colaborar por parte de los responsables del museo», i així força el jutge 
a dictar una providència que per nosaltres és bastant dura, i jo crec que la podríem 
qualificar d’escandalosa. 

Sobretot, perquè ell autoritza i diu concretament que «ante la posibilidad de 
que»..., diu: «Dado que hay nula colaboración hasta el momento con los agentes ac-
tuantes para implementar la ejecución provisional, y ante la posibilidad de que el 
día 11 de diciembre nadie les reciba para abrir las instalaciones del museo», un mu-
seu públic, de totes maneres; ell diu: «dispongo autorizar a los agentes de la Unidad 
Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil el acceso al recinto, instalaciones 
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y dependencias del Museo de Lérida Diocesano y Comarcal desde las 00 horas del 
día lunes 11 de diciembre de 2017, para lo cual podrán incluso utilizar la fuerza si no 
se les abrieran voluntariamente los accesos a las instalaciones o a las dependencias 
o estancias interiores o cualquiera lugares donde se encuentren los bienes objeto del 
presente procedimiento de ejecución provisional.» 

Ens torna a recordar la provisió; diu: «Se reitera el apercibimiento de que el que 
se opusiere a lo resuelto en la presente causa de ejecución provisional o a los actos 
concretos de ejecución que realizaran los técnicos del Gobierno de Aragón, el per-
sonal de la mercantil contratada por el Gobierno, los agentes de la Guardia Civil, 
otros cuerpos de seguridad que presenten auxilio a los anteriores, en la presente 
ejecución podrán ser acusados de delitos de desobediencia a la autoridad y/o delitos 
contra la Administración de justicia.»

Clar, com vostès entendran, a nosaltres això ens preocupava força i ens deixa-
va una mica indefensos. Paral·lelament, en totes aquestes accions, de les quals hi  
ha fins a quasi disset comunicacions, providències, etcètera, entre la policia, 
la Guàrdia Civil, la policia judicial, el jutge, els nostres advocats, el consorci, el 
Departament de Cultura, etcètera –fins a quasi disset..., en paral·lel, nosaltres vam 
comunicar aquesta situació d’indefensió al ministre de Cultura, recordant-li nova-
ment, amb dia 5 de desembre –ho vaig fer jo directament–, la normativa de protec-
ció del Catàleg del patrimoni cultural català i espanyol que tenien les peces objecte 
de l’execució. Li recordàvem que, si no ho feia, portaríem el cas als tribunals de jus-
tícia i, d’aquesta manera, nosaltres encara tenim pendents, el consorci, una resolució 
al suprem de Catalunya per si es dona el cas de que el Suprem, el Tribunal Suprem 
espanyol, ens dona peu a reprendre aquesta causa. 

També en paral·lel vam presentar un seguit d’al·legacions contra el pla de treball 
del Govern d’Aragó, uns informes redactats tant des del museu com des del centre de  
conservació i restauració de la Generalitat que reclamaven prudència i aconsellaven cura  
en la preservació i conservació preventiva d’uns objectes que havien estat en condi-
cions extremes des de la Guerra Civil. 

I com que continuàvem sense que el jutge nomenés una autoritat judicial que 
aixequés acta de tot el que passaria a l’interior del museu, vaig optar, aconsellat 
pels nostres serveis jurídics, per la contractació d’un notari que deixés constància, 
per mitjà d’acta notarial, de l’acte d’entrega de les indicades peces, però també el 
requeríem a que deixés constància de les persones, circumstàncies i fets rellevants 
que es produïssin al voltant d’aquest acte. Considerava que ens havíem de prote-
gir d’alguna mala praxi per part dels cossos de seguretat. Exemples, en teníem uns 
quants, els darrers dies, des de l’U d’Octubre fins llavors. També ens vam reforçar 
amb dues persones que van filmar i fotografiar tot l’exercici de les deu hores que va 
durar aquesta execució. 

Val a dir que sentències posteriors a l’execució –aquestes ja de gener de 2018–, 
resoltes pel nou jutge propietari de la plaça del Jutjat d’Osca, reconeixien la voluntat 
de col·laboració del Museu de Lleida en tot moment i qüestionen l’ús de la força per 
executar l’execució provisional, però la jutge ens deia que «y ahora qué vamos a ha-
cer, si han ocurrido ya los hechos». El temps ha demostrat que teníem raó i ja hem 
denunciat que algunes de les peces també han iniciat un procés de degradació, que  
només pot ser degut a les males condicions dels antics dormitoris del monestir  
que han estat habilitats per custodiar les peces. 

Malgrat tot, nosaltres tampoc hem tingut sort per part dels jutges i no ens han 
deixat, no ens han concedit per tres vegades poder tenir un informe sobre l’estat de 
les peces actualment. 

El segon litigi que ha afectat de forma molt puntual –i vaig acabant– el 155 ha 
estat el litigi dels béns de la Franja, o molt més coneguts com les cent onze peces 
que el bisbat de Barbastre va reclamar al Museu de Lleida. Per què aquest litigi va 
estar afectat pel 155? Doncs perquè el bisbat de Barbastre-Montsó va promoure un 
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procediment judicial contra el Consorci del Museu de Lleida, així també contra el 
bisbat de Lleida, en reclamació dels cent onze béns provinents de les parròquies. I la 
demanda va arribar al Museu de Lleida el 27 de febrer del 2018, fent referència a que 
Catalunya encara estava sotmesa a l’article 155, i que, per tant, ells suposaven que el 
museu no tindria la capacitat per a reaccionar davant d’un nou litigi d’aquest tipus 
i la situació que ells intentaven aconseguir és que la defensa jurídica del Museu de 
Lleida s’hagués d’apartar d’aquesta causa. 

Malauradament per als aragonesos, per al bisbat de Barbastre..., sí que era ve-
ritat que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola ens generava una 
dificultat i una complexitat en la gestió dels assumptes del consorci. Però, afortuna-
dament, el consorci té uns estatuts que preveuen que en cas que el president del con-
sorci no tingui a bé o no convoqui un plenari, en el qual s’han d’acordar les accions 
legals, els acords puntuals per poder nomenar advocats..., els estatuts preveuen que 
si el president no ho fa –com així va ser, perquè nosaltres vam fer carta demanant-li 
al ministre que convoqués el plenari, i no ho va fer..., preveuen que, segons l’article 
15.2 dels nostres estatuts, si les administracions consorciades, la resta de les admi-
nistracions consorciades, es posaven d’acord, elles podien convocar plenari. I, per 
tant, això és el que vam fer. Estudiada la demanda pels serveis jurídics de la institu-
ció, vam convocar plenari, i el vam convocar finalment el 2 de maig. 

Vam estar a set dies de que se’ns acabés el termini, però fonamentalment el vam 
convocar. Totes les administracions consorciades, des de la diputació fins a l’ajun-
tament, passant pel consell comarcal i el bisbat van aprovar per unanimitat que po-
guéssem aprovar l’exercici de la defensa dels drets i interessos del consorci en el 
procediment promogut. Per tant, d’alguna manera, malgrat que estiguéssem sota 
una aplicació del 155, jo crec que, bé, nosaltres ja portàvem uns quants mesos lle-
gint-mos estatuts, ordres i provisions i finalment vam trobar la solució per a desacti-
var el que podria haver estat un tema greu per al consorci, entre altres coses, perquè 
ens hagués suposat renunciar directament a la defensa d’aquest litigi que novament 
ara ja està amb una normalitat, que ja tenim una nova sentència, que estem nova-
ment litigant, però que no és objecte de la present comissió. 

Jo, ara mateix, ho deixaria aquí. Si després..., m’han quedat coses, segur que 
m’he deixat coses per explicar, però estic a la disposició per al que vostès considerin.

El president

Moltes gràcies, senyor Giralt. Ara és el torn dels grups parlamentaris per fer les 
seves preguntes. En primer lloc, el Grup de Catalunya en Comú Podem, el senyor 
Lucas Ferro. 

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, Josep Giralt. Faré una interven-
ció molt breu perquè comparteixo, compartim el relat que vostè ha fet avui. Crec 
que en lo fonamental l’aplicació del 155 en el vostre cas va provocar una indefensió 
processal evident. Es va ordenar retirar el recurs del retorn de les obres per part del 
senyor Méndez de Vigo, que llavors ostentava les responsabilitats de conseller de 
Cultura. No es va –a diferència d’altres casos similars, com vostè ha esmentat– pa-
ralitzar el trasllat, a pesar de que en casos similars, com les obres del MNAC, la jut-
gessa ho va fer per falta de seguretat en el trasllat i de mecanismes de conservació 
de les obres; entenem que és un element que no s’hauria de donar. És a dir, que pre-
cipitar un trasllat aprofitant l’aplicació del 155 que posi en risc les mateixes obres, 
i que posa en risc el dret a defensa de la Generalitat de Catalunya era aprofitar, di-
guem-ne, una situació d’excepcionalitat per intentar tancar un litigi. 

I que, a més, diguem-ne, plou sobre mullat en un element molt concret, que és 
la manca de debat sobre què fer amb aquelles obres que provenen o que han patit 
trasllats durant la Guerra Civil i posteriorment durant el franquisme. Com construir 
un debat, diguem-ne, democràtic –arreu de l’Estat, eh?– sobre quina legitimitat te-
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nen aquests trasllats, quina legitimitat té la custòdia d’aquestes obres durant el fran-
quisme, quina legitimitat tenen les compravendes que es van fer durant tota aquella 
època, i que entenem que és un debat que hauria d’anar molt més enllà d’una batalla ja  
no entre diòcesis, sinó molts cops entre governs autonòmics, que veuen sempre  
una victòria quan recuperen obres i una agressió quan les perden. I que, per tant, cal 
i calia fer una reflexió més àmplia sobre com construïm, diguem-ne, mecanismes 
democràtics i, sobretot, un criteri mínimament democràtic a l’hora d’avaluar totes 
aquestes coses. 

I crec que, que això s’hagi precipitat, diguem-ne, utilitzant el 155 i, a més, utilit-
zant un procediment judicial al Jutjat d’Osca..., que jo no diré que dubto de la neu-
tralitat d’aquest procediment, però sí que almenys va ser un procediment dur en el 
sentit de que no es van admetre recursos, a pesar de que hi havia una sentència prè-
via del Tribunal Constitucional que delimitava les competències de la Generalitat 
de Catalunya a través de l’Estatut d’autonomia, on hi va haver una suplència, di-
guem-ne, de tres setmanes que va permetre desencallar el trasllat, quan la jutgessa 
s’havia traslladat del seu jutjat. 

És a dir, que va ser un procediment molt a correcuita per salvar una discussió 
que creiem que, més enllà de la pertinença o no de les obres, hauria de poder anar 
més enllà en aquest país i hauria de poder construir criteris democràtics sobre com 
resoldre aquests temes..., i, per tant, agrair-li la seva intervenció i preguntar-li..., 
l’única pregunta que tinc és si tenen vostès, en relació amb aquest conflicte, aquest 
litigi, perspectives de futur, és a dir, si litigaran més enllà per intentar el retorn o si 
tenen alguna altra perspectiva de futur. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, en nom de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, bon dia, senyor Giralt. Gràcies per la seva compareixen-
ça, a vostè i a l’equip que l’acompanya. Certament, la seva intervenció ha estat ex-
cel·lent i resta poc per dir i per explicar. Per tant, també necessàriament les nostres 
intervencions no poden ser molt extenses. En primer lloc, he de també manifestar-li 
el nostre reconeixement, el nostre agraïment i la nostra felicitació per la tasca que 
vostè ha fet al capdavant del Museu de Lleida, com a director, de manera general i, 
molt en particular, en el cas que ens ocupa, pel posicionament i la defensa de la dig-
nitat que vostè ha tingut del museu i, per tant, també de la comunitat que representa 
davant d’aquest cas. 

Bé, el company dels comuns deia que no volia, en principi, afirmar un dubte so-
bre la possible manca de neutralitat judicial en aquest cas. Nosaltres hem de dir que 
sí, que afirmem i podem afirmar que, precisament, si per alguna cosa es caracteritza  
aquest procediment judicial és per la seva absoluta manca de neutralitat i pel seu 
total condicionament polític. Vaja, si analitzem tots els detalls que vostè ha explicat, 
sembla que és obvi que si alguna cosa no hi ha és neutralitat, i l’aplicació del 155 el 
que fa és imposar per una via excepcional allò que des de la normalitat encara no 
s’havia pogut desenvolupar, perquè encara hi havia un recurs al dret, no? Com així 
efectivament s’havia previst fer i s’estava fent des del Museu de Lleida. 

Per tant, hi ha una intervenció absolutament fora de llei, absolutament despòtica, 
una judicialització d’un conflicte que, en tot cas, és polític, precipitant, hi insisteixo, 
des de l’excepcionalitat i la manca de garanties democràtiques i jurídiques uns esde-
veniments que abans, des de la normalitat, diguéssim, del marc jurídic preexistent, 
no s’havien pogut imposar ni d’aquella manera ni amb la mateixa celeritat. Però això 
també es va produir llevant el Museu de Lleida del seu dret a la defensa i del seu dret 
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a recurs. Per tant, és una actuació absolutament arbitrària i inacceptable, tant des del 
punt de vista jurídic com des del punt de vista polític. 

I sobre això volíem insistir i fer-li una pregunta per si vostè considera pertinent 
estendre-s’hi una miqueta més. Fins i tot en aquest cas, l’aplicació del 155 també 
demostra la seva inconstitucionalitat des del nostre punt de vista, perquè, que sa-
piguem, hi ha una llei de patrimoni a Catalunya que concedeix competències ex-
clusives invulnerables en aquesta matèria i, precisament, en aquest sentit aquesta 
aplicació del 155 contravé la mateixa Constitució, l’Estatut i la llei de patrimoni que 
se’n deriva. Per tant, és una altra contradicció. 

D’altra banda, com vostè ha relatat, la intervenció de la Guàrdia Civil, els termes,  
les formes en què es produeix és clarament una actuació d’espoli violent, sense més, 
nosaltres no la podem qualificar d’una altra manera, i que segurament el que fa és 
llançar un avís, llançar un advertiment de com l’Estat pot estar disposat a resoldre 
certs conflictes patrimonials en cas d’un procés ferm o efectiu d’independència. 
Segurament, ni és la millor manera de fer-ho ni és com es resol en altres entorns 
democràtics. 

I ja, per anar acabant, en relació precisament amb altres entorns democràtics, no-
més demanar-li si tenim antecedents en altres països del nostre entorn de situacions 
similars i, si s’han donat aquest tipus de conflictes o de litigis, com s’han resolt. Ho 
dic per poder tenir un element de comparació amb com l’Estat espanyol ha decidit 
resoldre-ho. És a dir, quins criteris, des del punt de vista històric, artístic o museístic 
s’apliquen i quins procediments i quins mètodes doncs es posen en pràctica per tal de  
resoldre democràticament i políticament, i amb bon criteri tècnic, aquest tipus  
de conflictes? 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Republicà, té la paraula Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Bon dia i benvingut, director. Lo primer, òbviament, agrair-li 
la feina, no només la que també manifestava el company de la CUP, que m’hi sumo, 
sinó també la del dia a dia. Sap que ens agradaria poder-lo tenir aquí en una comissió  
de cultura i explicant el dia a dia del que fan i no malauradament havent d’explicar 
la situació que vam patir molts lleidatans, i que vostès van haver de fer aquesta ges-
tió complexa. I també perquè s’han vist barrejats amb una judicialització, amb una 
politització de l’art, que entenc que, des d’un punt de vista professional, és una cosa 
que, quan algú assumeix una tasca de responsabilitat, doncs no espera. 

I, la segona, una prèvia, perquè ho hem comentat molt en aquesta comissió. 
L’aplicació del 155 va afectar tots els catalans, tots, especialment aquells més vul-
nerables amb tot el que té a veure amb les ajudes, amb la renda garantida, amb la 
sanitat, però també que aquells qui van ser responsables de la decisió de l’aplicació 
del 155 avui no siguin aquí per a donar explicacions o per a escoltar justament les 
seves explicacions del que també ha suposat amb la cultura és un menysteniment 
més del PSC, del PP, de Ciutadans que a nosaltres, doncs, ja no ens sobta, perquè 
ens hi tenen acostumats, però que entenc que és un menysteniment més que no po-
dem deixar passar.

Parlava de l’aplicació arbitrària del 155, de la indefensió processal, i també de 
que es va tractar en alguns moments com a botí. I jo, com a lleidatana, recordo es-
pecialment amb dolor la matinada de l’11 de desembre del 17, quan vam estar moltes 
hores fora del museu intentant percebre el que hi havia a dins i, a diferència del que 
passava amb les obres del MNAC, que el senyor Vila va lliurar voluntàriament, en 
aquest cas, que es fes l’espoli quan la sentència encara no era ferma, doncs encara és 
especialment greu, no? I, per tant, com que n’ha parlat, també doncs recalcar aques-
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ta part de que fos de forma… Òbviament, no ens agradaria, ni que la sentència fos 
ferma o no ho fos, però especialment quan no ho és. 

Parlava del despropòsit de les insinuacions del jutge i jo aniré més enllà i seré 
contundent, perquè les declaracions del jutge Martín González a El Heraldo de 
Aragón no només són irresponsables per la posició que ell ocupa i perquè justament 
és jutge i part i, en aquest cas, mai més ben dit, sinó que és que, a més a més, no han 
entès res. Si realment creuen que estàvem disposats a cremar les obres perquè no 
arribessin a l’Aragó, és que no han entès res de la mentalitat catalana i no han entès 
res d’aquest procés, perquè és un procés que no és violent i, per tant, no ho és amb 
les persones –malgrat la repressió que vam patir, policial, aquella matinada– i no ho 
és amb les obres i amb l’art. 

I, per tant, li demanaria també si pot explicar una miqueta més amb criteris tèc-
nics les irregularitats que el conservador, que el company Velasco i altres conserva-
dors parlaven de com es van exposar les obres a una humitat, a una salinitat. De fet, 
vam veure també algun tuit d’algun polític aragonès presumint d’aquest botí amb 
una columna de climatització que impactava directament cap a les obres. I, òbvia-
ment, a aquells que no som experts en la matèria, doncs, també ens preocupa. O dels 
incompliments dels estàndards internacionals, quan sembla que es van barrejar dins 
de les vitrines materials, teixits i metalls que no es podria fer. Per tant, demanar-li 
si ens pot concretar una mica aquesta part. 

Avançar en la part quan deia que el jutge reclamava l’entrega immediata, ara fa 
uns dies, de les cent onze obres, i a més ho feia dos anys després de l’espoli. Per tant, 
jo ja començo a pensar que res és casualitat amb aquesta gent i, en aquest sentit, 
celebrar també i agrair-li la feina com a grup parlamentari que vostès han fet de la 
decisió compartida de recórrer aquesta sentència. A diferència del que vam veure el 
2017 amb l’alcalde Ros, que ens va abandonar, a molts lleidatans i lleidatanes, veu-
re com la consellera Vilallonga trenca la seva agenda per venir a Lleida un dia com 
aquell, i que l’alcalde Pueyo i el president de la diputació Joan Talarn fan el mateix, 
i que ho fan de forma conjunta, és un missatge que òbviament també…, no recon-
forta, perquè la situació és la que és, però com a mínim és un missatge que és bo. 

I acabo amb dues coses. La primera, amb la proposta de resolució que Esquerra 
presenta al Parlament perquè sigui el Parlament sencer qui rebutgi aquest espoli; 
que es faci un suport explícit als treballadors, a les institucions, però també a tots 
els lleidatans que van estar aquells dies, i que han estat sempre al cantó del museu; 
per reprovar les declaracions del jutge i del ministre Méndez de Vigo, i, sobretot, per 
exigir a l’Estat que deixi aquesta judicialització a banda, però també que garanteixi 
la conservació de les obres fins que ens siguin retornades.

I amb la declaració institucional que tots els grups hem acordat, excepte 
Ciutadans, que parla de garantir aquesta integritat i unitat de la col·lecció, de que 
quan es parla de patrimoni hi ha uns drets, però també hi ha uns deures, i que s’han 
de complir; que no s’ha d’utilitzar com un element de confrontació amb l’Aragó, 
amb qui ens hi uneix una part, i que es torni al terreny patrimonial i tècnic allò que 
s’ha portat a la judicialització. 

Per tant, que en això gairebé tots els grups parlamentaris ens haguem ficat 
d’acord, per fer aquesta declaració institucional, crec que és un pas important, i que 
en els propers dies la puguem materialitzar. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula 
diputat Francesc Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president, i moltes gràcies, director Josep Giralt. Gràcies per 
la seva explicació, per la bona feina que feu amb el vostre equip al capdavant del 
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Museu de Lleida. La veritat és que preparar aquesta intervenció era una mica fàcil 
perquè al nostre grup parlamentari tenim la que va ser-ne directora durant pràctica-
ment divuit anys, la Montse Macià, i ens semblava interessant també avui explicar 
una mica de què estem parlant quan estem parlant del Museu de Lleida.

De fet, és un museu d’interès nacional des de 2016. La iniciativa és del 
Departament de Cultura, perquè ja es va posar en marxa el litigi sobre el retorn 
de les obres del monestir de Sixena que reclamava l’Aragó. I, exactament, com que 
alguns companys que m’han precedit també han volgut parlar de la necessitat de 
despolititzar l’art, ens ha interessat molt saber de què parlem quan parlàvem del mu-
seu, d’aquests 32.000 objectes provinents de tres col·leccions diferents, la de l’actiu 
Museu Diocesà, la d’arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la del tresor de la 
catedral de Lleida. 

Per tant, les peces del museu comprenen totes les èpoques històriques de l’art del 
nostre país, i és per això que es va considerar que el Museu de Lleida és un patri-
moni museístic de primer ordre. O sigui, que estem parlant d’una de les columnes 
vertebrals museístiques d’aquest país, no? 

En aquest sentit, és un consorci: està format pel Govern de Catalunya, per la di-
putació, per l’Ajuntament de Lleida, pel Consell Comarcal del Segrià, pel bisbat de 
Lleida. I si arribem a aquest episodi d’execució provisional per un jutge també pro-
visional d’aquesta sentència proclamada pel 155, anem a parar a una qüestió que en 
aquesta comissió també és habitual. I és que el 155 comença, però no acaba, perquè, 
en certa manera, el que ens estàveu explicant avui és que hi ha una afectació que, per  
ara..., esperem revertir-la, però que ara és perenne en aquesta institució. 

És una imatge absolutament insòlita –ara ho comentava la companya d’Esquer-
ra–: els lleidatans, astorats, veient com es produïa l’espoli davant seu. Alguns di-
putats hi vau ser, recordo que el president Torra, que no era president en aquell 
moment, també hi era. I la idea que estiguessin assaltant i prenent un museu és que 
tots els museus, però específicament el Museu de Lleida –i ara ho explicaré–, per 
definició han volgut ser sempre un espai de trobada, un espai de diàleg, un espai que 
treballa la cultura, i que treballa la cultura de la pau. I, per tant, que arrabassessin 
aquestes quaranta-quatre obres procedents de Sixena i adquirides per la Generalitat 
el 84 i el 92 i dipositades al Museu de Lleida, doncs era un trencament amb aquesta 
cultura que el mateix museu ha volgut que formés part de la seva marca.

De fet, passa una qüestió, que no per coneguda és menys sorprenent. I és que 
amb el conseller Puig a l’exili, i en virtut de l’article 155, la conselleria de Cultura 
està il·legítimament ocupada pel ministre de Cultura, Méndez de Vigo, que va im-
pedir a la conselleria, és a dir, fent deixadesa de les pròpies funcions, perquè ell era 
conseller de Cultura segons la legislació espanyola en l’aplicació –al nostre entendre, 
il·legal– del 155..., per primera vegada a la història, davant d’una agressió tan severa, 
no presenta un recurs per protegir el seu patrimoni. 

