
Ple del Parlament 

Sessió núm. 11 / 29 de juliol de 2021 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓ EN BRUT 

 

Aquesta transcripció està pendent de 

verificació i correcció. Pot contenir, doncs, 

errades de fidelitat i incorreccions 

lingüístiques i no es pot considerar  

com una publicació oficial 

 



Ple del Parlament 

Sessió núm. 11 / 29 de juliol de 2021 

 

2 

Fitxer 14 

 

La sessió es reprèn a . Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada  

de la vicepresidenta primera, la vicepresidenta segona, el secretari primer, la 

secretària segona, el secretari tercer i el secretari quart. Assisteixen la Mesa la 

secretària general, el lletrat major i [lletrats]. 

de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, el 

lletrat major i [lletrats]. 

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de tot el Govern/  

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident 

i conseller de Polítiques Digitals i Territori, la consellera de la Presidència, el 

conseller d'Empresa i Treball, el conseller d'Empresa i Treball, el conseller 

d'Economia i Hisenda, la consellera d'Igualtat i Feminismes, la consellera d'Acció 

Exterior i Govern Obert, el conseller d'Educació, la consellera de Recerca i 

Universitats, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el conseller 

de Salut, el conseller d'Interior, la consellera de Drets Socials, la consellera de 

Cultura i la consellera de Justícia. 

La presidenta 

Bona tarda. Atesa la recepció del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 

amb relació al decret llei 15/2021, de 6 de juliol, de creació del Fons Complementari 

de Riscos de la Generalitat de Catalunya, passem ara al següent punt de l’ordre del 

dia. 

Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons 

Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya  

203-00005/13 

El cinquè punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la validació d’aquest decret 

llei i, per tant, en primer lloc, i d’acord amb l’article 158.2 del reglament, té la paraula 

el conseller d’Economia i Hisenda, senyor Jaume Giró, per exposar les raons per les 

quals ha estat promulgat aquest decret llei. 
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El conseller d’Economia i Hisenda (Jaume Giró i Ribas) 

Gràcies, presidenta. Diputades i diputats, conselleres, president, conselleres, 

consellers. Des que el 6 de juliol el Govern va aprovar aquest decret llei que avui 

presento per convalidar, sabeu que hem defensat que aquest era un decret solvent 

i ben forjat jurídicament, fins i tot algú feia broma quan dèiem «impecable 

jurídicament». I avui el Consell de Garanties Estatutàries saben ben bé què ha dit: 

Ha avalat per unanimitat la constitucionalitat i adequació a l’Estatut..., i de l’Estatut 

del decret íntegrament; íntegrament del primer a l’últim article, el que fa escampar 

els dubtes sobre la seva legalitat que intencionadament s’havien estès les darreres 

setmanes. Aquest decret que avui portem al Parlament per convalidar crea un fons 

que serveix per donar cobertura a servidors públics que estiguin enmig d’un procés 

judicial per alguna acció que hagin fet en funció del seu càrrec, perquè puguin 

defensar-se mentre dura el procés i sense que hagin de posar com a fiança els béns 

propis o que els embarguin els seus estalvis i pensions. Protegeix els servidors 

públics com fan totes les administracions de les democràcies del món occidental.  

És un fons públic que complementa els riscos que la Generalitat no tenia coberts 

actualment, sí en el passat, fins la tardor del 17, i que ara cobrirem en favor dels 

funcionaris actuals i futurs, garanteix a les persones afectades el seu dret a la 

presumpció d’innocència i evita que es produeixin embargaments de patrimonis i 

estalvis sense haver estat jutjats. És un mecanisme per restablir l’espai de llibertat, 

per fer acció política a Catalunya sense la por, l’angoixa que fins ara hem viscut en 

aquests darrers temps.  