Insistim que el Museu de Lleida durant tots aquests anys ha estat fidel a aquesta 
línia de diàleg, d’entesa, de patrimoni compartit, i que així ho ha fet saber durant 
tot el litigi. I, malgrat això, hi ha aquesta irrupció abrupta, malgrat que els anys 
anteriors s’havia parlat d’aquesta idea de patrimoni compartit. De fet, el Museu de 
Lleida és una de les víctimes més sonores del 155, la que ha donat la fotografia més 
ferotge del que suposava l’aplicació del 155, amb les lleixes del museu buides des-
prés d’aquell arrabassament. 

En aquest sentit, us fem una pregunta directa: la qüestió de l’embalatge i del 
transport, han pogut ja fer una aproximació tècnica a si d’alguna manera va vulnerar 
el que haurien de ser les normes bàsiques de transports de peces d’aquesta qualitat? 
Esteu d’acord que allò que mai podrà aconseguir, malgrat que us hagin pres aques-
tes obres, és posseir el valor patrimonial de les obres, un valor que rau en els relats, 
en aquells relats que neixen de la trajectòria única de la unitat museística i de la uni-
tat artística d’un territori unit durant més de vuit-cents anys a través del bisbat de 
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Lleida? Una altra pregunta: sabeu si en la ubicació actual compten amb les mesures 
de conservació necessàries i pertinents? 

De fet, el Museu de Lleida és un museu d’interès nacional per la importància i 
significació de les seves col·leccions i per l’abast territorial que l’abasten. La unitat  
de la col·lecció és un principi fonamental de la museologia, que en el cas del Museu de  
Lleida va ser trencada per l’aplicació funesta del 155 i una conjuntura jurídica d’allò 
més estranya: jutges suplents que executen sentències provisionals amb un conseller 
que ha de protegir i aprofita per espoliar. 

El Museu de Lleida és un museu que acull col·leccions formades de forma legal 
i legítima, i que són exemple de bones pràctiques museològiques. La importància 
del seu fons, així com el retorn social que està aconseguint el museu és altament 
significatiu per al conjunt museístic del país i va ser severíssimament vulnerat per 
l’Estat espanyol, perjudicant de manera conscient el conjunt del patrimoni d’aquest 
país. Així doncs, i tenint en compte que encara no hi ha sentència, ens agradaria 
saber –perquè tot això s’ha de recordar sempre: no hi ha sentència encara– com ve-
ieu en el futur a curt i mitjà termini el vostre museu en relació amb aquestes obres. 

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Doncs ara té el torn per contestar les preguntes, si pot fer-ho amb la mà-
xima brevetat que li sigui possible.

El director del Museu de Lleida

I tant. 

El president

Gràcies. 

El director del Museu de Lleida

Dos coses; dos coses clares. D’entrada, jo crec que segur que tots els equipaments 
públics de Catalunya haguessin fet de la millor manera possible el que ens va tocar 
fer a nosaltres, però jo no l’hi desitjo a cap institució, a cap institució, entre altres 
coses, perquè jo tenia la possibilitat avui de aportar fotografies, n’havia seleccio- 
nat sis, però crec que són per tothom coneguts els fets de dins i de fora, i crec que 
aquestes fotografies eren el millor exemple del que va significar l’aplicació del 155 
en el cas de Catalunya, en el cas d’una institució cultural. 

És a dir, jo crec que no només hi havia indefensió processal, hi havia una volun-
tat d’escarni públic, hi havia una voluntat..., segur que no hi havia una neutralitat, 
segur que ningú que no fos conscient no hagués mai dissenyat el dispositiu que es 
va dissenyar per al Museu de Lleida: no necessitàvem –no necessitàvem– vuitan-
ta-quatre membres dels cossos d’intervenció de la Guàrdia Civil; no necessitàvem 
que aquests cossos anessin carregats amb metralladores, amb pistoles, amb porres; 
tot això no ho necessitàvem. 

També és evident que jo crec que... Algú s’havia imaginat que sense tenir una 
sentència en ferm havíem de fer tot aquest malbaratament d’esforços públics i, a més 
a més, fer patir les peces de la manera que ho van fer? Això ens ho podíem estalviar. 
És a dir, ens ho podíem estalviar, entre altres coses, perquè a on les portaven segur 
que els tècnics aragonesos eren conscients que tampoc reunien les condicions. Està 
molt demostrat. Nosaltres hem fet un informe posterior, l’hem presentat al jutge, no 
ens l’ha acceptat i, per tant, nosaltres ja tenim fotografies i tenim proves fefaents de 
que les peces estan mal conservades, els està caient la capa pictòrica, a algunes. 
De tota manera, això no ens ho permeten fer, però és que és evident.

Per altra banda, a qui se li pot ocórrer... És a dir, m’agradaria parlar de perspec-
tives de futur i de diàleg i m’agradaria pensar que entre Aragó i Catalunya hi pot 
haver una solució de gestió compartida d’unes col·leccions. Però jo m’he d’asseure 
en una taula amb un senyor... No em pertoca dir-ho aquí, a mi, perquè no em dedi-
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co a la política, però sentint-ho molt, soc el director del Museu de Lleida i ho sento. 
És a dir, jo no em puc asseure a la taula amb una persona que el dia 31 de desembre 
brinda amb copa, cava i puro davant d’aquestes peces per a explicar als aragonesos 
que una de les grans metes de la seva campanya electoral la tenia. 

Clar. Això, responent a alguna pregunta que m’ha preguntat el representant de 
la CUP... És a dir, això... Tenim comparacions? Sí, a Tunísia. Jo he estat..., abans 
de treballar al Museu de Lleida tenia una feina de projecció exterior, i jo he vist 
Tunísia i he vist Egipte i, per tant, he vist la plaça Tahrir amb els tancs davant del 
Museu Egipci del Caire i he vist també els atemptats al Museu del Bardo a Tunísia. 
Però això no és ni Tunísia ni Egipte, això, teòricament, és Catalunya. Teòricament, 
un país amb un grau de democràcia i amb un grau de progrés que..., això, me costa 
concebre-ho, que passi això. Bé, és a dir... 

Per tant, tampoc em pertoca a mi parlar sobre la... Que algú ho ha dit, eh? És a 
dir, si és una casualitat judicial, si és una... Jo he intentat explicar-los que jo també 
soc del parer de que l’aplicació del 155..., bé, l’actuació a Lleida era clarament in-
constitucional i jo vaig intentar recordar-li al ministre el dia 5 de desembre, amb 
carta signada i registrada, que ell estava incomplint les prerrogatives que tenia 
Catalunya. No només amb la Llei de patrimoni, sinó també amb el seu Estatut i, per 
tant, jo això l’hi vaig recalcar. De tota manera, de resposta no en tenim cap, d’acord?

I, per acabar, eh?, és a dir, jo crec que no hi ha cap problema al segle xxi i al 
2020 o al 2025 de compartir una col·lecció. Al Museu de Lleida és clar que tenim 
ganes de ser un museu no només d’interès nacional, sinó un museu nacional i un 
museu d’implicació amb el territori, amb el territori propi i amb el territori fronte-
rer, amb aquell territori que compartim una història, uns llaços comuns, una cultu-
ra, una llengua. Per tant, escolti, al segle xxi hi han molts exemples en els quals la 
gestió compartida d’una col·lecció es pot fer. 

I, per tant, lo que diria jo és que potser que primer –potser que primer– recupe-
rem aquest gran monestir que és Sixena, igual com aquí vam fer amb Poblet, igual 
com vam fer amb Santes Creus, i que després –perquè això no només ho dic jo, tam-
bé ho ha fet públic el museu Nacional... Entre nosaltres tenim quaranta mil peces, 
als magatzems; el museu nacional en té 300.000. Moltes d’elles –moltes d’elles– són 
aragoneses. 

Per tant, podem construir tots els discursos que vulguem i desitgem entre dos. 
Ara, el discurs, si només l’hem de construir una persona sola o una comunitat de 
forma unilateral, difícilment podrem compartir gaires coses. A mi el que em sap 
greu de tot aquest afer del 155 és que ningú mai –ningú mai– va pensar que amb 
aquesta acció, probablement –probablement–, el dia que recuperem les peces, que 
jo espero que guanyem al Suprem, i que llavors algú s’haurà de plantejar que s’han 
d’anar a recollir..., jo acompanyaré la comitiva. És a dir, com que ja n’he patit una, 
ja vaig plorar molt el dia 11, com a mínim l’acompanyaré gustosament... 

Però, és a dir, com que ningú va pensar en que aquestes peces retornaran en molt 
mal estat, doncs lo fotut del 155 no només és l’escarni, que també; no només és la 
indefinició institucional i personal, perquè hi va haver moltes persones que van es-
tar..., i per això vam col·locar un notari, fonamentalment perquè jo havia de protegir 
l’acció dels nostres conservadors, alguns més excitats que altres, però jo crec que 
tothom es va comportar de forma digna i decent a l’interior, i ningú va sortir amb 
cap causa judicial, que era la funció. I ningú va sortir amb..., segurament tots vam 
sortir amb una llàgrima de més, però com a mínim ningú estem imputats, que era 
una de les preocupacions fonamentals, veient les provisions. 

Per tant, jo crec que, a més a més, el que em sap greu és que en les peces, el pa-
trimoni, ningú hi ha pensat. Nosaltres sí que hi vam pensar, nosaltres vam fer un 
informe contrari al pla de treball, però d’això no en va fer cas ningú, ningú, ningú. 
I vam fer dos informes contraris al trasllat. D’alguna manera, jo crec que el 155 a 
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Lleida, el reflex, era: hem d’arrabassar una sèrie de peces per portar..., lo que vostè 
ha dit abans, eh?, per demostrar que l’Estat pot arribar molt lluny si s’ho proposa.

El president

Gràcies, senyor Giralt, pel seu testimoni. Jo crec que ha estat molt clar, el seu re-
lat. I també per la feina que feu al capdavant, doncs, del Museu de Lleida, expressa- 
da també en aquesta compareixença.

El director del Museu de Lleida

Bé, jo crec que és la nostra obligació, eh?

El president

Moltes gràcies.

El director del Museu de Lleida

Per això som treballadors públics.

El president

Moltes gràcies.
Acabem aquesta compareixença. Cinc minutets i fem la preparació de la següent, 

d’acord?

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i catorze minuts i es reprèn a un quart d’una i 

cinc minuts.

El president

Bé, seguim, doncs, amb l’ordre del dia, amb les compareixences que tenim pre-
vistes.

Compareixença de Josep Oliu Creus, president de Banc Sabadell, en 
qualitat de testimoni

365-00007/12

Ara compareix el senyor Oliu Creus, president del Banc de Sabadell, amb el se-
nyor que l’acompanya, el seu assessor.

Senyor Oliu, aquesta comissió va considerar important la seva compareixença 
atès que l’aplicació de l’article 155 va suposar moviment de capitals, moviments 
d’empreses i, per tant, el seu testimoni hem considerat que era important per a 
aquesta comissió. Habitualment, en aquesta comissió, com ja li he comentat, el Grup 
Socialistes, Ciutadans i el PP no hi participen. Per tant, la resta de grups parlamen-
taris faran les preguntes que considerin oportunes després de la seva exposició.

Té, en primer lloc, vostè el temps que consideri oportú per fer una primera expo-
sició del que considera el seu testimoni respecte a l’aplicació del 155 pel que..., en el 
lloc, doncs, que va viure en el Banc de Sabadell, d’acord? Té la paraula.

Josep Oliu Creus (president de Banc Sabadell)

Senyor president, senyores i senyors diputats. Bé, jo comparec en aquesta co-
missió parlamentària que té per objecte analitzar els efectes o les causes, suposo, de 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya, no? Jo els vull 
manifestar, abans de donar-los peu a que siguin vostès qui facin les preguntes, que, 
en sentit estricte, van ser dos els fets que van afectar Banc de Sabadell durant aquest 
període. 

Un d’ells, en sentit estricte, és un fet que va afectar el banc, com totes les altres 
entitats financeres de Catalunya, que van ser durant aquell període les que es refe-
reixen a l’execució de les restriccions o dels cobraments i pagaments efectuats per 
compte de la Generalitat de Catalunya en compliment d’unes normes dictades, en 
concret, de l’ordre del 15 de setembre del 2017. El Banc de Sabadell va complir amb 
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les seves obligacions sense detriment de la funció d’intermediació financera i pro-
curant fer-ho, doncs, amb la màxima diligència, col·laborant amb la Generalitat de 
Catalunya durant tot aquest període, així com amb la resta de les institucions públi-
ques de Catalunya. Aquest és un fet.

El segon fet, potser el més rellevant, va ser la decisió que va prendre el banc, el 
dia 5 d’octubre, de canviar el seu domicili social de Sabadell a Alacant. Aquesta 
va ser una decisió indesitjada. Va ser una decisió purament tècnica i necessària 
dins d’un context social convuls, on la inquietud per part dels clients tant dins de 
Catalunya com a la resta d’Espanya va obligar a prendre tal decisió per raons que, 
evidentment, després en podem parlar, però que tenien a veure amb la incertesa i 
amb la inquietud que havien portat a un cert moviment de saldos fora de les nostres 
mans. Va ser, per tant, per raons no polítiques, sinó per raons purament tècniques. 
També els he de dir que això va ser un fet independent, no té cap... Des del meu 
punt de vista és independent de l’aplicació de l’article 155, encara que va ser durant 
aquella etapa convulsa de la història de Catalunya.

No els volia dir res més, així d’introducció, sinó al revés, posar-me a disposició 
de tots els membres, de vostès, dels membres d’aquesta comissió per escoltar lo que 
puguin preguntar i donar-los resposta en lo que pugui a les qüestions que plantegin.

El president

Gràcies, senyor Oliu. Ara és el torn dels grups parlamentaris. Un temps de deu 
minuts, aproximadament, cada grup. En primer lloc, doncs, té la paraula el Grup 
Catalunya en Comú Podem, el diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Si no li sap greu, quasi que esgotaré el meu temps 
en la propera intervenció, perquè crec que el que ha exposat el president del Banc 
Sabadell, el senyor Oliu, no dona per a una intervenció de deu minuts i, per tant, 
faré una intervenció molt breu, que fonamentalment té a veure amb el trasllat de la 
seu social. 

Vostè ha dit reiteradament que aquesta decisió va ser una decisió tècnica i no po-
lítica, però crec que la situació i el context en la que es va donar difícilment s’explica 
per una situació tècnica. És veritat que hi havia un moment d’incertesa econòmica 
i política al país, però també és veritat que hi va haver decisions polítiques que van 
afavorir els trasllats de seus, que hi va haver una campanya de trasllat de seus d’em-
preses que va ser utilitzada políticament, i que, per tant, aquesta decisió és difícil-
ment explicable només per raons tècniques.

Jo només tinc una pregunta, que és si vostè va rebre pressions per traslladar la 
seu, si hi va haver retirada de fons o advertències de possibles retirades de fons del 
Banc Sabadell si no es retiraven les seus o si va ser una decisió que van prendre vos-
tès motu proprio.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom de la CUP, té la paraula el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, bon dia, senyor Oliu. Gràcies per la seva compareixença, 
a vostè i al seu equip. En primer lloc, li he de fer un qüestionament, no pas per la 
brevetat de la seva intervenció, que sempre, en principi, és una virtut, sinó, en aquest 
cas, per l’omissió de pràcticament tot allò que esperàvem que ens expliqués i no ens 
ha explicat en la seva primera intervenció.

Dit això, abans, de forma informal, comentàvem alguns companys i companyes 
del Parlament: «Mireu, avui al Parlament podrem parlar amb una persona que re-
presenta els que manen de debò, els que tenen» –des del nostre punt de vista, malau-
radament– «el poder real en el nostre país.» I ho dic en un context d’una autonomia 
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amb un poder polític absolutament limitat i absolutament intervinguda i en el marc 
d’un Parlament que en aquests moments gaudeix de molt poca –per no dir de cap– 
sobirania política real. I per nosaltres, des del nostre punt de vista, vostè representa 
una institució i una instància que efectivament té un poder real, efectiu, fàctic, que 
en diem, en tot allò que afecta la vida real, la vida pública del nostre país. 

I li hem de dir per endavant –no sé si estarem d’acord o discreparem sobre això– 
que nosaltres no voldríem que fos així. És a dir, nosaltres voldríem que realment 
la política, la política de debò, la política democràtica, la política veritablement de-
mocràtica pogués manar, pogués tenir poder sobre l’economia. Precisament perquè 
pensem que l’economia és massa important –massa important– com per deixar-la en 
mans de les entitats financeres, en mans dels poders financers, uns poders financers 
que, de forma general, una banca que, de forma general, ens ha donat molt males re-
ferències quan ha estat rescatada amb uns diners públics que no pensa retornar, una 
banca que, des del nostre punt de vista, mata vides, famílies i persones diàriament 
quan promou desnonaments, o una banca que contribueix amb les seves inversions 
en països tercers massa sovint a destruir territoris i comunitats en nom de l’interès 
dels seus accionistes. 

Per tant, miri, nosaltres pensem que, efectivament, el poder polític, el poder de-
mocràtic ha de tenir una molt més gran capacitat de regulació sobre l’economia, 
precisament per evitar tots els estralls que l’economia actual i, en particular, la fi-
nancera, provoca sobre persones, societats i territoris.

I miri, en relació amb això, l’octubre del 2017 vam aprendre algunes lliçons més, 
en vam treure algunes conclusions més, pel que fa al paper i al rol de la banca en 
aquella crisi política. Una. En primer lloc, que va quedar desvetllat un interrogant: 
la banca, els poders financers, serien neutrals o no serien neutrals, estarien politit-
zats en aquella crisi? I vam observar que no eren neutrals, que no actuaven amb cri-
teri de neutralitat, sinó que actuaven amb un criteri clarament polític. Discrepo de 
l’argumentació que vostè ha donat explicant que el seu canvi de seu era per una raó 
estrictament tècnica. Nosaltres pensem que, a més de raons tècniques, hi havia raons 
polítiques. I, per tant, això a nosaltres –i pensem que a gran part de la nostra ciuta-
dania– també és lògic i legítim que ens generi una desconfiança, una desconfiança 
política respecte a uns poders financers i una banca que no actuen amb neutralitat, 
sinó que actuen amb un criteri polític, un criteri polític probablement influït per de-
terminades institucions de l’Estat i, tal vegada potser, molt especialment influït pel 
missatge que la Corona va enviar a la societat i al teixit econòmic i empresarial, que 
va tenir com a conseqüència que moltes empreses –no tantes com es diu, però sí al-
gunes significatives com la seva– canviessin de seu.

Una altra lliçó que vam veure com a conseqüència de tot això és: vam veure 
materialitzat i plasmat allò que en diem «el règim del 78», precisament allò que 
nosaltres volem superar democràticament i volem que el nostre procés d’autodeter-
minació deixi en el passat. És a dir, aquella articulació, aquell conjunt de poders fàc-
tics, de poders reals que configuren el règim del 78, i que en aquells dies vam veure 
com actuaven, malauradament, orquestradament, vulnerant, des del nostre punt de 
vista també, principis democràtics i legitimitats democràtiques fonamentals i creant 
un clima, creant un context de legitimació, quan no d’incentivació i de promoció di-
rectament, de la limitació de la vulneració de drets civils, socials i polítics i avalant 
una operació repressiva que avui encara dura, que encara en veiem les conseqüèn-
cies, i que considerem absolutament il·legítima.

Com saben, tot això a nosaltres ens ha portat en més d’una ocasió a dir que, si 
volem assolir un procés democràtic real d’autodeterminació, haurem de qüestionar 
el nostre sistema financer, el nostre sistema bancari, poder-lo discutir, poder-lo de-
batre democràticament i, possiblement, entre altres coses, avançar també cap a la 
construcció d’una banca pública, una banca pública que pugui garantir una certa 
sobirania financera al nostre país, atès que els fets van demostrar que no podem 
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confiar excessivament en la banca privada que fins avui, doncs, actua en el nostre 
territori. 

I acabo amb algunes preguntes concretes que es deriven d’aquest argumentari 
previ que, en definitiva, era la finalitat de justificar aquestes preguntes. Efectivament, 
vostès poden reconèixer, poden afirmar que en el context de l’octubre del 2017 van 
rebre algun tipus de pressió política directa o indirecta, pressions institucionals, 
pressions de la Corona per tal de participar en aquesta operació repressiva i de tal 
manera que la pressió sobre les empreses, sobre la banca, l’eventual modificació de 
seu pogués formar part d’aquesta operació política contra l’autodeterminació?

Davant d’un procés futur, eventualment, d’exercici efectiu de l’autodeterminació, 
un procés real d’independència, vistes les lliçons del 2017, quin creu que seria el pa-
per de la banca, o concretament, de la seva entitat? Quin rol creu que jugaria, que 
no jugaria? Quin seria el seu posicionament?

En tercer lloc, en cas de que hi hagi una coalició d’interessos, que hi hagi liti-
gi d’interessos entre les institucions catalanes i l’Estat pel que fa a la gestió de fons 
públics que eventualment puguin estar en mans de la seva entitat financera, quina 
creu que ha de ser l’actitud, el comportament o el capteniment de la seva entitat en 
cas de que hi hagi una voluntat d’intervenció de fons públics de la Generalitat per 
part de les institucions de l’Estat? Quin ha de ser el paper que tingui la banca en la 
gestió d’aquests fons?

I l’última pregunta és: què en pensen vostès, quin paper pensa vostè que podria 
jugar eventualment en el present i en el futur dintre del sistema financer una banca 
pública en el nostre país?

Moltes gràcies per la seva atenció.
(Josep Oliu Creus intervé sense fer ús del micròfon.)

El president

Em demana si pots repetir l’última pregunta.

Josep Oliu Creus

Si pogués repetir la tercera pregunta, que se m’ha escapat.

Carles Riera Albert

La tercera, eh? Crec que era... L’última, la quarta, que deia el president, és sobre 
la banca pública. La tercera era: en cas –com creiem que es va produir en aquelles 
dates– que hi hagi conflicte d’interessos, litigi d’interessos entre les institucions de 
l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel que fa a la gestió de fons públics de les ins-
titucions catalanes en mans de la seva entitat, en comptes de la seva entitat..., en cas 
de que hi hagi conflicte d’interessos, que hi hagi una voluntat d’intervenció, de blo-
queig, per exemple, de congelació, no?, o de manllevar la capacitat de gestió de la 
Generalitat en l’aplicació d’aquests fons o en el moviment d’aquests fons..., en cas de 
que hi hagi aquest conflicte d’interessos, aquest litigi –com vam observar que es va 
produir en el seu moment–, quin seria o quin creu que ha de ser el capteniment de la 
banca quan hi han uns fons públics de la Generalitat dipositats en uns comptes i hi 
ha un conflicte d’interessos eventualment entre l’Estat i la Generalitat. 

Quina és la prospectiva, diguéssim, de la seva entitat, que m’imagino que fan es-
cenaris de tota mena, no?, segur que fan escenaris de prospectiva, en tots els sentits, 
si han previst aquests escenaris sobre els quals li faig les preguntes, i quines respos-
tes, si més no, com a hipòtesi, si és que ens les pot explicar, vostès han anticipat. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Republicà, té la paraula el diputat Jordi 
Orobitg.
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Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, agrair al compareixent que 
hagi mostrat sempre la seva predisposició per venir davant d’aquesta comissió a do-
nar explicacions respecte de tot allò que té coneixement, certament, d’aquest període 
convuls de la nostra història, i convuls per diferents motius.

I jo crec que és ben conscient que la seva presència obeeix a que, en aquest cas, 
presideix una de les entitats financeres catalanes més importants. De fet, a l’hora 
de reivindicar la seva catalanitat a dia d’avui, malauradament, hem de recórrer a 
Joan Sales, quan deia: «De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó», i, en aquest cas, 
reivindiquem la seva catalanitat, doncs, des de la vessant meridional, no? El fet de 
que al seu dia, per, com vostè diu, una raó tècnica haguessin canviat el seu domicili 
social a Alacant. No obstant això, si no m’equivoco, i vostè, si no és així, em rectifi-
carà, crec que la seva fundació, en aquest cas la fundació privada Banc de Sabadell, 
manté encara la seva seu a Sabadell. 

I en relació amb aquest aspecte, aquest canvi d’aquest domicili social, doncs, 
home, tindríem interès, més enllà de que certament tots som conscients de que exis-
teix un decret llei, el 15/2017, de mesures urgents en matèria de mobilitat d’opera-
dors econòmics dins del territori nacional, que, en aquest cas, lògicament, la seva 
promoció correspon al Govern d’Espanya, i així va ser publicat al Butlletí Oficial 
de l’Estat... 

Home, nosaltres voldríem saber si vostè tenia coneixement previ de que existiria 
aquesta regulació, i, en aquest cas, si vostè, en qualsevol cas, va obrar com a pro-
motor, inductor o col·laborador de que aquesta norma quallés, es cristal·litzés, i, en 
definitiva, passés a ser vigent per adoptar unes mesures com aquesta de trasllat del 
domicili social, o va ser quelcom que vostès es van trobar sobre la taula sense ha-
ver-ne tingut cap mena de coneixement o de discussió previs, no? 

I, per tant, la pregunta és molt clara: si el ministre De Guindos, si en aquest cas 
el president del Govern, el senyor Mariano Rajoy, si els reguladors, des del Banc 
d’Espanya, algú va emprendre cap mena de conversa, negociació, qui va tenir la ini-
ciativa. Si és així o és quelcom que va sorgir per generació espontània, doncs, des 
de les entitats financeres catalanes, arran també de les hipotètiques pressions que 
van rebre aquells dies. 

També, com ja algun dels companys li ha fet alguna pregunta al respecte, vol-
dríem saber si certament van existir aquestes pressions, i abans d’endinsar-nos en 
aquest àmbit voldríem saber si a dia d’avui l’entitat que presideix té sobre la taula, o 
d’alguna manera està valorant, el fet de tornar a traslladar la seva seu social estricta-
ment al Principat, i quins són els motius, en aquest cas, que fan que tinguin sobre la 
taula aquesta decisió, o quins són els que fan que a dia d’avui no la contemplin, no? 
Crec que és important, no deixa de ser important, home, perquè entenc que una gran 
important del seu negoci, precisament, es troba al Principat, i és quelcom que pot 
interessar..., si més no, a mi mateix m’interessa, no? I, per tant, aprofitant la meva 
presència en aquesta comissió tinc interès en saber-ho.

També voldria saber si certament es va produir una retirada massiva de fons per 
part de l’Administració, en aquest cas, ens governamentals, fins i tot l’Administració 
perifèrica depenent de l’Estat espanyol, de la seva entitat. És quelcom que suposa-
dament no només afecta la seva entitat, sinó també d’altres, i no és quelcom que ens 
hàgim inventat per concórrer en aquesta comissió. Hi ha una allau de molta infor-
mació periodística, en aquest cas en va existir una molt ben documentada pel diari 
Ara, però també existeix en corporacions públiques o de dret públic, com el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, que denunciava l’atac econòmic de l’Estat per raó de 
l’U d’Octubre, i parlava de que l’Estat, i ho dic explícitament..., fent-se ressò, en 
aquest cas el diari Ara, d’un informe del Col·legi d’Economistes que l’Estat va posar 
en perill el Banc Sabadell i CaixaBank. 
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I si és prou greu de que es posin en perill unes entitats d’aquest volum i transcen-
dència, home, hi ha quelcom que és bastant més preocupant, en aquest cas. Vostè 
presideix una entitat que cotitza en borsa, i en aquest cas hi ha unes persones que 
tenen confiada una part important del seu estalvi, doncs, a aquests valors, a aquestes 
accions, i és evident que una acció subreptícia d’aquest tipus de l’Estat encoberta-
ment intentant influir sobre la decisió que pugui adoptar un consell d’administració 
o la direcció d’una entitat bancària com la que vostè presideix té una transcendència 
important, perquè, no només des del punt de vista de la normativa bancària, també 
el Codi penal preveu en les situacions en les que pot existir responsabilitat en tant 
que s’està jugant, en definitiva, amb el patrimoni de les persones, no? Hi insisteixo, 
totes aquelles persones que, mitjançant cotització en borsa, doncs, en aquest cas són 
partícips del resultat, sigui en positiu o en negatiu, que l’entitat que vostè presideix 
pugui donar a final d’any.

Més enllà d’això, és evident que la temàtica tenia prouta transcendència, i les 
relacions, és evident, existeixen, com per saber si en el cas específic del Banc de 
Sabadell, i pel que respecta a vostè com a president de l’entitat, va existir cap mena 
d’interlocució amb la Casa Reial respecte d’aquesta situació, i, fins i tot, respecte de 
la necessitat o de la conveniència de canviar el domicili social de l’entitat perquè 
deixés de radicar en la crisi en el Principat de Catalunya. I tampoc no és quelcom 
que sigui una ocurrència que hem tingut en aquesta comissió, hem tingut aquí, per 
exemple, representants del Comitè d’Empresa de SEAT, que han vingut a validar el 
fet de que van existir pressions de cercles propers de la Casa Reial espanyola perquè 
precisament SEAT modifiqués o variés la seu social, en aquest cas, de l’empresa. 
També tenim interès en si vostè ens podria donar llum de si certament va existir 
qualsevol conversa al respecte, ja fos pròpiament amb la Casa Reial espanyola, i 
això inclou no només el propi monarca, sinó també totes les persones del seu cercle 
d’assessorament i de confiança. 

Per la resta, doncs, novament agrair-li la seva compareixença, i demanar a la pre-
sidència que, atesa la importància del testimoni que avui tenim, se’ns doni un segon 
torn per precisar alguna de les qüestions, si entenem que alguna de les respostes no 
és prou clara o contundent. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Orobitg. En nom del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula 
la diputada Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Hola, bon dia. També, doncs, agrair, en primer lloc, la compareixença avui a la 
Comissió del 155. Val a dir, doncs, que tant altres compareixents com el president 
Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Moragas, gent que hi va 
ser, i que hi va tenir una participació important, gosen d’un privilegi, d’un informe, 
del Consell d’Estat que els permet no venir. En canvi, doncs, altres persones en te-
nen l’obligació, no?, i, per tant, també hi ha un desequilibri per part del control de 
les persones que van intervenir en l’aplicació del 155. 

Nosaltres en aquesta comissió d’investigació hem fet una tasca d’avaluar l’im-
pacte jurídic a les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya, l’afectació 
que van tenir tots els ciutadans, que vostè hi ha fet referència al principi, amb la in-
tervenció prèvia al 155, que també era dubtosa la legalitat, i en la que es va produir 
després del 155, però també és veritat que l’aplicació del 155 va formar part d’una 
estratègia dels poders de l’Estat per crear una sensació d’inseguretat jurídica, de por, 
i crec que els poders financers, eh?, que formen part, doncs, d’uns poders reals de la 
nostra societat, era una gota més d’aquests poders de l’Estat, del que van fer. 

Val a dir que quan estudiem –perquè hem estudiat la normativa i hem estudiat els 
fets– el decret de canvi de seus, és diferent al Banc Sabadell que a d’altres entitats. 
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Per què? Perquè el Banc Sabadell el 2016 va modificar els seus estatuts a fi i efecte, 
doncs, que el canvi de seu no feia falta que passés per la junta d’accionistes, sinó 
que podia passar pel consell d’administració. Per tant, al Banc Sabadell, a diferència 
d’altres entitats bancàries que hi van haver a Catalunya, el decret De Guindos se li 
aplicava on tenia una necessitat diferent respecte a altres entitats. 

Això no vol dir que..., ens consten, perquè tenia informació, perquè el president 
Rajoy ha publicat un llibre, que segurament aquells dies n’hi va haver moltes, de 
pressions, eh? El president del Comitè d’Empresa de la SEAT ens ho va manifestar, 
la interlocució i la participació més que probable del rei, la participació del president 
Rajoy, la participació de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, Jorge Moragas, De 
Guindos, i, per tant, tots aquests són actors que van intervenir aquells dies.

A nosaltres el que ens preocupa és que al final les entitats bancàries són impor-
tants en un país, una entitat bancària, un país potent necessita entitats bancàries, i 
el deure d’una entitat bancària és protegir, bàsicament, els seus accionistes. Vostè 
ha fet referència que el canvi de seu va ser més una qüestió tècnica. Nosaltres ens 
preguntem, perquè han sortit diferentes informacions a mitjans de comunicació, en 
informes, que tant en el cas del Banc Sabadell, però també d’altres entitats bancàri-
es, quan es va produir el canvi de seu es va produir una afectació a la cotització de 
les accions, i, fins i tot, doncs, aquestes accions, des de que es va produir el canvi de 
seu, no s’han vist recuperades, per tant, totes aquelles pors no sé si van quedar jus-
tificades quan la cotització de les entitats bancàries, precisament, no s’ha recuperat, 
i si s’hagués quedat igual, si aquest canvi de seu no s’hagués produït. 

A més a més, aquest canvi d’aquest decret. Aquest decret és un decret que des del 
punt de vista jurídic, doncs, home, un decret llei té uns requisits de l’article 85, que 
és que ha de concórrer extraordinària i urgència necessitat. I quan agafem l’article 
del decret llei aprovat, doncs, els 6 i 7..., aquells dies, a més a més, coincideixen amb 
reunions dels consells d’administració del Banc Sabadell i d’altres entitats. Quan fa 
referència al seu inici, no?, a la discussió interpretativa i arran del Reglament del 
Registre Mercantil del 1956, home, molta urgència dintre una discussió interpretati-
va del 1956 a, precisament, aquells dies del 2017, el que estem és davant d’un decret 
llei de caràcter polític per una sèrie de pressions que es devien produir. 

Crec que també s’ha produït, i vostè com a banquer, i estudiant, doncs, una tra-
jectòria llarga..., es va produir un perjudici reputacional. Crec que les empreses 
traslladades, doncs, ja veu, un efecte bola de neu, que moltes empreses van marxar. 
Quan es parla, i també m’agradaria que si ens pot aportar aquesta informació de la 
fuga de dipòsits, si ens pot, efectivament, confirmar que els dipòsits que es van treu-
re són els que han sortit de 35.000 milions i 12.000 milions, i que aquests 12.000 
milions d’euros per part del Banc Sabadell si s’han tornat o no s’han tornat, quines 
van ser les entitats públiques, segurament de l’Estat, que van fer aquesta retirada de 
dipòsits, si aquesta retirada de dipòsits al seu moment va afectar també l’activitat del 
mateix Banc de Sabadell. Veure que, no?, que els òrgans de l’Estat, les entitats pú-
bliques de l’Estat, retiraven dipòsits suposadament de 12.000 milions d’euros, doncs 
quin impacte també va tenir a la seva activitat.

Per tant, nosaltres creiem, doncs, que si el que es vol és protegir l’accionista, el 
que es vol és protegir el mercat català, creiem que aquestes actuacions polítiques i 
les pressions, que segur que hi van ser, perquè ens consten i perquè hi han informa-
cions periodístiques amb moltes fonts, llibres que s’han escrit, el mateix llibre del 
president Rajoy, com..., si vostè ens ho pot explicar. 

I, finalment, si hem de pensar en el futur, aquest decret llei tindrà vigència sem-
pre? És a dir, el president Pedro Sánchez durant els mesos que va ser president, un 
decret que és obvi que és un bisturí per un context polític, i que no hi ha context po-
lític que justifiqui afavorir que les empreses importants de Catalunya marxin amb 
una seu social, a més a més, fins i tot, diria falsa, perquè hi han informes que expli-
quen, no?, com empreses catalanes tenen la seu social a Madrid i la tenen al despatx 
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d’advocats, i és la seu social. Això, des del punt de vista del dret mercantil i de les 
exigències del que suposa un canvi de seu, és un canvi de seu fake, i això s’ha vist 
amb moltes empreses en els estudis que s’han fet. 

Per tant, el que demanaríem també és un cert compromís de si van exigir-se totes 
aquestes pressions, de si es vol tornar al diàleg, de si es vol deixar d’utilitzar el poder 
jurídic per esvair el que ha de ser a la política..., que aquest decret llei, totes aquelles 
persones que van participar en aquella pressió facin també la mateixa pressió perquè 
aquest decret llei es derogui, perquè no poden ser seus socials d’empreses catalanes 
fantasmes a Madrid o en d’altres llocs de l’Estat, i perquè crec que cal recuperar una 
normalitat..., que sincerament dubto més del cost que va tenir, doncs, el canvi de seu 
per l’afectació a la cotització, en aquest cas del Banc Sabadell i d’altres entitats, més 
enllà de donar cobertura a aquestes pressions que es van produir. 

Per tant, una mica serien aquestes les nostres reflexions. I acabo com he co-
mençat al principi, coneixent de la diferenciació del Banc Sabadell, que el 2016, 
doncs, havia modificat els seus estatuts i, per tant, la incidència directa del decret 
De Guindos era diferent.

El president

Gràcies, diputada. Per contestar les preguntes... (Veus de fons.) No, ja està, han 
preguntat ja els quatre grups. 

Josep Oliu Creus

Bé, intentaré contestar-les temàticament, si no hi tenen inconvenient, perquè 
moltes, doncs, van sobre els mateixos temes, no? En primer lloc, parlarem del tras-
llat de la seu social i del seu caràcter tècnic. Nosaltres vàrem traslladar el domicili 
com a conseqüència d’una inquietud, d’una inquietud molt gran que hi havia entre 
els dipositants i els clients del Banc de Sabadell des de feia mesos, com a conse-
qüència del procés català, i que llavors nosaltres, temps abans, havíem fet uns plans 
de contingències amb tota una sèrie de variables de seguiment, com ens exigeixen 
a les entitats financeres els nostres reguladors per garantir l’estabilitat financera i la 
bona pràctica, uns plans de contingències en cas de que poguessin donar-se sortides 
de dipòsits per successos especialment no controlables per part nostra. 

Durant tot el mes de setembre aquesta inquietud va anar creixent, tant a Catalunya 
com a la resta d’Espanya. Aquesta inquietud va créixer de manera exponencial des-
prés de l’U d’Octubre, eh?, de tal manera que les sortides de dipòsits, que havien 
sigut molt petites..., nosaltres teníem un pla de contingència de liquiditat, el banc 
s’havia dotat d’instruments de liquiditat extraordinària prèviament al setembre per 
poder fer front a hipotètiques sortides, petites, de saldos com a conseqüència de lo 
que prevèiem, un mes de setembre i un mes d’octubre complicats, i teníem establert 
un pla de continuïtat de negoci; aquest pla de continuïtat de negoci també posat en 
marxa des de començaments de setembre. Això volia dir que dia a dia nosaltres 
anàvem seguint una sèrie de dades: transferències fora del banc, retirades d’efectiu, 
saldos de dipòsits existents, saldos de fons d’inversió existents, etcètera. Una sèrie 
de dipòsits, i cada dia anàvem marcant si hi havia senyal d’alarma i marcàvem uns 
nivells d’alarma del que hi havia hagut.

Això, aquests nivells d’alarma, eren, per dir-ho així, de color groc, fins que a 
partir del dia 2 d’octubre, i el 3 d’octubre, i el dia 4 d’octubre es van posar tots en 
vermell. Per tant, des del punt de vista del pla nostre de continuïtat de negoci, el dia 
4 d’octubre el comitè de crisi que hi havia determinat en el banc va pujar l’alerta a la 
comissió executiva del consell i la comissió de riscos. La comissió de riscos va va-
lorar que hi havia un risc greu per la liquiditat del banc –i jo parlo del nostre, eh?–, 
i automàticament ho va pujar al consell, a mi, que vaig convocar un consell d’ad-
ministració, que el dia 5 d’octubre va decidir que sí que era necessari..., perquè així 
havíem establert en els nostres protocols de que si la causa que nosaltres estimàvem, 
que era la causa per la qual es produïen aquestes sortides de dipòsits, eren unes causes  
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identificables amb la inquietud produïda, bàsicament, inquietud o percepcions, seran 
reals o no seran reals, però la percepció que hi havia per part dels dipositants era, 
doncs, una certa por a la possible sortida de Catalunya de la Unió Europea, i això 
generava por i aquesta por feia treure el saldo...

Curiosament, aquesta pressió de liquiditat només va anar dirigida contra les enti-
tats catalanes, no va anar dirigida contra les entitats no catalanes, és a dir, va passar.  
Aquesta por era una por popular, passava tant en els saldos catalans com en els 
saldos no catalans de la resta d’Espanya. Perquè tinguin una idea de les xifres, du-
rant el mes d’octubre en el banc es van perdre 4.600 milions de saldos; durant el 
mes d’octubre. Tots aquests saldos es van perdre en la primera setmana d’octubre. 
A partir de la segona ja havíem nosaltres pres la nostra decisió i es van estabilit-
zar. Aquests saldos que havien sortit, aquests 4.600, de Catalunya eren..., el 57 per 
cent havien sortit de Catalunya, i el 43 per cent havien sortit de la resta d’Espanya, 
és a dir, hi havia més por, hi va haver una manifestació de més por, diguéssim, a la 
incertesa legal a Catalunya que fora d’Espanya. 

També m’han preguntat si els sectors públics van pressionar. També els he de dir 
que durant aquest mes d’octubre els fons provinents del sector públic van augmen-
tar 1.000 milions, és a dir, que en realitat les pèrdues no van venir del sector públic, 
sinó que van venir estrictament del sector privat, i del sector privat de corporacions 
i de particulars que treien els diners.

Això, efectivament, la mesura va tenir a veure únicament i exclusivament amb 
aquest factor. Va tenir efectes absolutament definitoris perquè a finals de l’any el banc 
va acabar amb uns saldos que, a pesar d’aquesta baixa de 4.600 que els he esmentat..., 
a final de l’any va tornar a recuperar aquestes pèrdues i va acabar l’any amb un in-
crement de dipòsits i de fons de 700 milions per damunt de lo que havia començat el 
mes d’octubre. Per tant, nosaltres amb aquestes mesures vam aconseguir estabilitzar 
una cosa que de manera exponencial havia concorregut, pels factors que siguin, jo no 
em fico per què..., per tant, ja li dic que no són factors polítics.

Segona, el banc, des de l’any 2014, eh?..., l’any 2014 és quan vam començar 
a prendre consciència de que hi podia haver, en cas de que la situació política a 
Catalunya es compliqués, com de fet es va complicar, moments en els quals es creés 
una incertesa, i que aquesta incertesa pogués provocar elements d’hipotètica ines-
tabilitat financera. Doncs en aquell moment és quan nosaltres vam canviar l’estatut 
per dir que nosaltres sempre celebraríem la nostra junta general allà on el banc tin-
gués el domicili social, perquè hi havia hagut una llei prèvia que deia que les socie-
tats podien moure el seu domicili social dins del territori nacional, eh?, excepte que 
els estatuts diguessin alguna cosa contrària, eh? Llavors nosaltres vam canviar els 
nostres estatuts per adequar-los a aquesta llei, i, per tant, podíem moure... 

Això va fer que en alguna ocasió... En aquells moments jo li vaig explicar i li 
vaig comunicar els riscos que això comportava per l’estabilitat si se seguia, per dir-
ho així, per una via de posar en dubte la legalitat existent, que hi havia riscos; i l’hi 
vaig manifestar en aquell moment, l’any 2015, al president Mas. També després, 
més tard, vaig posar de manifest al president Puigdemont, en el seu moment, i al 
vicepresident Junqueras, que hi havia aquesta qüestió latent, i que, per tant, nosal-
tres anàvem trampejant la situació, però que hi havia riscos de que en algun mo-
ment..., teníem nosaltres informació de les oficines, de les inquietuds dels clients a 
Catalunya, a fora de Catalunya, i que aquestes coses, doncs, podien crear-se. Bé, jo... 

Per tant, quan nosaltres vam prendre aquesta decisió, primera, no vam rebre cap 
ni trucada ni pressió de ningú, és a dir, va ser una decisió presa únicament i exclu-
sivament dins d’un pla de contingència que nosaltres tenim, que, evidentment, nos-
altres aquests plans de contingència els comuniquem al Banc Central Europeu. El 
Banc Central Europeu sabia del nostre pla de contingència, però en el moment d’apli-
car-lo, és a dir, el dia 5 d’octubre, jo personalment vaig anar a veure el vicepresident 
Junqueras, li vaig explicar les raons per les quals havíem de prendre aquella decisió, i 
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a la tarda vaig anar a veure el president Puigdemont i li vaig explicar exactament per 
què havíem de prendre aquella decisió. Vaig trucar a la presidenta del Parlament, la 
senyora Carme Forcadell, vaig trucar al ministre d’Economia, senyor Guindos, per 
notificar-li que nosaltres prendríem aquesta decisió. Amb ell no havia tingut jo cap re-
lació respecte a això abans, en absolut. I, si no m’equivoco, doncs, evidentment també 
vaig trucar al Banc d’Espanya i al Banc Central Europeu. 

No teníem cap coneixement del decret aquest que va sortir el 6 d’octubre. 
Nosaltres no teníem cap coneixement d’aquest decret del 6 d’octubre. Sí que jo el 
dia 4 vaig també trucar a «la Caixa» per dir-los que nosaltres teníem una situació, 
que l’endemà nosaltres prendríem aquella decisió perquè això era lo que més ga-
rantia l’estabilitat del sistema financer, lo que més garantia l’estabilitat dels nostres 
dipositants, i que, per tant, nosaltres estàvem en defensa dels nostres dipositants, i 
que, davant d’una inquietud, d’una hipotètica, real o percebuda, real o imaginària, 
però això és lo que era la realitat de les percepcions de la gent en aquells moments..., 
doncs que nosaltres prendríem una decisió, que com vostès poden prendre, per mi 
personalment era extraordinàriament difícil i lamentable, però que la vaig haver 
de prendre per posar a salvo i per poder tornar amb la labor comercial de retornar 
aquests saldos cap a la nostra entitat i cap a Catalunya.

Per tant, aquest és el «relatori» dels fets i d’aquestes coses. Jo crec que amb això 
els hi he contestat. No vaig rebre cap pressió ni de la Corona ni del Govern, eh?, sinó 
que la nostra –la nostra– va ser una decisió presa al marge de tot això, i no va tenir 
res a veure, diguéssim, amb moltes de les decisions que possiblement després de la 
publicació d’aquell decret, del decret del dia 7, eh?, que dos dies després de nosal-
tres moure el nostre domicili, al qual teníem dret i el qual formava part de la nostra 
activitat ordinària, la nostra activitat no ordinària, de la nostra activitat, diguéssim, 
com els he dit, de contingència..., doncs no vam tenir res a veure amb tot lo que va 
venir després. 

M’han fet moltes altres preguntes, no?, que jo no estic capacitat per contestar. 
És a dir, el paper de la banca pública, miri, no crec que això sigui una opinió, la 
meva, que pugui ser d’interès d’aquesta comissió. Sí que ha de tenir en compte, i 
això sí que els hi vull explicar bé, que la banca, si és pública o no és pública, qual-
sevol estratègia política que es pugui fer servir..., han de tenir en compte que la 
banca té dipositants, i que els dipositants posen els seus diners a la banca en funció 
d’una, per dir-ho així, confiança i d’una capacitat de les entitats de guarda’ls-hi o 
de poder-los invertir amb utilitzacions que siguin, diguéssim, interessants, tant des 
del punt de vista econòmic com des del punt de vista social, i això és amb lo que 
treballem nosaltres. 