D’acord amb la sisena i darrera recomanació del dictamen del Consell de Garanties 

Estatutàries, proposo als grups que votin favorablement a la tramitació com a 

projecte de llei per incorporar les millores de redacció que proposa el Consell de 

Garanties Estatutàries i que en cap cas, com vostès saben, en cap cas modifiquen 

ni alteren el contingut del decret llei. Com que el decret llei ha estat abastament 

explicat amb tota mena de compareixences públiques per part de membres del 

Govern i per part de mi mateix, em permetran que ara faci alguna reflexió al voltant 

del decret i del que hem après en les darreres setmanes.  
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Des de que era adolescent que tinc la consideració més alta de l’ofici de polític i de 

la vocació de servidor públic. Tinc les meves idees i conviccions, però naturalment 

respecto totes les altres, totes, i cada vegada que arribo al Parlament, que tal com 

el defineix l’Estatut, és el lloc que representa tot el poble de Catalunya, i cada cop 

que entro en aquest hemicicle carregat d'història vull pensar que tots els membres 

d'aquesta cambra, tots, sense excepció, perseguim el bé comú i que tots creiem que 

la política democràtica és la forma més civilitzada, però també la més justa 

d'aconseguir-ho. Cada partit busca el bé comú amb les seves pròpies posicions i és 

això el que enriqueix el debat i el que enforteix la democràcia. Per això, senyores i 

senyors diputats, em costa tant d'entendre que algunes formacions com Ciudadanos 

o com VOX renunciïn amb tanta facilitat a la seva pròpia sobirania política. Perquè 

és això exactament el que estan fent. Estan claudicant. Estan renunciant a fer allò 

per al que els seus votants els varen elegir, que no és una altra cosa que fer política. 

Fer política és una cosa que és per allò que els ciutadans han escollit aquest 

parlament. Ho fan aquí, en aquest parlament de Catalunya, ho han fet amb aquest 

decret llei, amb tota mena d'esforços i fins i tot a corre cuita aviam qui arribava abans 

a presentar una querella, però també ho fan al Congreso de Madrid i ho fan al 

Parlament Europeu, com ho han fet amb el president Puigdemont i amb els diputats 

Comín i Ponsatí. Vostès, que es diuen liberals, potser per aquesta raó consideren 

que un procediment adequat de gestionar la cosa pública pot ser la subcontractació 

de certs serveis. Vostès han decidit subcontractar la seva feina als tribunals i a la 

Fiscalia. (Aplaudiments.) Els hi dic sincerament i els hi dic, cregui'm, amb tot el 

respecte: mai hagués imaginat que un dia vostès arribessin a pensar que podia ser 

una bona idea subcontractar el debat i la discussió política tot enviant-los als 

tribunals. Mai hagués imaginat que vostès, senyores i senyors de Ciudadanos i de 

VOX, arribessin a pensar de vostès mateixos que són redundants, que els seus 

escons i els seus sous públics són redundants i que creguessin, com sembla que 

creuen, que la millor manera de desplegar el programa dels seus partits és 

subcontractant aquesta tasca als tribunals. Mirin, Déu me'n guard de donar-los un 

consell, però vigilin, perquè quan els representants d'un partit polític es comporten 

com si creguessin que els altres poden fer millor que ells mateixos la seva feina, 

llavors la gent els deixa de votar. Honestament i humilment els proposo... De veritat 
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els hi dic, no és un discurs merament polític, els hi dic de veritat, estem començant 

la legislatura en aquest moment. Honestament i humilment els hi proposo que 

restitueixin la política al lloc al qual mai hagués hagut de marxar, és a dir, en aquest 

parlament, perquè vostès són aquí per fer i tenir debats polítics i no per promoure 

judicis polítics. 

Per acabar, no aprofitaré aquesta tribuna per contestar a moltes coses que s'han dit 

perquè seria fer un mal ús d'aquesta tribuna, però sí que vull acabar explicant una 

última reflexió. Mirin, des de fa uns anys, des de que la decisió personal, la decisió 

individual, pacífica i democràtica de centenars de milers de persones, de dones i 

d'homes, va fer que canviessin les majories en aquest parlament, el nostre país 

travessa moments transcendentals, moments plens d'il·lusió col·lectiva, però també 

dissortats per moltes persones. És aquesta una etapa que estic segur que els 

historiadors no passaran per alt. Molta gent, d'aquí uns anys, mirarà enrere i veurà 

a on han estat, a on hem estat les persones, els partits, les entitats i les institucions 

de Catalunya. És important prendre decisions que resisteixin al pas del temps i al 

pes de la consciència de cadascú. I puc dir-los, amb tot el respecte que em mereix 

aquest parlament, que aquest decret llei resistirà al judici, al judici i al pas del temps. 