També li puc dir que el Banc Sabadell, senyor Riera, va ser el primer banc que 
va dir que nosaltres els desnonaments no, i vostè ho sap, eh? I nosaltres hem apli-
cat una política social al llarg de tota aquesta crisi que ningú més pot explicar com 
l’hem aplicat nosaltres. Per tant, ja li dic que això són coses que són així, però aquest 
cas desgraciat de la sortida de la seu es deu, i això crec que els hi he pogut explicar 
i demostrar i argumentar..., no es va deure a cap pressió política, es va deure a un 
exercici de responsabilitat bancària feta per la nostra entitat, i es va produir, doncs, 
en el moment que nosaltres vam creure que havien saltat les alarmes per haver de 
fer una cosa que no havíem desitjat mai haver de fer. 

El president

Gràcies, senyor Oliu. Si els grups voleu fer una rèplica o teniu algun aclariment 
a fer... (Pausa.) Doncs, en primer lloc, el diputat Lucas.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. He de dir que ha fet una intervenció breu, perquè considerava que 
la seva primera intervenció, diguem-ne, tenia molt poc ànim explicatiu, i al calor de 
les respostes que ha anat fent crec que algunes coses ja me les dono per contestades. 
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Vostè ha dit que l’única comunicació que va tenir, si no ho recordo malament, va ser 
amb el ministre De Guindos un parell de dies abans per comunicar-li el trasllat de 
la seu, si no ho he entès malament, el mateix dia del trasllat.

Josep Oliu Creus

No, jo el mateix dia al primer que vaig anar a comunicar això va ser al vice-
president Junqueras, que l’hi vaig anar a comunicar personalment a la conselleria. 
Li vaig dir, abans de prendre la decisió, que nosaltres prendríem aquesta decisió. 
Vam prendre la decisió i després l’hi vaig comunicar al Banc d’Espanya, al ministre 
De Guindos, etcètera. No vaig tenir cap relació amb el ministre De Guindos abans 
d’això.

Lucas Silvano Ferro Solé

No apagui el micro, si vol, perquè li volia fer una pregunta al respecte. Solen ser 
així les relacions entre el Banc Sabadell i el Govern o la resta de bancs i el Govern? 
És a dir, una comunicació com el trasllat de la seu social se li comunica unes hores 
abans al ministre competent? I sol ser normal que es tregui un decret que afecta les 
entitats financeres com la seva, en el seu cas no tant pels seus estatuts, i que vostè no 
en tingués coneixement fins al dia que es va publicar? Ho dic perquè a mi són dues 
qüestions que em sorprenen. Jo tenia entès que una decisió rellevant, en un moment 
polític rellevant, com el trasllat de la seu, se li comunicaria al Govern com a mínim 
amb un marge d’antelació.

Josep Oliu Creus

Nosaltres totes les operacions corporatives importants que hem fet les hem co-
municat, per deferència, a les autoritats polítiques després d’haver-les fet. Sí que 
abans les comuniquem a l’autoritat bancària, és a dir, al Banc Central Europeu o al 
Banc d’Espanya. Però les actuacions que nosaltres fem normalment es fan amb unes 
comunicacions que, ho repeteixo, són de tipus per cortesia. Igual que la que vaig 
fer amb els representants legítims en aquell moment de la Generalitat de Catalunya.

Lucas Silvano Ferro Solé

Perfecte. I després dues últimes qüestions. Vostè va dir en una entrevista ja fa..., 
després de l’U d’Octubre, que al final l’impacte de l’U d’Octubre havia sigut margi-
nal. Avui ens ha explicat que van tancar l’any amb 700 milions d’euros més en di-
pòsit que els que tenien l’U d’Octubre. Creu vostè que el retorn dels dipòsits hauria 
sigut igual sense aquesta decisió? És a dir, que en la mesura que s’anés esclarint la 
situació política del país haguessin retornat els dipòsits amb normalitat.

I una segona pregunta que li faig: per què no han retornat la seu social a 
Catalunya? Per què no han retornat la seu social a Catalunya? Si ho pensen fer, si 
consideren –i lligant-ho amb la primera pregunta que li he fet– que la decisió va ser 
precipitada en un moment en què tot hagués acabat, per dir-ho així, posant-se al seu 
lloc.

I res més. Moltes gràcies per la seva compareixença.

El president

Molt bé. Seguint amb el sistema que ha establert, diguem-ne, el diputat Lucas, 
en tot cas, en aquest segon torn farem les contestacions després de cada rèplica. Per 
tant, doncs... (Veus de fons.) Sí, sí, el diputat Carles Riera té la paraula i després con-
testa vostè.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Sí, senyor Oliu, moltes gràcies per les seves respostes i expli-
cacions anteriors. Hi ha una qüestió que li he plantejat en la intervenció anterior, i 
que o no ha volgut o no ha pogut o no ha considerat escaient contestar, però sí que 
vull, si més no, deixar-la sobre la taula i potser formular-l’hi d’una altra manera. En 
aquells moments de l’octubre del 2017 hem de tenir en compte no només un con-
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text repressiu de conflicte o posteriorment del 155, sinó amb unes finances de la 
Generalitat ja intervingudes. Efectivament, es produïa el problema de com gestionar 
aquells dipòsits, aquells fons, aquells diners públics de les institucions que estaven 
òbviament en entitats bancàries, com pot ser la seva o com poden ser d’altres, no? 

I la dificultat que la Generalitat es trobava en aquell moment i en termes de pros-
pectiva de futur per poder gestionar aquells diners, complir amb les seves obliga-
cions de pagament amb tercers, etcètera, en un context de conflicte i d’intervenció 
amb l’Estat. Això va generar no només una preocupació política, diguéssim, sinó 
una certa preocupació si més no en certs sectors de l’opinió pública. Escolti, si aquí 
hi ha una discussió entre l’Estat i la Generalitat sobre com gestionar aquests diners 
que estan al banc, diguéssim, el banc què farà, no? És a dir, òbviament, congelarà, 
bloquejarà els comptes pel que fa a la gestió de la Generalitat? O hi ha algun tipus de 
solució o d’alternativa que pugui fer que aquests fons estiguin salvaguardats d’una 
intervenció de l’Estat i es puguin utilitzar d’acord, doncs, amb allò per lo qual els 
contribuents els han aportat, i és per tal que la Generalitat els gestioni. Aquesta és 
una qüestió. 

I la segona. Soc conscient que o no voldrà o no podrà respondre aquesta qüestió, 
o no ho considerarà escaient, però sí que per nosaltres és important que com a mí-
nim quedi sobre la taula. En cas d’un conflicte polític de naturalesa semblant al que 
es va produir el 2017, en cas de que efectivament al nostre país es torni a reproduir 
–com nosaltres desitgem– un procés democràtic d’autodeterminació amb tota la le-
gitimitat del món... Vostè, en la seva exposició, ens planteja aquest dilema, aquest 
conflicte, diguéssim, entre els interessos dels seus dipositants i l’escenari polític que 
es pugui produir. Jo li pregunto: és possible esperar una posició de neutralitat, una 
posició d’equanimitat en què realment pugui haver-hi un punt d’equilibri entre, en fi, 
lo que vostè anomena com la defensa dels interessos dels dipositants i lo que poden 
ser els drets legítims i democràtics d’una comunitat política?

Però nosaltres el que vam observar, hi insisteixo, en aquell moment és que hi ha-
via un decantament, també de la seva entitat, en el marc d’una posició determinada, 
que era la posició de l’IBEX, la posició de determinades institucions de l’Estat, la 
posició del règim, diguéssim, no? És a dir, que la defensa dels interessos dels diposi-
tants decantava la posició del banc cap a una determinada posició política i no cap a 
l’equanimitat i la neutralitat. És possible esperar de la banca una posició, diguéssim, 
més equànime? Podem imaginar que en un procés real d’autodeterminació podríem 
tenir el Banc de Sabadell en una posició que no fos a la contra, diguéssim? O que no 
estigués decantada políticament amb posicions contràries? 

Aquesta és la qüestió que no sé si voldrà o podrà respondre, però que volíem dei-
xar, si més no, sobre la taula, perquè crec que és una preocupació real, no només de 
certs sectors polítics, sinó segurament de certa part de la ciutadania, inclús d’alguns 
dels seus dipositants.

Gràcies.

El president

Senyor Oliu, si vol contestar les preguntes...

Josep Oliu Creus

A veure. Clarament, si vam prendre aquella decisió és perquè el consell del banc 
va estimar que els dipòsits –i, sobretot, per la progressió que havia pres els dies des-
prés d’octubre, que era geomètrica– haguessin augmentat de manera significativa. 
Vist des d’ara, la incertesa va seguir durant unes quantes setmanes. Arran d’una sor-
tida de dipòsits de 4.000 milions per setmana, com vostès poden comprendre, això 
no és sostenible, no era sostenible. 

Segona. Ja els hi he dit, i això és molt important que ho tinguin..., i això, senyor 
Riera, també cal que ho entengui, això passava en els bancs catalans, no passava en 
els bancs..., és a dir, als bancs amb seu a Catalunya. Llavors, el fet de canviar la seu 

Fascicle segon
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ens va posar en igualtat de condicions amb els altres. A partir de llavors ja tots érem 
iguals, i, per tant, va deixar de passar allò. Perquè, per dir-ho així, els dubtes dels ca-
talans eren amb els bancs amb seu a Catalunya. I els dubtes dels no catalans també 
eren amb els bancs catalans. Això ho vam arreglar com vam poder. Però és així. 

Diu si crec que va ser precipitada. Jo no ho crec. No crec que fos una... Va ser 
una situació, ja els hi he dit abans, lamentable. Jo la vaig lamentar més que ningú. 
Soc català i he lluitat tota la meva vida per fer un gran projecte de banc català, i això 
va ser, doncs, una frustració molt important per a mi. Però no va ser precipitada, i 
tampoc va ser gratuïta. Va ser absolutament necessària en aquell moment, eh?, i crec 
que avui els hi he explicat.

Per què no han retornat? Canviar una seu social és perquè passen coses greus. Per 
tornar-la a canviar no és que hagin de tornar a passar coses greus, però sí que proba-
blement hi han d’haver motivacions importants. En aquests moments encara no es do-
nen les circumstàncies. Tampoc l’hi puc dir..., no està damunt de la taula del consell 
ni del banc un possible retorn, però el futur dona sempre moltes voltes, no?

I respecte a lo que... Mirin, nosaltres, en tot moment..., i un banc han d’entendre 
que actua d’acord amb la legislació, com no pot ser d’altra manera, i de la legislació 
existent. Davant d’unes circumstàncies polítiques diferentes de les que hi han avui, 
doncs el banc s’adaptaria, com s’adapten tots els bancs. El banc va néixer el 1881. 
Del 1881 fins ara han passat moltes coses i s’ha anat adaptant a totes aquestes coses. 
Per tant, depèn de quines siguin les circumstàncies, doncs, el banc s’adaptaria. De 
quina manera? No ho sabem, depèn de quines fossin les noves circumstàncies polí-
tiques que sorgissin.

El president

Gràcies. En nom del Grup Republicà, té la paraula el Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé 

Sí; moltes gràcies. De fet, aquesta pregunta del domicili ja veus que és recurrent, 
l’hem fet tots, i jo l’hi he plantejat en la meva primera intervenció. I em congratulo 
que finalment l’hagi respost, probablement no en uns termes que siguin satisfactoris 
–si més no, nosaltres, des del punt de vista personal, ideològic i d’estima al nostre 
país, no l’entenem satisfactòria–, però és evident que en aquest cas tenen tota la lli-
bertat de decidir allò que decideixin pels seus organismes de decisió. 

Bé, ha estat molt contundent amb les seves respostes i, fins i tot, des del meu punt de  
vista, és una mica sorprenent, tot plegat, no? I, en aquest cas, també en la línia del 
meu company que s’ha expressat anteriorment –el senyor Lucas Ferro–, sobten una 
mica, no?, aquestes relacions que s’estableixen entre els poders polítics i econòmics 
que coexistim en un context com el que vostè ha explicat. I jo crec que hi ha un 
consens generalitzat que podem entendre que és complex –és complex, com el que 
vivíem en aquell moment–, però existeix una interlocució com a mínim, no?, per sa-
ber quina és la voluntat de cada un dels diferents agents, siguin els polítics i els eco-
nòmics, què és allò que pensa cada un, i que en aquest cas s’adopti una decisió. No 
ho dic perquè digui «ara no diu la veritat», però no deixa de sorprendre’m, i voldria 
tenir la llibertat d’expressar aquesta sorpresa, no?, perquè en el món en el que ens 
movem tots coneixem quines són les relacions entre els diferents agents i, en defini-
tiva, com s’acaben prenent les decisions. 

Vostè ha estat molt contundent des del punt de vista que, en la seva decisió, o en 
l’ànim de vostè mateix i de l’entitat que presideix, que en cap cas va pesar la pres-
sió de ningú. I aquesta contundència a mi em porta, amb els arguments que tenim 
sobre la taula..., i parlo d’informació pública i publicada; estic parlant, m’hi torno 
a remetre, abans ho he dit, d’un article molt extens del diari Ara parlant, en aquest 
cas, de les pressions en l’àmbit financer i de les entitats financeres del nostre país 
dutes a terme pel Govern espanyol... Parla d’una sèrie d’actuacions que, com tam-
bé ja li he dit abans, són recollides també en un informe del Col·legi d’Economistes 
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de Catalunya. I, en aquest cas, coincidint precisament amb les dates que vostè ens 
parlava abans. 

Vostè ha dit que tenien un seguiment de la situació, que tenien una sèrie d’indi-
cadors que estaven en groc, i que tot de cop el dia 2 salten a vermell. I això coinci-
deix, literalment, tant amb l’informe com amb la informació publicada, que diuen 
que el dia 2 d’octubre el Govern espanyol dona unes instruccions de retirada de fons 
–també, com vostè ha dit, focalitzades exclusivament en entitats amb la seu social 
a Catalunya, com puguin ser Banc de Sabadell i CaixaBank. I tot i que els articles 
periodístics són més genèrics, home, l’informe del Col·legi d’Economistes no ho és 
tant.

Hi posa noms i cognoms, eh? I parla, més concretament, d’una retirada de 36.000 
milions d’euros, en aquest cas, evidentment, no es tracta exclusivament de l’Estat es-
panyol o d’entitats estatals, també, lògicament, han d’existir particulars, però l’hi deia 
abans, dona noms i cognoms. I parla d’entitats dependents de l’Estat, com Renfe, com 
Adif, com Ports de l’Estat espanyol o Radio Televisión Española, eh? En aquest cas, 
tot i que jo sé que vostès tenen un secret bancari i de la informació que poden submi-
nistrar, doncs, evidentment, no ha d’estar..., entenc que no està cenyida en aquest cas 
als imports o la determinació específica de la identitat de qui. 

Però, home, jo li demano a vostè que m’afirmi categòricament –com vostè ha 
semblat donar a entendre abans– que en aquestes dates, en aquest índex a partir de 
l’U d’Octubre i fins que es va adoptar aquesta decisió de canvi de la seu social, no 
va existir una retirada de dipòsits a la seva entitat d’uns volums quantiosos, evident-
ment, per part de l’Estat espanyol, de Renfe, d’Adif, de Ports de l’Estat espanyol, 
Radio Televisión Española o qualsevol ens o organisme depenent de l’Estat que, en 
qualsevol cas, tingués dipòsits en la seva entitat.

Moltes gràcies.

Josep Oliu Creus

Sí, perdoni que no li pugui contestar exactament quin client va treure diners i 
quin client va portar diners, perquè això forma part del secret bancari, eh? L’única 
cosa que li puc dir és que aquesta setmana, que és la setmana crítica –que és la 
setmana del 30 de setembre fins al 6 d’octubre..., lo que ja li he dit abans. És a dir, 
nosaltres..., de lo que va sortir era pràcticament el cent per cent del sector privat. No 
vol dir que no hi hagi algunes empreses del sector públic que haguessin tret diners i 
d’altres que n’hi haguessin portat. Però el saldo del sector públic durant la setmana 
crítica va ser zero i, en canvi, el saldo del sector privat és allà on va sortir. Això és 
així. O sigui, no té altre... No em preguntin per què va ser així, jo què sé.

Jordi Orobitg i Solé

Per tant, hem de concloure que aquest informe del Col·legi d’Economistes...

Josep Oliu Creus

No, jo l’informe del Col·legi d’Economistes no ho sé. Jo només li parlo, igual 
com amb totes les altres coses i de les seves manifestacions, jo li parlo del Banc de 
Sabadell. Quan el senyor Riera parlava del poder..., jo no li parlo del poder, jo li par-
lo de la meva gestió i del Banc de Sabadell, que és un banc per dirigir relativament 
gran, però que té unes activitats arreu de l’Estat espanyol, i també fora d’Espanya. 
És a dir, és un banc determinat, és el nostre, eh?, i, per tant, no els puc ser més ex-
plícits de lo que ja he sigut, que jo crec que n’he sigut molt, perquè el que volia és 
que vostès entenguessin ben bé què és el que va passar.

Clarament, el banc tenia des de feia dos anys –ja els hi he dit també, des de feia 
dos anys– prevista la possibilitat de que hi hagués en algun moment percepcions 
d’aquest tipus en el mercat, perquè nosaltres havíem estudiat casos semblants com el 
cas de Quebec, eh?, o els casos dels bancs escocesos de que quan hi ha un moviment 
d’aquest tipus la incertesa provoca, doncs, una certa inquietud de la gent, i que lla-
vors, això, o bé es porta d’una manera institucionalment molt pactada i molt explíci-
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ta, o, si no, genera aquesta inseguretat jurídica que nosaltres vam posar de manifest 
llavors, i que aquesta inseguretat jurídica provoca moviments de diners. Això és  
lo que va passar la primera setmana d’octubre en el nostre país. I espero, senyor 
Riera, que no torni a passar. (L’orador riu.)

El president

En nom de Junts per Catalunya, la diputada Geis per replicar o per aclarir.

Gemma Geis i Carreras 

Apuntar tres idees més, ja que tenim l’oportunitat de fer preguntes i escoltar les 
argumentacions i pensar també en el futur. Ens consta, o tenim informació, que 
aquesta fuga de dipòsits va anar a parar a Ibercaja. I crec que vostè ha fet referèn-
cia en la seva primera intervenció d’una certa diferència entre la pressió entre els 
bancs catalans i els que no ho eren, i això també l’hi volia jo ara preguntar. Quan 
vostè parla d’aquest pla de contingència, les dades que sortien és que Banc Sabadell 
té un actiu, exacte no m’ho faci dir, eh?, però d’uns 220.000 milions d’euros, i que 
va patir aquesta retirada de dipòsit que vostè ens diu que és el cent per cent privat. 
Però aquestes empreses privades-públiques, doncs, van fer retirada de dipòsits i, per 
exemple, hi han hagut casos com el Banc Popular, que hi va haver fuites, en altres 
supòsits, d’un 40 per cent. És a dir, que jo entenc el pla de contingència, però no sé 
fins a quin punt aquesta necessitat va ser..., la puc posar en dubte, diguem-ne, aquí 
en aquesta comissió.

També un altre element que ha sortit a vegades –i també ho lligo amb la seva 
primera intervenció– és que si hi va haver pressió a les oficines catalanes per part de 
la Moncloa per donar menys crèdit a les empreses catalanes. És a dir, si hi va haver 
una afectació. És a dir, a Catalunya l’economia està creixent prop del 2 per cent i si 
hi va haver també en el sector econòmic, doncs, una limitació del crèdit bancari en 
aquells moments, i això també va comportar..., va afectar l’economia. 

En tercer lloc, dir-li, no?, quan parlem de futur, doncs la necessitat que Catalunya 
tingui un sector bancari públic, privat, i que aquest sigui productiu i tingui eficièn-
cia. I, per tant, crec que aquest decret llei va debilitar el sistema públic català, el 
sistema d’entitats bancàries. I quan parlem del tornar vostè, no?, que diu que vostè 
està a Alacant, vostè abans ha adduït motivacions tècniques per marxar, per pren-
dre la decisió. Jo el que li demano és que aquelles motivacions tècniques..., ara no 
demani motivacions polítiques per tornar. Si hi va haver unes motivacions tècniques 
que van fer que es prengués aquesta decisió, que tenim dubtes, no? Però a l’hora de 
tornar que hi hagin els mateixos motius que van forçar o van motivar aquest canvi 
de seu i, per tant, no tinguem un doble raser a l’hora de marxar i a l’hora de tornar.

Josep Oliu Creus

Bé, sí, no es pensi, eh?, el tema de... Ha fet cas de pèrdues de percentatges. Hi 
ha un indicador que els bancs tenim, que és un indicador de seguiment regulador 
que és una cosa que es diu l’LCR, que és l’indicador de liquiditat. Llavors, durant 
aquesta setmana nosaltres vam tocar el límit, que és lo que es diu «early warning 
indicator». O sigui, l’indicador ja el vam tocar. I, a partir d’aquell moment, a partir 
del moment de la decisió es va tornar a recuperar, però..., clarament, no va ser una 
cosa gratuïta ni jo crec que..., ni tampoc precipitada, va ser una qüestió, com els he 
dit abans, molt tècnica. Ja li agraeixo les seves paraules finals. 

Bé, jo... Acabo? Si m’ho permeteu, ja s’ha acabat? (Veus de fons.)

El president

Doncs amb aquesta compareixença s’han contestat les preguntes. Per tant, doncs, 
acabem aquesta compareixença. Moltes gràcies, senyor Oliu, per la seva aportació 
en aquesta comissió.
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Josep Oliu Creus

Jo espero que les meves respostes els hagin donat satisfacció i, si no els hi han 
donat, doncs lo que sí que han sigut és honestes, i, per tant, dins de lo que els podia 
dir. I reitero, doncs, això que els vam dir, no? Que nosaltres durant aquest període 
ni amb influència ni a conseqüència creiem que vam tenir res a veure amb l’aplica-
ció del 155 de la Constitució, eh? Que nosaltres vam fer el nostre moviment, doncs, 
en base a la informació necessària i a una sèrie d’indicadors. Que vam decidir anar 
a Alacant..., no vam decidir anar a altres llocs per una raó, perquè a Alacant és la 
part de..., s’ho creguin o no, la quota de mercat del Banc de Sabadell a Alacant és 
més alta que qualsevol de les altres províncies catalanes. Només hi ha una altra pro-
víncia a l’Estat espanyol que el Banc de Sabadell tingui una quota més alta, que és 
Múrcia, eh? Però vam decidir anar a Alacant perquè allà hi teníem les instal·lacions 
de l’antiga seu de la Caixa del Mediterrani, que nosaltres vam absorbir al comença-
ment de la crisi i, per tant, vam decidir anar allà perquè ens semblava que era lo més 
natural, perquè hi teníem una base d’operacions i una base ja clara. La seu històrica 
del banc és i seguirà sent Sabadell, igual com el nostre principal centre corporatiu. 
Nosaltres tenim centres corporatius a Alacant, a Sant Cugat i a Madrid. I, evident-
ment, a Anglaterra i a Mèxic, no?, però el nostre principal centre corporatiu segueix 
sent a Sant Cugat. 