Els hi parlava dels moments que estem vivint. Mirin, de les coses pitjors que li poden 

passar a un país és que una part de representants de la ciutadania posin en marxa 

accions que conscientment, que deliberadament provoquin patiment i injustícia a 

persones innocents i que alimentin prejudicis i baixes passions per amenaçar en una 

batalla desigual a persones, a entitats i a institucions. Accions que forcin la veritat i 

que forcin la veritat fins al punt de prostituir-la en portades, en titulars, en editorials... 

No fa falta haver llegit a Maquiavel per adonar-nos quan s'està vivint una situació 

així i quins partits i quins poders hi ha al darrere. Aquest decret llei, a més de ser 

just, evitarà el patiment de moltes famílies i persones honestes, fidels servidors 

públics escollits en el seu moment per aquest parlament o pel govern que hi hagués 

en el seu moment. Aquest decret llei, senyores i senyors diputats, permetrà avalar. 

Sí, avalar. Avalar la presumpció d'innocència. És un dret fonamental de les persones 

i ens ajudarà a fer minvar la subtil repressió de la por que ofega la legítima i 

democràtica acció política a Catalunya. 
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Moltes gràcies. (Aplaudiments perllongats.) 

 

Fitxer 15 

La presidenta 

Gràcies, conseller. A continuació intervindran els grups parlamentaris per fixar la 

seva posició. El temps acordat en la darrera Junta de Portaveus per fer aquests 

posicionaments en aquests torns de paraula serà de deu minuts.  

Començarem per la portaveu del Grup Parlamentari dels Socialistes i Units per 

Avançar, la diputada senyora Alícia Romero.  

Alícia Romero Llano 

Gràcies, presidenta. Bona tarda, president, conseller Giró, consellers i conselleres. 

Avui debatem el Decret llei 15/2021, relatiu a la creació d’aquest fons complementari 

de riscos de la Generalitat de Catalunya. Les administracions, així com les persones 

físiques o jurídiques, doncs, tenen l’obligació d’assegurar els possibles sinistres que 

es puguin portar a terme degut a les seves actuacions. En aquest cas la Generalitat, 

per fer front evidentment a aquestes responsabilitats i obligacions legals de protecció 

dels servidors públics, té subscrites pòlisses de responsabilitat civil per a la cobertura 

d’aquests riscos dels que tant parlem.  

Tanmateix, i tal com diu el Govern en l’exposició de motius d’aquest mateix decret 

que avui justament debatem, aquesta situació s’ha alterat i actualment es produeix 

una exclusió de determinats riscos de les pòlisses subscrites. Quan tots els riscos 

no estan assegurats, a vegades pot ser evidentment per diferents motius. N’hi ha un 

de molt clar que passa molt amb les asseguradores, que és per exemple en els 

casos de catàstrofes climàtiques, en les que moltes asseguradores no volen cobrir 

aquests riscos, no?  

No seria el cas, evidentment, que ens ocupa. I la pregunta que probablement ens 

hauríem de fer és per què les asseguradores van desistir en un moment determinat 

d’assumir alguns riscos de la Generalitat de Catalunya. 
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Aquesta crec que és la pregunta que també ens l’hauríem de fer i a nosaltres ens 

agradaria respondre-la. Sembla –i això també ho podria confirmar el Govern– que si 

no anem errats el motiu va ser arran del 9-N, l’any 2014, que algunes assegurances 

van eliminar, van excloure algun dels riscos de la Generalitat de Catalunya. Aquell 

moment, el 9-N, però també després, hem vist com el govern de la Generalitat ha 

posat les institucions fora de la llei. I això evidentment permet o obliga a assumir uns 

riscos per part de les asseguradores als que no han volgut fer front.  