I, en fi, nosaltres, doncs... Jo els he intentat explicar i demostrar amb els fets que 
va ser una decisió tècnica, eh?, i que aquest trasllat de la nostra seu no només va 
ser no desitjat, sinó que va ser un cop bastant dur per a tots els que formem part del 
col·lectiu d’empleats i directius del banc. Va ser una decisió molt difícil d’explicar 
a la gent. Hi ha molta gent que li va costar entendre i en aquells moments tampoc 
podíem explicar la realitat sencera, però ho vam explicar i ho vam intentar explicar. 
Pensem que avui la major part dels nostres clients a Catalunya ho han entès i espero 
que vostès també ho hagin entès després de les meves explicacions.

El president

Ha quedat clara la seva aportació. Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i catorze minuts i es reprèn a dos quarts 

de dues i set minuts.

El president

Bé, bon dia, seguim amb les compareixences del dia d’avui en la comissió. 

Compareixença d’Isidre Fainé Casas, representant de CaixaBank, en 
qualitat de testimoni

365-00060/12

I la següent compareixença és del senyor Isidre Fainé i del senyor Jordi Gual, dos 
representants d’entitats diferents però amb una vinculació entorn de CaixaBank i la 
Fundació «la Caixa». 

La Comissió d’Investigació del 155 va ser aprovada pel Ple del Parlament amb 
l’interès de conèixer exactament quins han estat els efectes, diguem-ne, de l’aplica-
ció de l’article 155, i aquesta comissió va considerar oportú, important i necessari, 
doncs, que el seu testimoni fos present en aquesta comissió, ja que en aquelles dates 
van haver-hi moviments de capital i moviments d’empreses, i, per tant, la seva com-
pareixença és important per als treballs d’aquesta comissió. 

La comissió..., el que farem serà: vostès tindran un torn de paraula, en primer 
lloc; es reparteixen, doncs, el torn segons considerin oportú, amb el temps que en 
aquesta primera intervenció considerin també necessari. I, després, els grups parla-
mentaris, cada un dels grups, faran una primera intervenció, un màxim de deu mi-
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nuts cada grup, per fer les preguntes que considerin oportunes, eh? Després, si hi ha 
torn, doncs, de rèpliques o aclariment, faríem un darrer torn, eh? 

Per tant, sense més, tenen la paraula segons l’ordre que vostès, doncs, desitgin. 
(Veus de fons.) Sí. Senyor Fainé.

Isidre Fainé Casas (representant de CaixaBank)

Primer de tot, bon dia a tothom. I és un honor estar aquí i poder parlar-los a vos-
tès de les coses que els preocupen, i també de lo que fem, o de lo que faig. 

En segon lloc, em convé explicar-los una cosa que no és massa coneguda. I és 
que «la Caixa», fundació, la Fundació «la Caixa», i el banc estem separats per una 
escletxa, d’acord amb el Banc Central Europeu. Perquè l’any 2017, després de dos 
anys i mig de negociació, vam, d’acord amb el banc..., el banc ja cotitza en els mer-
cats..., no té per què, la fundació, avalar el banc. Llavors això va portar que jo havia 
de decidir: o estava en el banc o estava a la fundació. I, per l’edat que tenia i pels 
anys que portava, vaig decidir dedicar-me, els últims anys de la meva vida, a la fun-
dació. Llavors això ens priva de que jo no dono cap ordre –cap ordre; no ho faig 
mai, generalment, en qualsevol..., cap ordre– als consellers de lo que han de fer. I el 
president fa lo que ell ha de fer. Moltes vegades fa coses que jo no hi estic d’acord, 
però no l’hi dic, eh?, perquè el que mana ha de fer cas al seu cap, no al cap d’un altre, 
i el que té una responsabilitat ha de fer cas al seu cap, i no a un altre. Són circums-
tàncies diferents. Ell té tota la confiança, en el sentit que ell és el president del banc, 
perquè l’hi vaig posar jo, però jo no li dic lo que ha de fer mai, eh? I ja ho dic, i no 
coincidim en moltes fets, però primer que sàpiguen això. 

Llavors, aquesta negociació..., nosaltres en aquest tema vam poder treure al vol-
tant de 18 bilions de patrimoni, que estaven en el banc, a la fundació, perquè el 
senyor Moragas, quan va crear el banc el va crear amb dos finalitats –estaven lli-
gades–: una era econòmica –pensions, eh?, la part financera– i l’altra era la social, 
feia molta obra social. Llavors podríem dir que hem aconseguit les dos coses: que 
el banc sigui un banc de referència europeu. És el primer banc d’Espanya, eh?, és el 
primer banc d’Espanya per tres raons clares: perquè creix més –a més de ser el pri-
mer, creix més–, té més solvència i té menys morositat. Això, per un costat. Llavors, 
jo en el banc tinc les meves crítiques, que els hi dic a ell, en tot cas, si les vol..., o al 
Gonzalo Gortázar, o a qui sigui, però ells fan lo que creuen que han de fer. I jo puc 
dir que hem d’estar orgullosos de tindre aquest banc. 

I segon, tenim una obra social privada que deu ser la tercera o la quarta del món 
–o la quinta, m’és igual–, que, com saben, inverteix molts diners en obra social. No 
l’hi dic a la premsa, els hi dic a vostès. Aquí invertim més de 200 milions cada any, 
cada any, en obra social, que si mira a deu anys són 2.000 milions, en molts progra-
mes: un 60 per cent, en temes socials; un 20 per cent, en temes de cultura i d’edu-
cació, i un altre 20 per cent, en recerca i beques. Aquesta és la... I aquest és el meu 
leitmotiv de la vida, no?, d’intentar que aquesta fundació segueixi pel camí. Quan 
vaig arribar jo de president, hi invertíem uns 160 milions, ara n’hi invertim 500 i 
escaig, o sigui, en època de crisi, des de l’any 2008, quan ve la crisi més forta que 
hem tingut al món des del 1929, no? Llavors aquesta és la meva missió, de recon-
fortar aquest tema. 

A més, Catalunya és, segurament, el país d’Europa que té més associacions, més 
fundacions, perquè els grans problemes de la societat no els pot arreglar l’Estat tots; 
tant de bo pogués fer-ho, però no els pot arreglar. Fa falta l’ajuda privada, i en aquest 
sentit «la Caixa» és una d’aquestes ajudes que té per resoldre els problemes de la 
societat, perquè estem mantenint l’esperit del seu fundador.

Volia dir això perquè sàpiguen que encara que estem junts hi ha una escletxa im-
portant. Ell és independent de lo que faci, eh? I ell no pot tampoc influir res en la 
fundació, no? Ni tan sols els saldos poden tindre més..., si tenim diners, doncs no els 
podem ni posar, perquè entendrien que els estem ajudant, al banc. El Banc Central 
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Europeu en això és molt estricte. Volia explicar..., simplement donar aquestes idees 
clares. 

Aquesta seria la... Home, de tot aquest tema, els hi dic: a Catalunya invertim 87 
milions en temes socials, amb una sèrie de programes, amb una sèrie de progra-
mes que són pobresa infantil, que és la gent gran, que és la gent que no té feina, 
etcètera, les sis escletxes, o set, més importants que tenim sobre la taula. Si algun 
dia volen, en un petit comitè, explicar-los-hi en detall, jo ho faria encantat perquè 
ho sabessin, no? 

I el 67 per cent en recerca i beques. Doncs no ho sé, cada any donem tres-centes 
i escaig de beques, portem 4.500 beques en diferents programes, unes, per fer doc-
torat; altres, postdoctorat, i d’altres de recerca. I en cultura i educació invertim 61 
milions, o sigui, 215 milions en total aquest any passat. 

Bé, això és lo que jo els volia dir. I ja no dic res més, no?

El president

Senyor... 

Compareixença de Jordi Gual Solé, president de CaixaBank, en qualitat 
de testimoni

365-00130/12

...Gual.

Jordi Gual Solé (president de CaixaBank)

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Bé, el president Fainé ja ha situat 
una mica un tema que ens preocupava, en el sentit de que en la convocatòria es parla 
del senyor Fainé com a representant de CaixaBank a l’ordre del dia, i això no tenia 
gaire sentit, no? 

És important entendre l’estructura i saber que CaixaBank és una societat anòni-
ma cotitzada als mercats de valors, que té un accionista de referència, que és Criteria 
Caixa, que Criteria Caixa és una societat hòlding que agrupa un conjunt d’inversions 
el titular de les quals és la Fundació Bancària «la Caixa». Aquestes inversions..., el 
que decideix Criteria Caixa, el president de la qual és el senyor Fainé, és si inver-
teix, si desinverteix i res més, perquè són companyies autònomes. El mateix passa 
en el banc. El banc té un 40 per cent que és propietat de Criteria Caixa, té un 16 per 
cent, aproximadament, que és propietat d’accionistes petits, i un 40 per cent, amb 
el qual arribem pràcticament al 100 per cent, que és propietat d’inversors institucio-
nals, fons d’inversió, fons de pensions, que són de tot arreu del món, eh?; en general, 
la majoria són estrangers. 

Per tant, és una entitat que combina, jo crec que molt positivament, el que hi hagi 
un accionista de referència que utilitza els dividends per a l’obra social, i col·laborem 
amb l’obra social a través de la nostra xarxa d’oficines, però al mateix temps cotitza 
als mercats, amb la qual cosa vol dir un rigor en la gestió i una disciplina en com 
portar l’execució de la feina operativa del banc. 

Bé, dit això, aquesta comissió té com a objectiu examinar l’article 155, les causes 
que el van motivar, tinc entès. És clar, això és una valoració eminentment política, i 
jo no soc ni polític ni comentarista polític i, per tant, en això no hi entraré. Tampoc 
entraré en la qüestió de la legalitat de l’article 155, perquè tampoc soc jurista ni ex-
pert en dret constitucional. El que sí que comentaré, quant al tema de la comissió, 
són les mesures adoptades i les seves conseqüències. No si va tenir danys o respon-
sabilitats, perquè tampoc em pertoca, però sí que..., és clar, un intermediari financer 
tan important com CaixaBank va resultar afectat per tot el que va succeir després 
de la implantació del 155. 

El 155 no va modificar realment la nostra interlocució amb les administracions 
públiques, perquè va afectar fonamentalment consellers i alts càrrecs, i la nostra in-
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terlocució era amb els funcionaris, per tant, aquesta interlocució va continuar. Però, 
evidentment, el 155 va suposar una presa de control directa per part de l’executiu 
central de la Generalitat, i, per tant, va suposar un enduriment de la intervenció dels 
comptes, que ja tenia lloc des de l’any 2015. Abans de realitzar els pagaments que 
havia de fer la Generalitat es requeria un certificat i una declaració responsable de 
l’interventor delegat de la Generalitat, i s’havia de comprovar que aquelles despeses 
estaven ben orientades, reforçant el control que ja hi havia el 15. 

La nostra entitat, evidentment, va ajudar a que el procés d’aprovació dels paga-
ments fos al màxim de fluid possible, eh? I en aquest sentit van sorgir dubtes quan, a 
més a més, posteriorment –jo crec que és el 30 de novembre, segons aquestes notes– 
el Govern central directament alguns pagaments els autoritzava, i, per tant, encara 
s’enfortia més aquest procés de certificació i de declaracions responsables. 

En tot moment nosaltres considerem que la nostra entitat va ajudar a que els 
retards fossin mínims, i ens consta que la valoració que fan els funcionaris de la 
Generalitat de tota la tasca que vam portar al llarg d’aquells mesos, fins que va aca-
bar –que va ser el 4 de juny del 2018–, és una valoració positiva. En definitiva, la 
Generalitat també és un client important nostre, i, com fem sempre amb els nostres 
clients, vam intentar ajudar a que tot funcionés, dintre de les circumstàncies, amb la 
màxima fluïdesa possible. 

I això és el que els volia dir a manera introductòria, eh? Va ser un esdeveniment 
que nosaltres no podíem controlar, que va succeir, i el que vam intentar és que el 
client, que era el més afectat, i el conjunt de la població, perquè, evidentment, hi ha-
vien darrere unes nòmines i uns pagaments que s’havien de fer..., que això resultés 
alterat en el més mínim. 

I aquí acabaria la intervenció inicial.

El president

D’acord. Doncs ara és el torn dels grups parlamentaris perquè facin les preguntes 
que considerin oportunes, amb l’ordre habitual. En primer lloc, Catalunya en Comú 
Podem, el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies als dos compareixents per les 
seves intervencions. Jo intentaré anar una mica al gra, a posar una sèrie de pregun-
tes que crec que són escaients. 

La primera és: per quin element, per quins elements es va prendre la decisió  
de traslladar la seu? I faré una repregunta: si vau tenir pressions polítiques per fer el 
trasllat de la seu. Perquè tant alguns mitjans de comunicació com altres testimonis, 
com per exemple el consell d’administració de la SEAT, van posar sobre la taula 
que hi havia hagut pressions del Govern de l’Estat i de la Casa Reial, i entenem que 
una empresa tan important com la vostra també podia ser objecte d’aquestes pres-
sions. A qui li vau comunicar aquesta decisió? Perquè entenem que una decisió com 
aquesta pot ser fruit de pressions, pot ser fruit d’una estratègia política, i, per tant, 
d’un diàleg amb actors polítics rellevants, i que, per tant, si la vau comunicar abans 
i com es va produir. 

I un tercer element. Hi va haver el Decret 15/2017, que habilitava o, diguem-ne, 
facilitava el trasllat de seus entre comunitats autònomes. Quin paper va tenir el seu 
banc, si és que en va tenir algun, en l’elaboració d’aquest decret? Quan se l’hi va 
comunicar, si és que sabíeu amb anterioritat que s’aprovaria? Si vau incidir en l’ela-
boració d’aquest decret, etcètera. 

I l’última és si va observar la retirada de dipòsits per part d’administracions pú-
bliques durant tot aquest procediment, i si això va influir en algun moment en la 
vostra decisió. 

No tinc cap més pregunta. Moltes gràcies.
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El president

En nom del Grup de la CUP, el diputat Carles Riera. 

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, gràcies, senyor Fainé, gràcies, senyor Gual, per la seva 
presència i per la seva compareixença, també a tot l’equip que els acompanya. Bé, 
mirin, els faré, com a pròleg, el mateix comentari que li he fet abans al senyor Oliu, 
perquè em sembla igualment escaient. Li deia al senyor Oliu, i també els hi dic a 
vostès, que abans de començar aquesta sessió –en broma, informalment, amb al-
guns companys i companyes, eh?..., mirin, ens trobem en una situació, amb una 
autonomia absolutament limitada de poder real, absolutament intervinguda; estem 
en un Parlament, malauradament, que gaudeix de molt poca, per no dir gens, so-
birania després del 155 i de les derivacions que s’han produït. I, mirin, per fi, en el 
Parlament tindrem ocasió de debatre i discutir amb persones que formen part dels 
qui manen de debò, diguéssim, no?, és a dir, podrem parlar amb algun dels poders 
reals de la nostra societat i del nostre país. 

I els he de dir –vostès ja ho saben–, diguéssim, que aquest no és el nostre model, 
és a dir, nosaltres voldríem que, efectivament, la política, la democràcia, la políti-
ca democràtica i, per tant, la ciutadania, a través de les seves institucions, tingués, 
també a Catalunya, també a casa nostra, un poder i una capacitat d’incidència i 
una sobirania molt més gran de la que té en aquests moments; també per regu- 
lar l’economia molt més del que actualment les institucions polítiques poden regular 
l’economia. Segurament no estem d’acord en això. Però aquesta, com saben, és la 
nostra posició: que la democràcia, que les polítiques públiques, que les institucions 
públiques, que la ciutadania pugui tenir una capacitat de regulació, d’intervenció en 
l’economia molt més alta i, per tant, que els poders financers, que les entitats finan-
ceres, que l’economia financera tingui menys poder del que té en aquests moments, 
perquè ens sembla que és la millor manera de que l’economia realment estigui al 
servei de les persones, de la societat, del país, del territori i de la comunitat, i no tant 
al servei dels mercats financers, i també per tal de pal·liar algun dels efectes, doncs, 
entre molts d’altres que podríem citar, negatius que té, des del nostre punt de vista, 
aquesta financerització de l’economia. I és que, des del nostre punt de vista, és con-
trària a un adequat desenvolupament de l’economia real, de l’economia productiva, 
i que a més genera desigualtats i problemàtiques socials de magnitud enorme, com 
és la problemàtica de l’habitatge o com és l’existència d’inversions o d’actuacions en 
països tercers que tenen conseqüències molt negatives sobre territoris o sobre comu-
nitats en nom de la primacia de l’interès dels accionistes. 

Per tant, dit això, dit això com a pròleg o com a prèvia que explica millor les pre-
guntes que els farem, també afegir que nosaltres, l’octubre del 2017 –nosaltres i crec 
que part de la ciutadania– vam aprendre algunes lliçons –moltes, eh?– que haurem 
de tenir en compte degudament quan hi tornem, quan es donin les condicions per 
exercir de manera democràtica i efectiva el dret a l’autodeterminació. 

Una. S’havia parlat molt de la neutralitat del món econòmic i del món financer, 
del món empresarial en general, i, en particular, de la banca. Fins i tot va estar això 
en el debat públic, i vam escoltar declaracions i posicionaments de líders i diri-
gents del món financer respecte a aquesta qüestió. Els fets... No sé si vostès hi estan 
d’acord o no, i sobre això m’agradaria que en poguéssim parlar en la seva següent 
intervenció. Nosaltres el que vam observar és que aquesta neutralitat no existia, que 
aquesta neutralitat no existia, és a dir, que –i abans ho comentàvem també amb el 
senyor Oliu– en la cerca de l’equilibri entre els interessos dels accionistes i el res-
pecte a una determinada comunitat política i als seus drets civils i polítics, nosaltres 
creiem que la banca es va decantar cap a una determinada posició política, és a dir, 
que no va haver-hi una posició d’equanimitat, de neutralitat real, sinó que, en lloc 
de trobar-se aquest equilibri, diguéssim, entre els interessos dels accionistes o els 
interessos comercials de la banca i el respecte a una determinada comunitat política, 
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als seus drets civils i polítics, va haver-hi un decantament cap a determinades posi-
cions polítiques, és a dir, la banca va acabar formant part d’un conjunt d’actuacions 
complexes però que totes sumaven en el mateix sentit, eh? La intervenció política, 
la intervenció juridicopolítica, la judicialització de la política, la repressió, les pres-
sions a empreses, el discurs del rei, la retirada de seus socials, etcètera; tot això va 
formar part, diguéssim, d’una tempesta perfecta que tenia una finalitat molt concre-
ta, i era aturar el procés d’autodeterminació. Per tant, ens agradaria conèixer quina 
és la seva posició sobre aquesta qüestió. I també la seva prospectiva. Segur que vos-
tès fan moltes i molt ben fetes anàlisis de prospectiva, avaluen escenaris, anticipen 
comportaments, i ens agradaria saber si, en aquest sentit, davant de futurs processos 
d’autodeterminació legítimament democràtics, podríem esperar una posició menys 
decantada, més respectuosa o més neutral. 

Nosaltres també vam veure en aquell moment materialitzat de forma fàctica, de 
forma tangible i verificable, allò que nosaltres diem i qüestionem i critiquem, com 
el règim del 78, és a dir, aquella articulació del món judicial, del món institucional, 
del món polític, de determinats sectors financers i econòmics de l’IBEX 35 en una 
mateixa línia política, o, si més no, en un seguit d’actuacions de molta complexitat 
que anaven a parar, d’alguna manera, al mateix lloc, i és a crear un clima contrari, 
o hostil, o no propici a l’exercici de determinats drets civils i polítics, i fins i tot a 
l’aval o la legitimació o al mirar cap a una altra banda davant de vulneracions gra-
víssimes dels drets civils i polítics, d’actuacions molt violentes de l’Estat en matèria 
repressiva i de conseqüències repressives molt greus, com avui són la presó i l’exili 
per a molts representants. 

I els poso com a exemple la presidenta d’aquest Parlament, que avui està a la presó  
per haver permès que aquí es parli d’autodeterminació. I no crec que entitats que són 
tan importants, que tenen tanta centralitat o tanta significació en un país, puguin mi-
rar cap a una altra banda davant d’una anomalia democràtica d’aquesta naturalesa. 
Per tant, també m’agradaria conèixer la seva opinió respecte a aquests fets. 

I acabo amb dues preguntes més. Nosaltres hem tret conclusions –provisionals, 
òbviament– d’aquestes lliçons que els esmentava. Una és que davant aquesta no neu-
tralitat de determinats sectors empresarials i financers haurem de cercar alternatives 
que puguin garantir una major sobirania a la ciutadania d’aquest país, sobirania de-
mocràtica. Per tant, nosaltres, a allò que defensàvem sempre des dels nostres postu-
lats polítics i ideològics en defensa d’una banca pública com un bon instrument al 
servei de l’economia productiva d’un país i de les necessitats econòmiques de les 
administracions i de la ciutadania d’un país, després dels esdeveniments del 2017 li 
veiem una nova justificació, des del punt de vista de garantir la defensa dels drets 
econòmics de les administracions i de les persones que en un moment determinat 
es poden veure afectades o amenaçades per una intervenció de l’Estat, per una in-
tervenció de l’Estat que, òbviament, pot ser contrària als drets i als interessos d’una 
part molt important de la nostra ciutadania. 

I mirin –i acabo–, el 2017 aquí al Parlament se’n parlava molt, però jo crec que 
també era una preocupació de molts ciutadans i ciutadanes, i és que els impostos, la 
contribució fiscal de molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya que, lògicament, van a  
parar a les arques públiques de la Generalitat, després acaben sent dipositats per  
a la seva gestió i administració en comptes d’entitats bancàries com, segurament, la 
seva. En un moment donat, això pot entrar en litigi i en conflicte amb l’Estat espa-
nyol, i l’Estat espanyol generar una intervenció econòmica com la que es va produir 
abans del 155, i es va incentivar encara més en el context del 155. 

Per tant, es pot produir, com es va produir en el seu moment, un conflicte d’inte-
ressos entre les institucions catalanes i les de l’Estat des del punt de vista de la gestió 
dels dipòsits que corresponen a la Generalitat per la seva gestió per a les polítiques 
públiques, i que responen a allò que els ciutadans i ciutadanes han aportat. Vam 
veure com les entitats bancàries obeïen estrictament allò que l’Estat manava, no?, 
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aquella intervenció que l’Estat actuava, des del nostre punt de vista, deixant en una 
posició d’indefensió les institucions catalanes, i també la nostra ciutadania. Per tant, 
també m’agradaria saber com vostès avaluen aquest tipus de conflictes d’interessos, 
com hauria de ser el comportament de la banca, vista l’experiència, i en el futur. 

I de moment..., la resta, en tot cas, si escau, per a la segona ronda. 

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Republicà, ara té la paraula el diputat Jordi 
Orobitg. 

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, per agrair al senyor 
Fainé, al senyor Gual i als seus assessors, als senyors Coronas i Calderón, doncs, 
la seva presència, la seva compareixença davant d’aquesta comissió d’investigació, 
que, en definitiva, té per objecte l’aplicació de l’article 155, en aquest cas, al nostre 
país, i l’impacte que va tenir, impacte que es trasllada als balanços de comptes i de 
resultats no només d’entitats financeres, sinó del conjunt del país. I volem recordar 
que existeix un informe fet pel comissionat, en aquest cas, encarregat pel Govern, 
per fer-ne la determinació, que avalua en més de 1.800 milions d’euros l’impacte 
econòmic de l’aplicació del 155, que, lamentablement, han patit els més desafavorits 
de la nostra societat, la catalana, no? 

Nosaltres... Hi ha hagut un aclariment previ, en aquest cas per part del senyor 
Fainé, explicitant la doble ànima de «la Caixa» des de la seva fundació, que ja no 
té a veure estrictament amb el negoci bancari, i lo que té a veure amb l’obra so-
cial. A nosaltres no ens porta a equívoc la seva presència aquí. Si més no, per lo 
que respecta a nosaltres no obeeix a cap equívoc ni a error, nosaltres ho tenim molt 
clar. Vostè, per nosaltres, compareix en aquest cas com a president de la Fundació  
«la Caixa», la Fundació Bancària «la Caixa», i també –per un comentari que més 
endavant li faré– com a president de la CECA, de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros, no? I doncs, lògicament, del senyor Gual també tenim molt clara 
la seva condició, com a president, en aquest cas sí, de CaixaBank, no?, del negoci 
estrictament bancari. 

De fet, tot i que l’obra social, i com vostè ha dit, té unes magnituds molt impor-
tants, home, també és important no desvincular-la estrictament de tot allò que té a 
veure amb l’àmbit financer. En aquest cas, el fons dotacional de la fundació és de 
gairebé 23 milions d’euros d’accions de Criteria, i, per tant, la seva vinculació amb 
el món financer crec que és més que important.

En definitiva, a dia d’avui vostès representen dos institucions importantíssimes, 
no només en l’àmbit estrictament català, sinó fora d’ell. Com bé vostè ha dit, en 
aquest cas CaixaBank és el primer banc d’Espanya, i l’obra social que desenvolupa 
la seva fundació és la tercera o la quarta en el món a nivell d’importància, i, per tant, 
crec que és més que justificada la seva presència, la seva compareixença en aquesta 
comissió per parlar d’assumptes que tenen a veure, i molt, amb l’economia i amb el 
benestar dels nostres ciutadans, no? 

I aquest present, aquest present excel·lent de resultats i de consideració de les se-
ves entitats també té a veure, doncs, amb l’esforç de molts catalans, i crec que tam-
bé és just reivindicar-ho. Perquè si a dia d’avui comptem amb uns ens amb aquesta 
projecció internacional és fruit dels petits impositors catalans que amb el seu estal-
vi, a l’origen i la fundació d’aquesta entitat, doncs, van confiar en aquesta entitat; 
de tots aquells que transitaven per les infraestructures de Catalunya, han pagat els 
peatges que han permès que moltes de les seves participades, evidentment, puguin 
haver obtingut un patrimoni important fruit d’aquest esforç, i, en definitiva, una font 
de creixement no només estrictament seu, sinó també del país, eh? I un país com el 
nostre, que està mancat d’una nació, doncs, moltes vegades s’ha de crear uns tòtems 
identitaris, i en l’àmbit esportiu –sense que s’enfadin els de l’Espanyol– probable-
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ment seria el Barça, i en l’àmbit econòmic i financer, en aquest cas seria «la Caixa», 
no?, «la Caixa», que molts dels ciutadans del nostre país se l’han fet com a seva. 

I des d’aquest punt de vista, home, jo crec que la responsabilitat social va més 
enllà d’allò que pugui fer una obra..., l’obra social de la seva entitat s’estén a quelcom 
més, i és el benestar dels nostres ciutadans. I és cert que en el context de l’aplica-
ció del 155 hi va haver una sèrie de decisions que van tenir un impacte important, 
doncs, no només econòmicament, sinó també anímicament per a molts dels ciuta-
dans del nostre país, i crec que és just que l’abordem, no? 

Abans deia, reivindicant la catalanitat, també al president del Banc de Sabadell, 
que a dia d’avui per reivindicar la catalanitat del Banc de Sabadell, i també en aquest 
cas de la mateixa «la Caixa», ens hem de remetre a Joan Sales, no?, quan deia «de 
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó». I, en el seu cas, doncs, és evident que és d’es-
tricta aplicació, en aquest cas per CaixaBank, perquè a dia d’avui la seva seu social 
es troba a València, i, pel que fa a la fundació, perquè es troba a Palma, no? Doncs, 
evidentment, nosaltres sempre hem tingut un concepte generós de la nació catalana 
i considerem que hi estan vostès inclosos, en aquest cas, en els Països Catalans, però 
també és evident que, fruit de tots aquests moviments societaris que es van produir 
l’octubre del 2017, vostès van deixar de tenir la seva seu social en el Principat de 
Catalunya, eh? I, en aquest cas, la mateixa explicació que ens ha fet per començar 
el senyor Isidre Fainé topa, no?, amb allò que ens volia explicitar. Ha volgut desvin-
cular –he volgut entendre– les decisions que pogués vostè prendre o adoptar des de 
la fundació, d’aquelles que són estrictament bancàries, que són les de CaixaBank.

I, per tot això, trobem encara més inexplicable que en aquell context la fundació 
decidís canviar el domicili. No entenc, no entenem, amb l’explicació que vostè ens 
ha fet al principi de la seva intervenció volent desvincular lo que és l’obra social, que 
es vehicula per mediació de la fundació, de lo que és el negoci estrictament banca-
ri, que és el que suposadament estava amenaçat en aquell context polític, què és el 
que mou a la fundació a modificar també el seu domicili social. Per què, en aquest 
cas, la Fundació Bancària «la Caixa», doncs, muda o muta el seu domicili social a 
Palma? No ho acabem d’entendre ja que, com vostè bé ha explicitat, no té a veure 
una relació directa, doncs, amb el negoci bancari.

Clar, les preguntes són recurrents. Moltes..., no sé si han tingut l’ocasió d’escol-
tar la intervenció del representant del Banc de Sabadell, però, evidentment, tenen 
molt a veure i es fonamenten en el decret de deslocalització, l’anomenat decret De 
Guindos, el Reial decret llei 15/2017, de 6 d’octubre, amb fonament al qual, sostraient  
la competència que fins aquell moment tenia, en aquest cas, la junta general d’ac-
cionistes, passa a decisió del consell d’administració el canvi de la seu social de 
l’entitat.

En aquest cas, voldríem saber si vostès eren promotors, en qualsevol cas, de que 
s’adoptés aquesta mesura legislativa, si en van ser inductors o col·laboradors, i si van 
tenir quelcom a veure, que pot ser lícit, eh?, no ho qüestiono jo, únicament demano 
la informació de si van tenir quelcom a veure amb l’elaboració d’aquest reial decret 
llei i si se’ls va consultar al respecte, si van... En qualsevol cas, quina mena de parti-
cipació hi van tenir com a representants institucionals d’aquells ens que a dia d’avui 
venen a representar aquesta comissió i quins van ser, en el cas de que així esdevin-
gués, els seus interlocutors: si és que es va parlar amb el ministre De Guindos, amb 
el mateix president del Govern o on va raure la decisió.

En qualsevol cas, per nosaltres resultaria bastant inversemblant entendre que 
vostès es van assabentar d’aquest decret pel Butlletí Oficial de l’Estat i, per tant, és 
lògic que els demanem, doncs, informació al respecte perquè és d’interès d’aquesta 
comissió d’investigació.

Un altre punt que ens interessava també és que saben que en aquell context –i, 
en aquest cas, la pregunta va més adreçada al senyor Gual– es va produir una..., en 
qualsevol cas és de transcendència pública que hi va haver una retirada de fons im-
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portant en diferents entitats bancàries domiciliades a Catalunya –abans n’hem parlat 
amb el Banc de Sabadell, ara parlaríem amb CaixaBank. Els imports, els volums 
són difícils de determinar. Lògicament ningú millor que vostès, que els poden se-
guir acuradament, saben de quin volum estem parlant. Però el que sí que és cert és 
que existeixen una sèrie d’informacions, en aquest cas, una informació publicada pel 
diari Ara que venia a parlar d’aquesta qüestió, i que parlava d’una maniobra ordena-
da des de l’Estat espanyol per procedir a una retirada de fons. I aquesta instrucció 
afectaria directament, en aquest cas, CaixaBank.

I nosaltres voldríem saber si és cert –com es diu i com s’ha publicat i com així 
se n’ha fet ressò el Col·legi d’Economistes de Catalunya en un informe publicat l’any 
2018– que a partir del 2 d’octubre es detecta, amb instruccions expresses, tàcites o 
desconegudes, però, en qualsevol cas, amb instruccions del Govern espanyol, doncs, 
una retirada massiva de fons, en aquest cas, de la seva entitat, de CaixaBank, i si 
aquesta té a veure per mediació d’organismes dependents, com pogués ser Renfe, 
Adif, Ports de l’Estat espanyol o Radio Televisión Española.

I, per tant, si aquest volum ingent de recursos, de dipòsits, que suposada-
ment motiven aquesta decisió de canvi de la seu social obeeix o està fonamentada  
en aquests moviments. Voldríem saber si vostès tenen la informació o si ens ho 
poden confirmar. I, en qualsevol cas, d’aquells volums de dipòsits –també seria 
important saber si ens poden xifrar de quins imports estem parlant– quants d’ells 
procedien del sector públic i quants d’ells procedien del sector privat, en aquest  
cas, d’impositors. Que és raonable, podria ser raonable i justificable que en un con-
text d’incertesa prenguessin la decisió de voler retirar els seus fons. Raonable i jus-
tificable, i també, des del punt de vista legal, intranscendent, perquè evidentment no 
tenia cap mena d’afectació on tinguessin aquests dipòsits.

Però, en qualsevol cas, sobre el subjectiu de les persones no podem manar, sobre 
els «bulos» que es fan córrer, tampoc. I, per tant, doncs, és lícit que qualsevol per-
sona a títol particular pogués adoptar aquesta decisió, però ens interessa sobretot els 
fons que tinguin el seu origen en el sector públic.

I, per acabar, en aquest primer torn voldríem..., en aquest cas, interpel·lant direc-
tament el senyor Fainé, per la seva condició de president de la CECA. En aquest cas, 
l’octubre del 2017 es fa un comunicat conjunt entre la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros –que vostè presideix– i l’Asociación Española de Banca recolzant 
l’aplicació del artículo 155. Vostè em desmentirà si els termes de la declaració no 
eren en aquests termes, en aquest cas, tinc informació periodística d’altres mitjans, 
no? Però El Mundo, aquell dia, el dia 29 d’agost, deia que «la banca cierra filas con 
el Gobierno para aplicar el artículo 155». I, en relació amb la declaració d’indepen-
dència de Catalunya, en definitiva, l’acord que es va adoptar pel Parlament el dia  
27 d’octubre.

I, en qualsevol cas, en aquest cas li demano què és el que va comportar aquesta 
declaració, si aquesta declaració va ser motu proprio, és a dir, si va ser d’interès de la 
CECA com de l’Associació Espanyola de Banca, doncs, fer públic aquest comunicat. 
I també, o, si és el cas, si aquesta declaració pública, aquesta declaració institucio-
nal per part d’aquestes entitats, doncs, evidentment, d’una importància rellevant en 
el món financer va venir propiciada per una petició d’algun representant de l’Estat 
espanyol. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Orobitg. En nom del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula 
la diputada Gemma Geis. 

Gemma Geis i Carreras

Sí, bon dia, també, als compareixents. També reconèixer, doncs, que hagin vin-
gut a la Comissió d’Investigació del 155. Hi han altres personatges, no?, que van 
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tenir responsabilitats en aquell moment, com el president Rajoy, la vicepresiden-
ta Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Moragas, doncs, que no han vingut. No han 
complert amb la seva obligació. Tenen un informe del Consell d’Estat, del qual la 
vicepresidenta Soraya en forma part, i no han vingut, i vostès, sí. I, per tant, també, 
jo crec que és bo reconèixer-los aquesta voluntat.

La veritat és que faré una intervenció acumulada, també, com han fet els com-
pareixents. Els hem estudiat, en el meu cas, la seva trajectòria, senyor Fainé, aca-
dèmica i professional i vostè assenyalava, no?, la diferència entre CaixaBank i la 
Fundació Bancària «la Caixa», amb la participació de Criteria i el hòlding indus-
trial, no? I vostè també, senyor Fainé, en la seva intervenció feia referència a aquesta 
participació de «la Caixa», a aquest seu compromís social. Jo crec que això també 
denota la responsabilitat del fet de ser aquí. És a dir, «la Caixa», en el seu inici his-
tòric, el seu arrelament al territori, com van començar avis i besavis amb aquests es-
talvis a «la Caixa»..., el que ha anat creant «la Caixa», i que vostè deia, doncs, que és 
el primer banc de l’Estat espanyol. I, per tant, això va correlacionat amb una respon-
sabilitat, i aquesta responsabilitat jo crec que és la que justifica avui aquesta com-
pareixença. I també, doncs, que durant molts anys «la Caixa» no feia referència al  
concepte de «parlem», no? I, per tant, un gran poder comporta sempre una gran 
responsabilitat. Hem vist aquests últims dies com les connexions del BBVA amb 
Villarejo, no? I, per tant, sí que el poder financer té un poder i els polítics, doncs, 
també hem de fer la nostra feina en aquesta comissió el millor possible.

Vostès suposo, tant el senyor Fainé com el senyor Gual, en la seva gestió d’aquells 
dies el que els va motivar va ser la protecció de l’entitat bancària, la protecció dels 
accionistes i, per tant, també, aquesta situació econòmica que vivia el país.

Nosaltres, en seu parlamentària, el que volem saber és quin va ser el paper  
de «la Caixa» a nivell polític, però també a nivell de la dimensió del que va suposar 
el 155. També ara vull recordar aquí com va ser inaudit veure que els treballadors de  
«la Caixa» van fer vaga el 3 d’octubre, després de l’U d’Octubre viscut. I tot això, 
doncs, va produir un canvi de seu social que va deixar «la Caixa» fora de Catalunya, 
però no només «la Caixa», sinó l’entramat, doncs, en el qual «la Caixa» participa: 
Gas Natural, Criteria, Aigües de Barcelona, Abertis, Cellnex, Gas Natural.

I també una qüestió que li hem transmès al senyor Oliu, i també a vostès l’hi vo-
líem transmetre: que aquesta protecció de l’accionista, no?, que és bàsica en aquells 
dirigents d’una entitat bancària, tant CaixaBank com Banc Sabadell..., arran del 
canvi de seu el valor de les accions cotitzades van baixar. I, de fet, no s’han recupe-
rat. Per tant, no sé si va tenir un bon impacte.

També han aparegut informacions periodístiques i molts mitjans de comunica-
ció i fonts que assenyalen que el decret de fugida d’empreses –alguns l’anomenen 
«el decret Fainé»– va ser motivat, doncs, perquè «la Caixa», a diferència de Banc 
Sabadell, si volia canviar la seu social havia de passar per la junta d’accionistes i no 
feia prou amb el consell d’administració.

Aquest decret de fugida d’empreses lliga amb les..., recordava una notícia de 
Bloomberg del dia 5 i 6 a les reunions que es van produir a «la Caixa», doncs, per 
decidir aquest canvi de seu. I hem de ser molt conscients que aquest decret llei, un 
decret llei d’acord amb l’article 86 de la Constitució, estableix que hi ha d’haver 
una concurrència d’extraordinària i urgent necessitat. I si agafem aquest decret llei, 
doncs, és veritat que comença fent referència a una interpretació que no queda clara 
des del punt de vista mercantil, però que arranca d’un reglament del 1956. Per tant, 
no deixa de ser curiós que es volgués solucionar jurídicament una interpretació del 
dret mercantil o dret bancari precisament en aquelles dates d’octubre. Per tant, va 
ser un decret llei amb tota la intencionalitat política.

El que es va fer va ser, aquest 155 –que després especificaré aquesta pota finan-
cera–, crear una bola de neu de pànic amb la situació econòmica a les empreses 
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d’aquest país que van traslladar la seva seu. I, per això, els volia fer una sèrie de 
preguntes.

La senyora Soraya Sáenz de Santamaría va dir que la voluntat del 155 era esca-
pçar l’independentisme. Hi va haver una orquestra ajustada i afinada dels poders de 
l’Estat per tal d’aplicar el 155. De fet, si agafem el llibre del president Rajoy, a la pà-
gina 345 explicava com aquest 155..., diu: «El segundo elemento que marcó un punto 
de inflexión fue el inicio de un proceso de traslado de empresas desde Cataluña ha-
cia el resto España. Aquello causó un tremendo impacto. Todas las advertencias so-
bre los riesgos económicos que entrañaba aquella locura, y que los independentistas 
habían rechazado sistemáticamente como exageraciones del Gobierno, se hicieron 
realidad de golpe y causaron en Cataluña una auténtica conmoción. Particularmente 
llamativo fue el caso de «la Caixa». Una mañana me llamó Luis de Guindos para 
comentarme la situación y la petición que le habían hecho llegar los responsables 
de la entidad. Necesitaban agilizar el traslado de su sede y frenar así una peligro-
sa fuga de depósitos que podría llegar a afectar a su solvencia. Como era lógico, y 
como era nuestra responsabilidad, atendimos su petición y aprobamos para facilitar 
su traslado...» el decret llei.

Per tant, no som nosaltres tampoc que volem, no?, més acusacions de les que 
toquen, però, clar, si surt el president Rajoy, que no ve a la comissió, i ens treu un 
llibre i ens fa aquestes declaracions, òbviament que nosaltres, doncs, hi hem de fer 
esment.

I una altra relació que justifica el fet que estiguin vostès aquí. Aquest 155 va te-
nir la dissolució del Parlament i del Govern, un cessament. Però fixin-se que el 155 
va ser una estratègia d’estat, perquè en el mateix llibre, també a la pàgina 345, el 
president Rajoy, respecte al 155..., que vostès diran: «nosaltres no som juristes i no 
estem aquí com a juristes», però sí que el 155 va ser l’artefacte per intentar, doncs, 
acabar amb el procés d’independència a Catalunya. Diu: «Nosotros ya llevábamos 
tiempo trabajando en el desarrollo de las distintas opciones legales para frenar a 
Puigdemont, pero especialmente en el diseño de la aplicación del artículo 155. No 
había jurisprudencia, no había precedentes, no sabía con exactitud en qué consistía 
ese artículo que, como decían los profesores de derecho constitucional, parecía es-
tar escrito para no ser aplicado nunca. Le encargué a la vicepresidenta que diseñara 
el procedimiento de ejecución de aquel precepto constitucional. Esto era vital, no 
nos podíamos permitir dar ni un paso en falso ni adoptar alguna medida que luego 
fuera de enmienda por los tribunales o motivo de controversia. En circunstancias 
normales no resultaría tan relevante, pero en aquel momento era indispensable no 
cometer ningún error.» I fixin-se: «Teníamos que actuar cargados de razones polí-
ticas y jurídicas.» Jo el que entenc és que aquest decret llei formava part d’aquestes 
motivacions polítiques.

De fet, aquí, al mateix llibre, el Rajoy fa referència al 155, al trasllat de seus i a 
començar a contraprogramar mobilitzacions a Catalunya per frenar les mobilitza-
cions independentistes. I, per tant, posa aquest decret llei com una pota més, no?, 
de la repressió que va viure Catalunya. I, per tant, també fent referència a aquest 
arrelament al territori és normal que nosaltres, com a representants dels qui ens han 
votat i de la tristesa, l’enfadament pel paper de «la Caixa» que hi va haver, hem de 
fer les preguntes que ens pertoca fer i vostès, òbviament, hauran de respondre, no?

Per tant, vostè, senyor Fainé..., en molts mitjans de comunicació, en molts llibres, 
i el mateix Rajoy no ho deixa clar, però sí que intueix que hi va haver trucades de la 
causa-efecte de que nasqués aquest decret llei de fugida d’empreses. Quan va venir 
el president del Comitè d’Empresa de la SEAT també va deixar clar que al Consell 
d’Administració de la SEAT hi havia una connexió de pressions que arribaven via 
Madrid, i que es van materialitzar el dia 12 d’octubre al besamanos del rei a Madrid. 
I la SEAT jo crec que va tenir un posicionament de país, molt neutral, d’intentar, 



DSPC-C 449
25 de febrer de 2020

Sessió 20 de la CIACE  44

també, vetllar pels interessos de la SEAT en aquell moment. I, per tant, jo crec que 
és una pota més d’aquest 155.

I jo el que li vull preguntar és si hi havia un estat major del 155 amb la partici-
pació del rei –perquè també queda molt clar en aquest llibre que va ser amb la par-
ticipació del rei–, amb la participació directa del president Rajoy..., quina va ser la  
participació de «la Caixa». I també si vostès consideren que aquest decret llei a  
la pràctica ha sigut un frau de llei, perquè moltes... Destacar l’informe del diari Ara, 
per exemple, que era molt extens o d’altres llibres que han sortit com Tot és veritat 
que, escoltin, al final qualsevol catedràtic de dret mercantil, la seu social ha de ser 
el lloc on tingui l’activitat operacional. I hi ha molts exemples de les empreses a 
Madrid: van fer el canvi de seu i estan domiciliades al despatx d’advocats de l’em-
presa a Madrid. I això tècnicament no és un canvi de seu social. Això és un frau de 
llei, és un canvi de seu fake, sincerament. I, per tant, això també ho hem de denun-
ciar. 

I, finalment, com que jo deia –més enllà de la humilitat que vostè ha demostrat– 
que un gran poder comporta una gran responsabilitat, es va produir aquest decret 
llei que va propiciar el canvi de seu. I jo els vull demanar si aquestes pressions, que 
segurament van existir, eren dies complicats i de pressions, però si també aquestes 
pressions que van existir perquè marxessin les seus i tota la bola de neu que es va 
produir, la fuga de dipòsits, tot això, si no és el moment d’exigir ja que aquest decret 
llei, que va ser aprovat per a un moment puntual, es derogui i, per tant, es torni a 
una situació de normalitat, diguem-ne, i que no jugui amb el canvi de seus per ge-
nerar pors.

I, també, dir-li si vostè, senyor Fainé, en algun moment es va posar en contac-
te amb el president Puigdemont per comunicar-li el canvi de seu o amb el vicepresi-
dent Junqueras o amb la consellera Bassa, que també interlocutava amb SEAT, durant 
aquells dies més convulsos del 155.

I és que, en qualsevol cas, el paper de «la Caixa», vostès ho han dit, l’impacte 
que té en el territori, l’arrelament que té al territori..., és el primer banc de l’Estat i, 
per tant, els seus moviments han de ser mirats amb lupa per part dels que som els 
representants polítics, perquè de la mateixa manera que vostès intenten fer la seva 
feina el millor possible, nosaltres també hem de fer la nostra. 

O sigui que moltes gràcies. 

El president

Gràcies, diputada. Ara, senyor Gual o senyor Fainé, en l’ordre que vostès consi-
derin oportú, si volen contestar les preguntes...

Isidre Fainé Casas

Han preguntat, no?

Jordi Gual Solé

És que les preguntes..., hi han hagut poques preguntes concretades en algun dels 
dos, o sigui que...

Isidre Fainé Casas

Però és igual. El primer has sigut tu, em sembla, no? Ha sortit el tema de la seu 
em sembla, no? «La Caixa», des dels anys cinquanta, es deia «Caixa de Catalunya 
i Balears», perquè «la Caixa» va adquirir disset caixes a Balears. Llavors, el senyor 
Moragas, que quan s’estava morint, el 1935, estava encara allà, encara en volia més, 
i llavors es deia «Caixa de Catalunya i Balears».

Ho dic perquè el canvi de la seu de la Fundació és relatiu, perquè era Caixa de 
Catalunya i Balears, si hagués estat Caixa de Barcelona i Girona, haguéssim anat a 
Girona, i no a Balears. És un canvi purament per ajudar el banc i recolzar el banc, 
que tenia, o estava patint, una fugida de dipòsits.
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I com en aquell moment la gent no discernia bé lo que era «la Caixa», lo que 
era CaixaBank, la veritat és que han de saber que, de fet, des de l’any 17 nosaltres 
hem desconsolidat. «Desconsolidat» vol dir que hem separat el patrimoni que estava  
en el banc i l’hem portat a la fundació. I per què havíem d’avalar nosaltres el banc 
quan el banc ja cotitzava en borsa i ja complia els requisits de capital, de liquiditat 
i tots els models que li apliquen? Nosaltres vam rescatar un patrimoni per salvar la 
fundació.