I és aquí quan evidentment qualsevol risc ha d’estar assegurat. Si no ho fa algú 

privat, algú extern, ho ha de fer el propietari, en aquest cas, diguéssim, d’aquella 

actuació. Per tant, nosaltres en aquest sentit el que ens preguntem també és per 

què aquesta autoassegurança no es va fer l’any 2014, o el 2015, o el 2016 o el 2017. 

És a dir, s’ha hagut de fer set anys més tard.  

Justament aquest motiu, el fet de que es faci avui i no es fes fa uns anys, quan es 

va excloure aquest risc de les assegurances de la Generalitat, és justament aquest 

el motiu pel que nosaltres vam demanar dictamen al Consell de Garanties 

Estatutàries. Teníem el dubte sobre si el decret llei era la millor fórmula per regular 

aquesta assegurança, aquesta autoassegurança que es feia a la Generalitat de 

l’assumpció d’aquest risc. Diu el Tribunal Constitucional en diverses sentències que 

no pot haver-hi llei de casos singulars, lleis que vagin evidentment a regular un cas 

concret, és a dir, lleis ad hoc. I aquest era un dubte que evidentment ens va suggerir 

aquest decret llei un cop el vam poder estudiar.  

És veritat que hem rebut l’informe molt just, ens l’hem pogut llegir ràpid. Sempre he 

dit –i m’ho han sentit dir alguns diputat– que crec que no s’han de fer les coses així, 

que hauríem de donar-nos el temps necessari per madurar els informes, per madurar 

les lleis, per legislar bé, que és una de les funcions principals evidentment d’aquest 

Parlament. Però en tot cas ens hem llegit l’informe. Hem intentat fer-ho amb molta 

precisió, i és veritat que els dubtes que tenia el meu grup parlamentari s’han aclarit, 

ja que el Consell de Garanties Estatutàries, per unanimitat, ha determinat la legalitat 

del decret llei pel que fa a la Constitució i a l’Estatut de Catalunya.  

Volem destacar –és veritat– un fet que no sempre es dona, però que volem destacar-

lo. És el fet de la unanimitat. És a dir, tots els membres del Consell de Garanties 
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Estatutàries, doncs, han establert aquesta legalitat, i crec que tots els dubtes que 

s’han suscitat, no només en el meu grup, sinó en altres grups parlamentaris, han 

quedat resolts. I crec que això és un aspecte positiu que nosaltres voldríem destacar. 

Tot i això, el Consell de Garanties Estatutàries fa algunes recomanacions. Diu, i vull 

llegir-ho exactament, perquè no siguin paraules meves, diu..., fan unes 

recomanacions «amb la finalitat de millorar la qualitat normativa del decret llei, i 

esvair de manera expressa determinats dubtes que suscita el redactat actual». Hi 

diu exactament això, és a dir, per millorar la normativa, per millorar el redactat, 

perquè no sigui ambigu, perquè quedi més clar, proposem uns canvis, unes 

modificacions.  

Evidentment, aquest dictamen que arriba als grups parlamentaris, l’única manera 

que tenim els grups parlamentaris de poder esmenar aquests textos és a través d’un 

projecte de llei, de tramitar-ho com a projecte de llei, perquè saben vostès que els 

grups parlamentaris no poden fer decrets llei. Per tant, nosaltres volíem proposar i 

volem proposar de fet que això es pugui tramitar com a projecte de llei per esmenar 

aquestes dubtes que suscita el redactat actual.  

Hem escoltat per això amb atenció el conseller Giró, a qui li vull agrair també la seva 

intervenció, sobretot aquesta predisposició a que això es pugui tramitar com a 

projecte de llei i, per tant, esmenar en aquest tràmit, doncs, aquests aspectes que 

diu el Consell de Garanties Estatutàries. Crec que el Govern, en fi, posa de manifest 

la seva voluntat de fer les coses bé malgrat els errors que s’han comès també en 

tota aquesta tramitació. 

I ho volem dir així, perquè hi ha un aspecte d’aquest decret llei, que ha sigut la seva 

aplicació, doncs, que no ha estat la més encertada, si ho volem dir d’una manera 

molt correcta. Ens deia el conseller Giró que no havien trobat..., és veritat, no han 

trobat vostès cap institució financera que pugui fer front a avalar o pugui avalar 

aquesta operació, i s’han vist obligats, doncs, evidentment, a recórrer a l’ICF, com 

preveu el mateix decret llei. És a dir, és veritat que el decret llei ja preveu aquesta 

situació, i a més a més excepciona, perquè el mateix ICF pugui avalar persones 

físiques, que no ho diuen els seus estatuts, i per tant un cop la legalitat d’aquest 

decret llei això també està avalat, i crec que també val la pena dir-ho.  
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Ara bé, jo crec que hem assistit a un espectacle que no seria el més idoni o més 

propi de servidors públics, ja que hem vist com el Govern s’ha hagut d’esmenar en 

24 hores i aquí el conseller Giró, el dia 20 i 21 de juliol, vam veure com ens deia una 

cosa i la contrària amb molt poques hores de diferència. 

El 20 de juliol deia: «Les entitats financeres amb les que hem contactat no han validat 

aquesta operació i es tracta d’una operació que no té una trava tècnica, ni comercial 

ni jurídica.» Hem vist que jurídica és veritat que no la té, segons el Consell de 

Garanties Estatutàries. Però el que deia és que no volien diu... «Però no volem posar 

en risc l'operació a través de l'ICF, amb cap professional de l'ICF, i, per tant, doncs, 

no farem aquesta operació a través d'aquest institut. El dia 21, en seu parlamentària, 

ho recordaran vostès, el conseller Giró ens deia que havia parlat amb el president 

Aragonès i que finalment, doncs, això sí que es faria a través de l'ICF. 

Bé, a nosaltres ens sembla que segurament no són les maneres, l'aplicació d'aquest 

decret llei probablement no s'ha fet com s'hauria..., com hauríem volgut i com cal a 

unes institucions que mereixen tot el seu prestigi i professionalitat. De fet, en la 

votació de l’ICF hem anat sabent al llarg dels dies, doncs, que no es va fer 

segurament com tocava. Dels sis consellers independents, tres van dimitir abans, 

altres tres van votar contràriament, i el conseller delegat, que és el màxim executiu 

de l'Institut Català de Finances, es va abstenir. És a dir, no sembla, evidentment, 

que haguem posat l'ICF en una bona situació, entre altres coses perquè això ha 

minvat el seu prestigi i la seva credibilitat, no només la de l'ICF, nosaltres creiem 

també que la del mateix conseller i la del president de la Generalitat, eh? 

Creiem que no s'han fet les coses bé; l'aplicació d'aquest decret en concret no s'ha 

fet bé, i, per tant, nosaltres creiem que això també s'ha de dir. I segurament això és 

el que farà que la nostra posició amb relació a aquest decret llei avui sigui 

d'abstenció. Creiem que no es poden permetre més errors com aquest, que 

malmeten les nostres institucions, i, per tant, els demanaríem que vostès intentin 

posar tots els sentits perquè fem les coses bé. 

Igual com no podem permetre tampoc que demà, a la conferència de presidents, hi 

hagi una cadira buida. President Aragonès, permeti'm que aprofiti per dir-l’hi. Tots 

els presidents de comunitats autònomes demà seran a la Conferència de Presidents. 



Ple del Parlament 

Sessió núm. 11 / 29 de juliol de 2021 

 

10 

Vostè és l'únic que no hi serà. Deia l'altre dia que no anirà a les trobades que 

serveixen per fer fotografies. A nosaltres ens sembla que és una certa falta de 

respecte dir això, quan hi van molts, tots els presidents i presidentes; hi van fer una 

feina, i, per tant, pel respecte als altres crec que hauríem de ser també nosaltres 

respectuosos. No crec que el lehendakari Urkullu vagi fer-se cap foto, va a una 

reunió en la qual es parlarà de dos temes fonamentals. Un, la modificació necessària 

del nou model de finançament, i, dos, justament, el repartiment, la distribució dels 

fons europeus a través de les comunitats autònomes. 