Lo que... El banc, com saben vostès, el senyor Moragas tenia dos idees centrals: 
una eren els estalvis, les pensions, i l’obra social. I nosaltres durant aquest temps 
–quan m’ha tocat a mi ser director general i subdirector general, director general 
adjunt i tot a «la Caixa»– hem procurat salvar aquest patrimoni, hem procurat sal-
var aquest patrimoni. És més, no solament l’hem separat, sinó que l’hem fet créixer. 
I hem aconseguit que el banc, caixa, assegurances i tot aquest tema sigui un bloc i 
l’obra social en sigui un altre.

Però que no estem consolidats –que ho estàvem–, dos anys i mig de negociació 
per trencar aquesta consolidació, i l’obra social avui és independent. De tal manera 
que –ell ho sap– jo, des de que me n’he anat del banc, no hi he tornat, no he anat a 
cap junta general, no he anat a cap reunió de directius, no he anat a cap sopar, no 
he anat a cap lloc, perquè per mi la desconsolidació és bàsica, perquè el patrimoni 
és de la fundació. I a la fundació treballo –aprofito per dir-ho– per als pròxims cent 
anys, no per tres mesos, per als pròxims cent anys. I aquesta és la meva obligació.

Per això, de mica en mica, nosaltres estem fent un endowment. Un endowment, 
per explicar-me bé, és una..., en lloc de com abans teníem un hòlding que invertia 
en quatre o cinc empreses importants, un endowment diversifica molt més, perquè 
la fundació pugui durar.

Posaré un exemple: vaig estar, quan jo era president de l’ESBG, l’European 
Savings Banks Group, a Noruega, perquè em demanaven estar allà. I em van invitar 
els suecs, perquè Suècia i Noruega eren una sola peça, i llavors els suecs em deien 
que es van equivocar, perquè a Noruega, que era el país pobre, li van dir «fora de 
Suècia», no? I els noruecs van trobar petroli. I una persona intel·ligent diu: «Aquest 
petroli que hem trobat servirà per pagar les pensions de Noruega pels segles.» I van 
fer un fons, que és un fons molt important que té cent trilions de dòlars i diversifica 
en no sé quants països –no sé si són noranta– i cent vint i escaig d’empreses i treu 
una renda de cinc a deu. I els rendiments serveixen per pagar això i conserven el 
capital, no?

Doncs dic tot això perquè, d’alguna manera, «la Caixa» està fent, o ho farà en 
els pròxims anys..., és això, anar diversificant per assegurar que la fundació es pugui 
mantindre els pròxims cent anys; noranta per als matemàtics és infinit, doncs cent 
és ja superinfinit. És lo que intentem fer. Llavors, a nosaltres ens convenia separar, 
i, de fet, vam baixar al 39,9 perquè lo que volíem era desconsolidar.

I en aquest moment nosaltres estem separats, encara que no ho sembli. Ell està 
aquí i ho pot dir. Jo no m’hi fico mai, amb el banc, lo que fan està bé. I jo, si a mi 
no m’agrada, doncs m’aguanto, eh? Però, i si tinc alguna cosa, doncs jo no tinc res 
a dir perquè estic fora. Perquè jo tinc una tesi: un ha de fer lo que té el cap, no pots 
entregar el cap a ningú. Llavors, ell no me’l pot entregar a mi, ni jo l’hi puc entregar 
a ell. Ell ha de fer lo que ha de fer. I jo faig lo que he de fer.

En aquest moment a mi lo que m’interessa és que la fundació duri cent anys, per 
dir alguna cosa, o tota la vida, per atendre tots els temes socials. Que a Catalunya 
deixem 215 milions cada any i no ho dic –ara sortirà–, i no ho dic perquè no m’es-
tirin de la corda per altres llocs. Cada any. O sigui, que en els últims deu anys, mul-
tipliquin per deu, eh? Aquesta és la meva missió.

O sigui, nosaltres som tan catalans com ho érem abans o més, perquè vaig pas-
sar, amb la meva presidència, de 160 milions a 500. Per què? Perquè va vindre una 
crisi molt important, una crisi com no havia passat des del 1929 –des del 1929–, 
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una crisi que afecta moltíssimes persones i moltíssimes coses. I lo que fem és afron-
tar aquesta crisi manegant aquests actius per poder atendre aquesta obra social que 
hem fet durant aquests anys, no? Això per un costat, no? Era la primera pregunta 
aquesta, o no?

Jordi Gual Solé

Sí. Si vols explico, si et sembla, eh?..., perquè del banc –de les preguntes que han 
fet– potser convé explicar un aspecte fonamental, eh? I ja em perdonaran els senyors 
diputades i diputats si aquí m’allargo una mica.

Les circumstàncies que vam viure a partir, fonamentalment, del dia U d’Octubre 
i, per tant, que van portar fins a la introducció del 155 a finals de mes, van ser clara-
ment excepcionals en relació amb la percepció que tenia la població de la seguretat 
jurídica i del que passaria en el futur immediat. La nostra obligació fonamental, 
gestionant el banc, era protegir els accionistes –600.000 d’ells, petits accionistes–, 
però també els inversors internacionals i la fundació bancària, eh?, que dedica els 
dividends a fer obra social, protegir els llocs de treball i, també, naturalment, pro-
tegir els estalvis dels nostres 15 milions de clients. Aquesta va ser la guia que va 
portar el nostre comportament, del consell d’administració i dels gestors durant 
aquelles dates.

La sensació de que no sabíem què passaria el dia següent va ser generalitzada. 
La població no sabia quina llei s’aplicaria i va tenir por. Literalment por. I quan la 
gent té por lo que fa ben aviat, i sobretot el petit estalviador, és retirar els diners del 
banc o procurar que els diners estiguin en un lloc on sàpiga que no hi hauran riscos. 
I, evidentment, hi havia por perquè la gent patia per si la situació jurídica del banc 
seria una situació en la qual el banc no tindria accés al Banc Central Europeu per tal 
d’aconseguir euros en el que s’anomena el «prestamista» d’última instància.

És clar, les primeres setmanes, la setmana del 2, el 3, el 4, el 5 i el 6 –vostès m’ho 
han preguntat i ho explicaré–, la sortida de dipòsits era exponencial i, en una sola 
setmana, van sortir 7.000 milions d’euros. Això són molts diners.

El banc tenia amplíssima liquiditat i estava preparat per a una circumstància com 
aquesta, però aquella situació s’havia de tallar en sec. Perquè per a un banc no hi 
ha cosa pitjor que es desenvolupi el que s’anomena un «pànic bancari», pel qual la 
gent ho treu per si de cas. Perquè no vol ser el darrer que va al banc i que es trobi 
que no hi han diners. Per tant, havíem d’actuar radicalment per tallar aquest procés 
exponencial.

M’han preguntat si hi havia hagut algun protagonisme d’empreses del sector pú-
blic. La resposta és determinant: no. Van ser sortides de dipositants privats, de petits 
dipositants privats. Per tant, això ho dic clar i català.

Després, per fer front a això les possibilitats que teníem eren òbvies. Si els diners 
sortien perquè la gent no tenia clar que el banc continués a la zona euro en el fu-
tur immediat, havíem de prendre una decisió que facilités que el banc continués  
a la zona euro. I, per tant, s’havia de considerar la possibilitat de traslladar la seu a  
una altra localitat que hi continués, que hi hagués garantia que continuaria a la zona 
euro.

Nosaltres havíem comprat el Banc de València. València és la tercera ciutat d’Es-
panya quant a població, és un gran mercat. Teníem allà unes instal·lacions molt bo-
nes i va resultar adient portar-la a València. I així es va fer, i es va aprofitar el reial 
decret que ho facilitava.

Vostès han preguntat, i ho responc, si es va contactar amb l’Administració. L’alta 
direcció del banc va parlar amb l’Administració, com segurament ho van fer altres 
entitats que es trobaven en situació similar. Haig de dir que el gruix de l’accionariat 
del banc estava per modificar la situació per tal de garantir que el banc tindria accés 
a la zona euro. I quan dic el gruix de l’accionariat del banc això inclou, naturalment, 
la fundació bancària més tots els inversors institucionals internacionals que aquests 
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dies estaven molt preocupats per l’evolució dels esdeveniments i, evidentment, vo-
lien assegurar-se de que la seva inversió tenia garanties de continuïtat. 

Vostè, senyora Geis, em sembla recordar que ha dit que l’evolució de l’acció va 
ser negativa després del canvi de seu i, de fet, és el contrari. El que va passar és que, 
entre el moment en què comença la crisi i els moments àlgids, i quan traiem la seu, 
l’acció es comporta un 17 per cent pitjor que els bancs similars al nostre a nivell in-
ternacional. I després d’haver modificat la seu i quan es restableix l’estabilitat, és 
quan l’acció recupera el que s’havia perdut. Després, al llarg del 2018 i 19, l’evolució 
ha estat per altres causes. Però jo m’estic referint a aquest període. I també haig de 
dir que –i amb això acabaré de moment la intervenció–, gràcies al canvi de seu, i 
potser també degut a que es van convocar eleccions posteriorment i es va estabilit-
zar la situació política, els fluxos d’estalvis que havien sortit durant la primera set-
mana d’octubre es van anar recuperant i, a finals del trimestre del 2017, ja estàvem 
en una situació d’estabilitat.

Isidre Fainé Casas

Jo hi afegiria més. Mirin, jo estic en banca –encara que vaig començar a treba-
llar molt jove, als tretze anys– des dels dinou anys. I hi vaig entrar d’auxiliar –vaig 
entrar d’auxiliar. I els dic una cosa: o els temes aquests de confiança es maten ràpid 
o el problema es fa cada vegada més gran, no? I per una raó: per mi i per nosaltres, 
els estalvis són sagrats. Tu no pots jugar amb els estalvis de la gent, i has de prendre 
decisions difícils en moments difícils, i és lo que vam fer, és lo que vam fer. I, d’al-
guna manera, això va ser suficient per tallar una sortida de dipòsits que anava en 
majúscula, i vam haver-ho de trencar així, perquè, escoltin, i ho saben molt bé, no 
pots jugar amb els estalvis de les persones. I en moments difícils cal actuar, i, de fet, 
vam fer-ho, i els estalvis han continuat i han crescut i han funcionat, no? 

Després està el tema dels mercats financers, no? El mercat financer, si veu que 
allà hi ha un problema, tanca les portes. El món està molt interrelacionat. Si tu tens 
una crisi bancària, et tanquen totes les línies i et quedes aïllat. Llavors has d’actuar 
perquè no estàs sol, estàs en un món on t’observa tothom, i nosaltres cotitzàvem en 
aquests moments, no? No sé si hi ha una altra pregunta sobre això.

Jordi Gual Solé

Si em permets, una de les preguntes d’un dels temes que em sembla que no he 
donat resposta. Jo crec que és implícita, però vull emfatitzar-ho. En cap moment 
vam rebre qualsevol mena de pressió política. La nostra entitat, en el període en què 
jo he estat president i em consta que en períodes previs, és una entitat absolutament 
professional. La decisió es va prendre –la decisió dolorosa– amb l’objectiu de pro-
tegir la feina dels empleats, els estalvis dels clients i la inversió dels accionistes. I es 
va fer el que es considerava que era millor per a la continuïtat d’una activitat econò-
mica que és especialment vulnerable a aquestes situacions d’inestabilitat jurídica, de 
possibles dobles legalitats, que creen pànic. Vam fer el que havíem de fer i, gràcies 
a això, podem avui en dia estar contents de que l’entitat continua progressant positi-
vament en les seves activitats financeres.

Isidre Fainé Casas

Potser ens deixem alguna cosa.

El president

Bé, en tot cas, si hi ha alguna cosa que s’hagin deixat i algun aclariment que 
vulguin fer els grups parlamentaris, donaríem un torn, com hem fet amb l’altra 
compareixença, és a dir, farem que cada grup faci la pregunta concreta que hagi de 
fer, o les preguntes concretes que hagi de fer, per aclarir, diguem-ne, amb aques-
ta intervenció. Les contesten vostès, i així anem passant grup per grup. D’acord? 
Doncs, com que el senyor Lucas ha marxat, té la paraula en Carles Riera, del Grup 
de la CUP.
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Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, el senyor Fainé acaba de fer esment de que la protecció dels 
estalvis és «sagrada», ha utilitzat aquest terme. Jo li diria, no sé si vostè hi està d’acord 
o no, que com a mínim tant o més sagrada és la defensa de la protecció dels drets 
democràtics, dels drets socials, dels drets civils i polítics d’una comunitat en la qual  
una institució tan important com la seva té els seus orígens, una comunitat gràcies 
a la qual, en la qual i a partir de la qual es capitalitza, i òbviament en la qual té una 
centralitat i una importància molt rellevant fruit de la seva activitat econòmica i tots 
els cercles d’influència que això genera. 

Del seu discurs, del que els escolto a vostès, he vist sens dubte un gran zel en 
vetllar pels interessos dels accionistes, pels estalvis, etcètera. Però, sincerament, no 
he pogut escoltar en cap moment un zel equivalent o comparable pels drets demo-
cràtics, pels drets socials, civils i polítics d’una comunitat molt important. I, since-
rament, jo crec, nosaltres creiem que precisament la magnitud o la importància de 
la centralitat, la història d’una entitat com la seva no pot ser aliena a això. Segur que 
no ho és. Segur que no. No pot ser aliena a això. 

D’altra banda, de les preguntes que se’ls hi han fet i de les respostes que han do-
nat pel que fa al tema de les pressions, el decret de deslocalitzacions, etcètera. Clar, 
de les seves preguntes i de les seves respostes, senyor Gual, a mi se m’aixeca una in-
quietud encara més gran que la que tenia anteriorment. Potser, i digui’m si és veritat 
o no, si és que pot contestar en aquests termes, eh?, potser no van rebre pressions, 
certament, potser no varen rebre pressions, no van rebre trucades pressionant-los, 
perquè potser vostès eren uns actors. Potser la seva entitat era un actor polític, era un 
actor institucional, protagonista central en el disseny d’aquesta operació que un hom 
en pot dir de restabliment de la seguretat jurídica i un altre en pot dir d’operació po-
lítica contra l’exercici de l’autodeterminació i contra els drets civils i polítics d’una 
gran part de la població. I que segurament també implicava com a mínim mirar cap 
a una altra banda o no posicionar-se davant de fets molt greus, de violència repressi-
va molt important, de conculcació i limitació de drets molt important. 

Encara m’ha preocupat més quan vostè, senyor Gual, ha dit que gràcies a la 
convocatòria d’eleccions es va assolir una situació de major estabilitat. Vostè sap 
que aquesta convocatòria d’eleccions es produeix per la suspensió d’un Govern, per 
la dissolució d’un Parlament, per l’empresonament d’un Govern i la presidenta del 
Parlament. Com em pot vostè dir que, gràcies a això, recuperem una estabilitat  
desitjada? Encara em preocupa més, en el sentit de que no veig un posicionament 
clar respecte a quelcom que és igual o més sagrat, que són els drets, els drets socials, 
civils i polítics, el dret d’uns electors i unes electores que han creat un Parlament, 
que han donat legitimitat a un govern. I, sincerament, penso que una entitat com la 
seva no es pot permetre el ser aliè a tot això. Però és que encara em preocuparia 
més si, a més de no ser aliè, fos actor, fos com... És a dir, podríem acabar parlant, 
en la línia del que preguntava la senyora Geis, que aquest decret de deslocalització 
d’empreses és un decret de «la Caixa», diguéssim, per facilitar, per crear les condi-
cions ambientals polítiques adequades i jurídiques per a una determinada actuació 
de deslocalització?

Mirin –i acabo–, certament, fruit de la seva activitat econòmica i financera, sens 
dubte hi ha l’obra social. Evidentment. Evidentment que hi ha aquesta actuació que 
genera un retorn a la comunitat. Però no només hi ha això, també hi han efectes i 
externalitats negatives, des del nostre punt de vista, eh? Fruit d’aquesta activitat eco-
nòmica pot haver-hi molt patiment d’una població que no té dret a l’habitatge, que no 
té un accés a l’habitatge, que es veu desnonada, per exemple. Poden haver-hi efectes 
mediambientals gravíssims fruit, directament o indirectament, de determinades ac-
tivitats econòmiques d’empreses del seu grup i d’intervencions en països tercers que 
generen problemes importants en comunitats i territoris, etcètera. 
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És a dir, hi han externalitats molt importants que des del punt de vista de la 
nostra responsabilitat política, que ens devem a una ciutadania, però no només na-
cional, sinó per responsabilitat, una ciutadania global, perquè els problemes locals 
avui són problemes globals, ens obliguen a preguntar-los aquestes qüestions i dema-
nar-los quina és la seva responsabilitat social respecte a això. Però també observem 
que hi han hagut unes externalitats polítiques negatives fruit del seu posicionament 
en aquest conflicte que, hi insistim, no l’hem vist equànime, no l’hem vist neutral, 
l’hem vist decantat políticament i les seves respostes més aviat ens refermen en 
aquesta preocupació, que no ens la mitiguen. 

I, per acabar, nosaltres, davant de tot això, com saben, és un debat en el que se-
gurament no coincidim o no estem d’acord, nosaltres en aquest Parlament reitera-
dament defensem la necessitat, no només per raons socials, sinó també per raons 
polítiques, després de les lliçons de l’octubre del 2017, de recuperar sobirania sobre 
infraestructures molt importants, sobre recursos estratègics i bàsics del país, molt 
importants, alguns dels quals avui, precisament, gestionen empreses del seu grup. 

Gràcies per la seva atenció i, per endavant, per les seves respostes.

El president

Senyor Gual, si vol...

Jordi Gual Solé

Sí, gràcies. Bé, jo crec que la intervenció té dos eixos i vull donar resposta als 
dos. Breu, per donar temps a altres, també, rèpliques. La primera és sobre el zel 
respecte als estalvis i el zel respecte als drets democràtics, socials, civils i polítics. 
Miri, nosaltres hem dit moltes vegades que la nostra entitat respecta profundament 
el sistema democràtic pel qual la ciutadania s’expressa en els parlaments i en les ur-
nes. I, naturalment, i com no podia ser d’altra manera, també respecta profundament 
l’ordre legal vigent i s’até a l’ordre legal vigent i al que decideixen les majories i mi-
nories parlamentàries en cada moment. Al llarg del procés d’aquests darrers anys 
sempre ens hem atès a aquest mode de conducta. Hi ha, a la població de Catalunya, 
una diversitat d’opinions que es tradueix en l’equilibri parlamentari que estem vivint 
en aquests moments, i que vivíem el 2017, i això es reconeix per part de l’entitat com 
a legítim, i s’ha actuat sempre respectant tota la legislació sense influir en absolut 
en els procediments polítics, que és l’àmbit dels que es dediquen, vostès mateixos, a 
aquesta professió, a representar la ciutadania en els parlaments i a legislar. Nosaltres 
no ens hi posem, en política, no ens hi hem de posar mai. Nosaltres no estem deter-
minant cap agenda política. Ens guia només preservar els estalvis dels clients, els 
llocs de treball –més de 35.000– dels empleats i els estalvis dels accionistes i les 
inversions dels accionistes. Això és el que ens guia. No ens posem en política, l’hi 
repeteixo. No ens hi posem i no som part de cap conxorxa ni de cap estratagema que 
vostè es pugui imaginar. En absolut. Només ens guia això. 

I el segon aspecte, quant a les externalitats negatives, això em fa molt de mal. 
Perquè a nosaltres, una entitat que té com a accionista de referència l’obra social, la  
fundació bancària, i que té un codi de conducta històric de revertir en la societat 
amb l’acció que fem dia a dia en els àmbits de l’habitatge i en molts altres àmbits, 
també cuidant del medi ambient..., que ens digui a nosaltres que generem externali-
tats negatives ho trobo inversemblant. Precisament, tenim un model d’empresa que 
el que fa és tenir en compte a tothom qui participa en la generació de valor a l’em-
presa: els empleats els primers, els clients amb els quals tenim una relació de llarg 
termini, a les verdes i a les madures, els accionistes, que volem que siguin –espe-
cialment ho és la fundació bancària– accionistes de llarg termini, pacients, que no 
se’n van en les primeres de canvi, i amb una acció a través de les nostres oficines 
que ens fa estar a prop de les necessitats socials de tot el país, atenent allà, a Santa 
Coloma de Farners, on sigui, la necessitat que pugui tenir, que ha detectat el direc-
tor de l’oficina i amb el qual fem servir fons de l’obra social descentralitzats que es 
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distribueixen a nivell local. Acusar-nos a nosaltres d’externalitats negatives? Home, 
si és un model d’empresa precisament que tracta d’integrar les preocupacions de la 
societat, i ho hem demostrat al llarg dels anys. Per tant, aquesta crítica, em perdo-
narà, però no la puc acceptar. Precisament, som un exemple d’actuació just en sentit 
contrari.

Isidre Fainé Casas

Miri, jo..., en obra social invertim 560 milions. I aquí ve el 42-43 per cent, a 
Catalunya. I no ho faig públic perquè no m’estirin de tot arreu. I aquesta obra social 
és la més gran que es fa a Europa. Clar que la podem fer millor, sempre es pot mi-
llorar. Però nosaltres, els recursos que generem, els fiquem amb obra social, perquè 
és la naturalesa de l’antiga caixa, no? Per un costat, la part financera, per altra part...  
Hi arribem a posar, directament o indirectament, 16 milions de persones, i a Espanya 
en conjunt, perquè estem a tot Espanya. Estem a Espanya perquè aquí se’ns demana-
va també estar a Espanya, en el seu moment, eh?, que havíem de tindre la primera 
entitat d’Espanya. Ja la tenim. Però no hem oblidat els nostres deures. Seguim fent 
obra social, i aquesta és la pura veritat, no? 

Llavors, per nosaltres els estalvis són sagrats, en un moment que perillen els es-
talvis hem de moure, més que res. La fundació ho té tot aquí. O sigui, hem d’anar a 
Balears perquè era la Caixa de Catalunya i Balears, que era el lloc que menys mal 
fèiem, no? I la nostra idea és el contrari, de procurar que el nostre país, parlant de 
Catalunya, sigui capdavanter com ho ha sigut sempre, no? Aquesta és la nostra pre-
ocupació.

El president

Gràcies. Pel Grup Republicà, Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí, moltes gràcies. Bé, s’ha respost parcialment a alguna de les preguntes. El se-
nyor Fainé, explícitament, ha respost la meva pregunta respecte del canvi del domi-
cili social de la fundació, amb uns criteris que puc no compartir, però en qualsevol 
cas els ha explicitat, no?, pel fet de Caixa de Catalunya i Balears, bé, ha trobat un 
bon argument. 

Per la resta, el senyor Gual no m’ha respost. Jo el que li he demanat..., vostè ha 
parlat d’aquest moment d’inseguretat que diu que es vivia en aquelles dates, una in-
seguretat jurídica que vostè ha esmentat que a dia d’avui s’ha traslladat a l’esfera del 
dret penal, i en tenim les proves de cada dia, de que no tenim seguretat jurídica en 
l’àmbit penal. Entenc que aquest no és tan preocupant, si més no des del punt de vis-
ta de la gestió bancària, però, home, el que sí que li he demanat és que arran d’allò 
que vostè ha dit que la primera setmana d’octubre hi va haver no sé si algú ha xifrat 
en 7.000 milions l’extracció de dipòsits..., li he demanat explícitament si vostès ha-
vien tingut cap mena d’intervenció en la concepció del decret. I li demano que em 
respongui, explícitament, si des de «la Caixa» van parlar amb el ministeri –perquè 
clar, els decrets llei, a dia d’avui, encara els fan els governs– perquè fessin aquest 
decret i, per tant, si és quelcom que va sorgir per generació espontània per part del 
ministeri, per part del Govern espanyol, o vostès hi van tenir cap mena d’implicació, 
que pot ser justificable, en el que vostè diu. 

Doncs, evidentment, des del punt de vista de la supervivència i de la seva entitat, 
podria justificar l’adopció d’aquesta mesura, de la manera mateixa manera que m’ha 
semblat entendre que pretenia justificar el fet de que aquesta decisió s’adoptés en un 
consell d’administració no desvirtuava en el fons que la decisió obeís a la voluntat 
majoritària de l’accionariat, que és lo que m’ha semblat entendre quan deia que l’ac-
cionista de referència i els inversors internacionals, és a dir, deixant de banda els pe-
tits accionistes, aquests sí que estaven o creien que era una mesura positiva, doncs, 
traslladar la seu social de CaixaBank. 
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Això em porta a pensar..., a dia d’avui, vostès tenen sobre la taula tornar la 
seu social de CaixaBank? Com també he preguntat i no se m’ha contestat. O vos-
tès entenen que les majories en el Parlament que configuren també el Govern de 
Catalunya a dia d’avui fan desaconsellable traslladar aquesta seu, perquè són simi-
lars a les que existien al 2017; i, per tant, voldria saber si això condiciona d’algu-
na manera la seva decisió. I ja sé que vostès no fan política, però, si tinguéssim un 
govern de Ciudadanos i el PSC, seria més lògic pensar que s’ha de traslladar la seu 
social a Catalunya? Li pregunto si pot il·lustrar en aquest sentit o potser és quelcom 
que no han tingut mai en ment.

I ja sé que vostès diuen que no fan política, però jo, en aquest cas, he de dissen-
tir del president de la Fundació «la Caixa». Li he preguntat abans explícitament per 
una declaració institucional pública que es va fer el mes d’octubre, tant vostè, per-
sonalment, com a president de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, i 
l’Associació de Banca Espanyola, recolzant explícitament l’aplicació de l’article 155 
per part del Govern espanyol. I li he preguntat també explícitament si aquesta de-
claració institucional va ser motu proprio, és a dir, va ser fruit, en aquest cas, de la 
seva decisió com a president de la institució a la que representava en aquest acte, o 
va obeir a una demanda per part d’algun representant del Govern espanyol, que no 
té per què ser una pressió, pot ser un comentari. 

Lo que resulta una mica..., i els hi he de dir, planerament i sincerament, perquè 
el senyor Gual ha contestat amb molta vehemència perquè jo crec que en algun mo-
ment de les seves expressions podíem entendre que pensava que diem disbarats. 
Però des del punt de vista de la vessant política, resulta inversemblant, en un con-
text com aquest, que vostès no tinguessin interlocució amb el Govern de Catalunya, 
amb el Govern d’Espanya, que tothom els plantegés escenaris, que tothom els de-
manés el seu parer, que tothom intentés d’alguna manera influir. Escolti, no som 
«tontos». Crec que no ho som, no?, i, per tant, vull ser curós amb els termes, però 
fent una mica entendre que ningú va parlar de res a l’hora de prendre segons quines 
decisions. I em disculpo si no és així, em disculpo per endavant si el senyor Gual 
es reafirma amb la mateixa vehemència d’abans que no va rebre cap mena d’input. 
Vostè diu: «No vam rebre pressió.» Bé, no sé si és una pressió. No van tenir inter-
locució amb ningú abans d’adoptar aquesta decisió? 

I, per tant, també, una darrera pregunta: li voldria demanar si vostè, literalment i 
planerament, rebutja la certesa de les informacions aparegudes al diari Ara i de l’in-
forme emès l’any 2018 pel Col·legi d’Economistes de Catalunya respecte de que la 
fuita de dipòsits a les principals entitats financeres catalanes en una part important 
–si no recordo malament, fins a un 33 per cent, fins a 12.000 milions d’euros, si no 
recordo malament– provenien de fons públics i... Ja veig que fa que no amb el cap. Ja 
veig que fa que no amb el cap. Però jo li demano que expliciti de manera planera que 
aquestes..., tenen dret a defensar els seus arguments, tant el diari Ara com el Col·legi 
d’Economistes, si difereixen del seu pensament. A partir d’avui, si aquest queda 
transcrit en una acta del Parlament, doncs tindran un motiu per rebatre’l, si és el cas. 

Gràcies.

Jordi Gual Solé

Bé, intentaré parlar de manera planera en comptes de manera vehement. 
Començaré pel final. Rebutjo..., no sé, no sé, l’informe del Col·legi d’Economistes, 
no sé d’on han tret aquesta informació, se m’escapa. I també la informació que va 
sortir al diari Ara. No sé d’on ho han tret. No es correspon amb la realitat i no crec 
que calgui emfatitzar-ho més. 

I després, respecte als altres punts, abans de passar-li la paraula al senyor Fainé, 
no he entès massa això de la referència penal que vostè ha fet. Però el que sí que li 
puc assegurar és que, en aquells dies d’octubre, molts clients –vam tenir moltes tru-
cades de clients i d’accionistes, d’agències de rating, d’inversors...– van trucar preo-
cupats perquè van pensar, i només n’hi ha prou que ho pensin, o que s’ho imaginin, 
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o que sigui una possibilitat, en la possibilitat de que el banc deixés de tenir accés 
al Banc Central Europeu. I això és el que va provocar la sortida de dipositants i la 
venda, per part de petits accionistes, també, de les seves accions i de molts diposi-
tants de Catalunya. I no sé de quin color polític. Però vull dir que això no ho sé, no? 
Per tant, em reafirmo en el que he dit abans: era una situació incipient de pànic que 
s’havia de tallar de soca-rel. I això és el que vam fer. 

Com he dit abans també, i ho repeteixo, vam contactar amb el Govern en relació 
amb si era possible canviar de seu de manera àgil, encara que sabíem que la junta 
general d’accionistes segurament hi donaria suport. Però, com que era una situació 
d’emergència, com més aviat s’actués més aviat es tallava de soca-rel i, per tant, vam 
parlar amb el Govern, igual que ho devien fer altres entitats, com he dit.

I quant a la tornada, la decisió que va prendre el consell d’administració no va 
posar cap mena de condicions i estem molt bé a la seu de València.

Jordi Orobitg i Solé

Quan parla de «govern» vol dir, entenc, espanyol?

Jordi Gual Solé

Sí, sí, sí. Si vols contestar...

Isidre Fainé Casas

La seu de Catalunya a Balears de la fundació és de fa molts anys, i continuem 
en això. Nosaltres vam fer aquest pas per ajudar el banc –per ajudar el banc–, però, 
pensin una cosa, la fundació tenim un compromís d’invertir més de 500 milions 
cada any en diferents programes i nosaltres necessitem assegurar que aquestes fonts 
continuïn. Poden estar orgullosos perquè tenen la fundació –sap greu dir-ho perquè 
estic jo de president– més important d’Europa en aquests moments. Tenen una fun-
dació que és capaç d’invertir 500 milions en diferents programes, un 60 per cent 
socials, un 20 per cent de temes de, podríem dir-ne, cultura i d’art i un altre 20 per 
cent de temes de recerca. I ho estem fent sense fer soroll, però anem avançant en 
aquest sentit. 

Tenen aquí a Barcelona la seu de la fundació que en aquest moment està a Balears 
perquè és un terreny..., Catalunya i Balears hem treballat junts sempre –hem treba-
llat junts sempre–, i de fet es deia Caixa de Catalunya i Balears. Fins que això, quan 
es va fusionar Caixa de Barcelona, es va canviar aquest títol, però nosaltres teníem 
una presència a les illes de fa molts anys. 

Jo no sé com els hi puc explicar. Jo he estat molts anys a «la Caixa», no? Vaig 
entrar a la banca d’auxiliar i he fet tota la meva carrera treballant i he tirat endavant. 
Però la imatge que hi ha a Espanya de la fundació i del banc és molt bona –és molt 
bona–, perquè nosaltres estàvem tancats aquí i van dir que ens escampéssim pertot 
arreu d’Espanya. I així ho hem fet –i així ho hem fet. I l’obra social està lligada a  
tot això. Però el fet que invertim a Catalunya més de 200 milions cada any, cada any, 
en obra social, durant deu anys són més de 2.000 milions, eh?, i són programes que 
es poden veure. Els invito un dia a que vinguin a la fundació i ho vegin. No estem 
aquí parlant de cara a la galeria. 

Escolti, des del fundador, el sentit social que té «la Caixa» el tenim tots els que 
hi treballem, i, si algú ho vol veure, que vingui, perquè nosaltres els ensenyem tots 
els programes que tenim, no amaguem res en aquests temes. Però clar, el banc és el 
que ens ha donat... Abans era tot un conglomerat, hem pogut aconseguir separar la 
fundació del banc; «la Caixa» té vida pròpia ara, la fundació té vida pròpia. El banc 
també té vida pròpia. I és possible que ens anirem allunyant. De fet, no tenim el cent 
per cent, en tenim el 40, un dia tindrem el 30, un dia tindrem el 20. Perquè la nos-
tra missió és d’entrega a la societat on treballem, i bàsicament aquest moment és a 
Catalunya i a Espanya, i a Catalunya dediquem, de 500 milions, 200 i escaig; 220.

Vull dir que, en aquest sentit..., però no vull acabar això aquí. Si qualsevol de 
vostès vol vindre a «la Caixa» a presentar-li les persones o conèixer més els pro-
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grames, no tinc cap inconvenient. No hi ha cap inconvenient. Però nosaltres hem de 
defensar aquest moviment, que és únic al món. «La Caixa» no està..., una fundació 
com «la Caixa», que neixi d’una caixa d’estalvis, no n’hi ha una altra. Llavors, es-
tem oberts a que vostès palpin lo que estem fent, no amaguem res. Aquí hem vingut, 
doncs, perquè les circumstàncies així ho demanen, però pensin que «la Caixa» és de 
vostès, és de vostès, també.

El president

Ha quedat clar. Sí, sí. (Jordi Orobitg i Solé demana per parlar.) Un aclariment, 
molt breu.

Jordi Orobitg i Solé

Senyor Fainé, no tinc res a rebatre del que diu. És a dir, hi estic d’acord, conec 
alguns dels seus programes, com «Invulnerables», i la veritat, fan molt bona feina 
pel territori. Però no voldria..., entenc que no ha volgut fugir d’estudi, però jo li he 
fet una pregunta específica en relació amb aquell comunicat que va fer la CECA i 
l’Associació de la Banca d’Espanya i, per tant, li demanaria que respongués, perquè 
ja li he fet dos vegades i no se m’ha respost. 

Gràcies.

Isidre Fainé Casas

No ho sé, no t’he entès bé. (Veus de fons.) El comentari de la CECA? Quin co-
mentari? (Veus de fons.)

Jordi Orobitg i Solé

Una declaració institucional que es va fer l’octubre del 2017 en la que van parti-
cipar conjuntament, vostè com a president de la confederación española.

Isidre Fainé Casas

En soc president, sí. 

Jordi Orobitg i Solé

Correcte. I li demanava si aquesta declaració institucional deia... Vostès diuen 
que no fan política. Des del nostre punt de vista, allò va ser un comunicat polític, 
perquè en qualsevol cas el que es deia és que es donava suport al Govern espanyol 
en l’aplicació de l’article 155.

Isidre Fainé Casas

A mi no em va influir ningú del Govern espanyol. No sé si va sortir un comuni-
cat que... A la CECA estan encantats de que sigui president. No sé, però no volen 
que me’n vagi, de moment.

Jordi Orobitg i Solé

D’acord.

El president

Senyora Geis.

Gemma Geis i Carreras

Sí; jo també, per acabar, quatre consideracions més, i al final la nostra partici-
pació aquí és en funció de l’exigència de les entitats que formen part del país, «la 
Caixa», que vostès estan dient, té l’arrelament que té i, per tant, això en proporció  
a l’exigència que tenen els ciutadans. I tots aquí tenim amics i amigues que treballen a  
«la Caixa», coneixem la feina que fan, com a l’octubre també van rebre les bufetades 
de la Policia Nacional, o com gent, sense ser independentista, va anar a defensar les 
urnes, o sabem les pressions i les fugues de dipòsits que rebien el dia a dia... I, per 
tant, nosaltres també formem part de la societat i tenim l’entorn que tenim i conei-
xem molt bé quina és la relació. 



DSPC-C 449
25 de febrer de 2020

Sessió 20 de la CIACE  54

Ara, clar, quan tenim mitjans de comunicació, amb fonts, que diuen que el pa-
per de «la Caixa» aquell dia, doncs, segurament per la pressió que tenien de ser in-
ductors d’aquest decret..., doncs nosaltres, òbviament, ho hem de preguntar. Llavors 
vostès s’avindran a respondre o no. Però això no és una qüestió que surti com un 
bolet aquí, sinó que la qüestió està en llibres, en informacions, amb el president 
Rajoy..., i, escoltin, un secret quan el saben més de dues persones deixa de ser un 
secret. Per tant, aquesta és la nostra funció també aquí. 

Quan vostè parla de l’arrelament al territori, dic: imagini’s, si no tinguéssim dè-
ficit fiscal, el que podríem fer a Catalunya amb les polítiques públiques pel que fa a 
la fundació bancària..., doncs imaginin que no tinguéssim el dèficit fiscal. 

Com vostè ha dit també, senyor Gual, no?, el retorn de la seu social..., diu: «Estem 
molt bé a València aquí.» Home, hagués estat un titular també bonic de dir: «Estem molt  
bé a València, però també ens agradaria, segurament, tornar a Catalunya», que és on 
«la Caixa» va néixer, va tenir la confiança de tanta i tanta gent i gran part d’aquest 
creixement és del potencial, de la confiança que treballadors i gent que gestionava 
«la Caixa» amb els ciutadans de Catalunya van saber treballar i, per tant, jo crec que 
aquest hagués estat un gran titular més enllà de que «estem molt bé a València». 

Quan vostès parlen, no?, de que tenien aquest suport, d’aquests dies difícils, d’a-
quest suport..., clar, és diferent una decisió que passi pel consell d’administració o 
per la junta d’accionistes. La junta d’accionistes, segurament, la mateixa configura-
ció de tenir accionistes més petits que segurament haguessin set més bel·ligerants o 
més controladors amb el posicionament de «la Caixa», i, per tant, és molt més fàcil 
políticament passar una decisió per un consell d’administració que per una junta 
d’accionistes, i jo també crec que va ser un dels motius pels quals va fonamentar 
aquest decret. Que jo el que demano és que, escolta, que es derogui aquest decret 
llei, que es derogui, que es torni a la situació actual.

Quan vostè parlava també d’estabilització, també al que feia referència el dipu-
tat Riera. I diu: «Estem estabilitzats. Nosaltres, com a entitats bancàries, volem se-
guretat jurídica.» Jo vaig veure també el cas del banc de Scotland, què va passar 
amb el grup… Vam estudiar tot això. Demanen seguretat jurídica. Saben què passa? 
Nosaltres, aquí al Parlament, de seguretat jurídica no en tenim. De seguretat jurí-
dica no en tenim. Els diputats i diputades del Parlament de Catalunya, de seguretat 
jurídica, no en tenim. Votem, i el que votem no sabem quin efecte té perquè està 
controlat pels tribunals de justícia. I una entitat bancària forma part de la societat, i 
de la mateixa manera que hi ha d’haver empreses, s’han de garantir drets i llibertats. 
I nosaltres aquesta situació d’estabilitat i de seguretat jurídica, des de l’aplicació del  
155, no la tenim. Nosaltres, per posar en un paper, en una proposta de resolució, 
«monarquia» o «dret a l’autodeterminació», estem sotmesos a querelles. Que això 
no passa en cap altre país del món. Per tant, l’hi poso perquè vostè explica la situa-
ció que van viure i nosaltres també…, la situació d’estabilitat no hi és, perquè amb 
gent a la presó i a l’exili que els avalen vots, i que són lliures a Europa i a Espanya 
els tenim a la presó, una situació de normalitat no existeix. 

I el senyor Fainé feia referència a la confiança, no?, que la confiança és…, el 
més important és travar-la, no? Per això li deia que és important que aquest decret 
llei que, pel context, el que sigui, vostès van prendre aquestes decisions, una deci-
sió molt controvertida, però la necessitat d’acabar amb aquest decret llei de seus 
socials fake a Madrid domiciliades a despatxos d’advocats; entitats bancàries com 
«la Caixa» a València o Alacant, en el cas anterior. Jo crec que això..., crec que s’ha 
de retornar a una certa normalitat i una certa situació de prou utilització del decret 
llei, diguem-ne, per crear aquesta situació de pànic que bé relatava el senyor Gual. 

I, finalment, també els hi vull recordar perquè… Mirin, abans ha vingut el di-
rector del Museu de Lleida i ha explicat el cas de la Sixena. I del cas de la Sixena 
aquests dies hem vist com el conseller Lluís Puig, el conseller Vila, que van actuar, 
doncs, seguint el mandat i el lideratge del president Puigdemont, han de respondre 
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ara amb el seu patrimoni. I aquí també ens vam trobar, i també és una responsa-
bilitat, doncs, que durant aquells dies SegurCaixa Adeslas va cancel·lar la pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil que donava cobertura als diputats i diputades 
del Parlament de Catalunya, que aquesta SegurCaixa Adeslas estava gestionada per 
Mutua Madrileña, i la CaixaBank també hi tenia un paper. Vinc a dir que quan par-
lem del paper de «la Caixa», difícil, hi han decisions que esperem que en el futur… 

Perquè això és una qüestió que també està en el fons del que diu el diputat Riera. 
L’independentisme, agradi més a alguns, o menys, no deixarà d’existir. L’anhel de 
votar d’aquest poble de Catalunya i el compromís amb els drets i llibertats més en-
llà de l’independentisme engloba un 80 per cent de la població catalana. Per tant, 
les entitats bancàries, les empreses i les institucions d’aquest país sempre hauran de 
tenir aquesta realitat, que és que a Catalunya, eleccions rere eleccions, l’indepen-
dentisme ha guanyat. I que hi ha una voluntat d’aquest poble de poder votar i viure 
en democràcia, i entitats com les seves hauran de conjuminar els interessos legítims 
d’una entitat bancària que ha de fer aquesta gestió amb els anhels democràtics i de 
voler votar del poble de Catalunya. 

I, per tant, jo el que els demano és que repensem el futur, aquest paper molt 
controvertit a «la Caixa», en aquests dies, per al futur, que sapiguem entre tots ple-
gats trobar una solució dialogada, que ja hem vist, amb el llibre del president Rajoy, 
que si no s’haguessin convocat les eleccions també haguessin aplicat el 155..., doncs 
de saber trobar la solució que aquest poble pugui votar en llibertat i pugui exercir 
els seus drets civils i polítics.

El president

Molt bé, diputada. 

Isidre Fainé Casas

No, voldria comentar-li, simplement… A mi diversos presidents de la Generalitat 
m’han demanat que tinguéssim una presència a Espanya, eh?, i és lo que hem fet. 
O sigui, hem conquerit Espanya, com a banc, som la primera institució espanyola 
–encara que tenim un pes específic molt fort aquí–, però hem aconseguit l’antiga 
ambició. Ara resulta que això és dolent. No és dolent, veritat? Doncs lo que tenim és 
aquesta presència a tot arreu, i això ens ha fet tindre una posició forta en el mercat 
i poder cotitzar i poder fer un dels primers bancs…, som el primer banc d’Espanya, 
CaixaBank és el primer banc d’Espanya. Si als altres comptes lo que tenen por ahí 
sumats, sí, però nosaltres hem aconseguit l’objectiu. 

I la nostra fundació és la primera d’Europa, és la primera d’Europa. No compto 
Anglaterra, però és la primera d’Europa. I hem d’estar-ne orgullosos. Això s’ha fet 
amb els estalvis de les persones, del poble i de la gent. Per descomptat que tenim 
moltes coses a millorar i estem oberts. Jo, al marge d’aquest Parlament, que estem 
per parlar d’aquesta cosa, qualsevol iniciativa o qualsevol idea que tingueu de cor-
regir-nos, estic disposat a escoltar-la, o sigui que no tanco les portes a ningú, en 
aquest sentit, no?

Jordi Gual Solé

Sí, jo també per algunes de les…, de la seva intervenció, senyora Geis. No, sim-
plement, dir que jo no em vull… A veure, jo entenc molt bé la inseguretat jurídica 
que pot tenir un banc, una entitat financera, i l’enorme risc que li posa per a la seva 
viabilitat i supervivència. Si hi ha inseguretat jurídica en el món polític no hi entra-
ré, perquè no soc expert en dret polític ni dret constitucional. 

Em sorprèn el que diu sobre el paper molt controvertit de la nostra entitat, perquè 
el paper de la nostra entitat, com he dit moltes vegades, és estar atents als desitjos 
dels empleats, dels clients i dels accionistes, independentment de quin sigui el seu 
posicionament polític, preservant els estalvis i els llocs de treball i la qualitat de la 
inversió. No accepto el fet de que el reial decret creés una situació de pànic. És al re-
vés: la situació de pànic es va poder aturar gràcies a que va haver-hi el canvi de seu. 
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I em recorden els assessors que la junta general d’accionistes va ratificar els canvis 
en els estatuts amb un 99,95 per cent, és a dir, vaja, per una majoria aclaparadora, 
aclaparadoríssima, diguem-ne, no? 

I, per últim, també, que abans no he donat resposta a la seva pregunta, en relació 
amb els canvis de seus socials que puguin haver fet algunes empreses que no esti-
guin d’acord amb la realitat. En el nostre cas ja li puc ben bé assegurar que tant per 
les reunions dels òrgans d’administració de l’entitat com per les instal·lacions que te-
nim i per la nostra presència al País Valencià, doncs, la nostra seu social és allà i tot 
funciona de la mateixa manera; que també estem molt a Catalunya, també a Madrid, 
i ara també el Grup CaixaBank està molt present a Lisboa, eh? I, per tant, tenim pre-
sència operativa significativa donada la mida de la nostra entitat.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Donem així per acabada aquesta compareixença. Moltes 
gràcies, senyor Jordi Gual, moltes gràcies, senyor Isidre Fainé, i l’equip que els ha 
acompanyat aquest dematí aquí. La seva compareixença crec que ha estat molt acla-
ridora i serà útil, diguem-ne, per als treballs de la comissió. Molt agraït per la seva 
presència aquest dematí.

Abans de continuar, si volen els grups, els portaveus, cinc minuts per a un aclari-
ment de l’últim punt, eh?, i serà ràpid, però vegem-nos un momentet, d’acord?

La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i es reprèn a un quart de quatre i un 

minut.

El president

Escolteu...

Pla de treball de la comissió
394-00006/12

...el darrer punt de l’ordre del dia d’avui, i acabem de seguida. 

Compareixences de Clara Ponsatí i Obiols, José Creuheras Margenat, 
Javier Pérez Royo i Joan Josep Omella (revocades) i de Sara Vilà Galán 
(canvi de tramitació)

365-00023/12, 365-00061/12, 357-00187/12, 357-00663/12 i 357-00678/12

Després de la Junta de Portaveus hem convingut que donem les compareixences, 
diguem-ne, per finalitzades.

Per tant, ens dotem, diguem-ne, d’uns dies perquè els grups parlamentaris pu-
guin presentar el pla de treball, i ens donem la data del 12 de març per poder, doncs, 
presentar, a dos quarts d’onze del matí, les conclusions, cada grup parlamentari. 
Algun comentari al respecte? (Pausa.)

Doncs el donem per aprovat.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de quatre de la tarda i dos minuts.
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