Ens sembla que és important ser a tot arreu on se'ns demana. De fet, ahir, el 

conseller Giró va estar al Consell de Política Fiscal i Financera. Ens sembla que és 

l'obligació de qualsevol responsable polític, anar a representar els catalans allà on 

se'ns convoca, allà on se'ns demana, i, per tant, nosaltres el que voldríem és que 

Catalunya, que és una veu rellevant a l'Estat espanyol, que és una veu rellevant a 

Espanya, doncs, tingui l'espai que es mereix; que se'ns escolti, que puguem dir la 

nostra i que no quedem en un racó on ningú ens tingui en compte. Creiem, de veritat, 

president Aragonès..., té encara unes hores per pensar-s'ho, si no també perquè hi 

pogués enviar algú. 

Crec que hauríem d'aprendre dels errors, d'aquest que hem comès també en part 

amb l'aplicació d'aquest decret llei, però també en altres, com aquest, que ens 

sembla que no aportarà cap element positiu a Catalunya, al contrari, creiem que ens 

perjudicarà. Per tant, aquesta és la nostra posició pel que fa al decret, pel que fa a 

la seva aplicació, que crec que no ens deixa en molt de bona posició, i, per tant, 

volem, doncs, d'aquesta manera, marcar també quina serà la nostra votació d’aquest 

decret llei. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

La presidenta 

A continuació, i en nom del Grup Parlamentari VOX, té ara la paraula el diputat 

senyor Joan Garriga. 

Joan Garriga Doménech 
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Gracias, presidenta. Buenas tardes. Mire, quieren aprobar este decreto ley que crea 

un fondo complementario de riesgos con 10 millones de euros para cubrir la fianzas 

de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de 

la Generalitat. Bravo, lo nunca visto. 

Dicen que este fondo tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores 

públicos en el legítimo servicio de su cargo. ¡Mentira! Este fondo tiene como objetivo 

proteger a los políticos implicados por el gasto irregular del proceso separatista y 

encausados por el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué estos dirigentes separatistas están 

encausados por el Tribunal de Cuentas? Pues, miren, por falta de control, por pagos 

injustificados, por inexistencia de documentación acreditativa de los gastos por 

irregularidades en los procedimientos de liquidación presupuestaria, por 

irregularidades en los contratos y por destinar recursos a actividades vinculadas al 

proceso rupturista que exceden de sus competencias. Aquí se incluyen contratos 

con entidades internacionales, dispendios, viajes, hoteles, incluso la compra de un 

móvil para una persona que no forma parte ni de la Administración. Conferencias, 

comilonas con periodistas extranjeros, presentaciones de libros, e incluso 

exhibiciones de castellers, todo para potenciar el proceso separatista con el dinero 

de todos los catalanes. 

Y por eso el Tribunal de Cuentas reclama unas cantidades: 5,4 millones de euros, 

que deben devolver a la Generalitat los responsables directos, y que mientras dure 

el proceso tienen que avalar con sus propios bienes particulares. Y, claro, se 

protegen entre los amigos separatistas y buscan la fórmula de que la Generalitat, 

con el dinero de todos, avale a estos dirigentes separatistas que nos deben un buen 

dinero a todos los catalanes. 

Total que entonces empieza el giro de los avales, el tour de irregularidades con la 

vuelta de tuerca de la estafa separatista. Primero, han pretendido buscar una entidad 

financiera nacional que avalase las cantidades reclamadas con el contra-aval de 

este fondo de la Generalitat. Evidentemente, no la han encontrado. Segundo, buscar 

a un banco extranjero para que enrase en la operación. Por supuesto, tampoco lo 

han encontrado. Tercero, anunciaron que renunciaban a que el Institut Català de 

Finances se encargara de los avales, todo para proteger a sus trabajadores y a sus 
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familias. Evidentemente, también recularon. Y ante el evidente fracaso, obligaron al 

Institut Català de Finances, previa pelea entre Junts y Esquerra, a tomar esa 

decisión de avalar con este fondo. 

Por eso dimiten antes de tomar la decisión tres miembros, haciéndose un clásico ya 

de esta cámara, que es hacer un Alonso Cuevillas. Y, quinto, evidentemente, el 

Tribunal de Cuentas pone en duda la legalidad de este aval, y antes de decidir si lo 

acepta o no eleva la instructora una consulta a la Abogacía del Estado. Y en eso 

estamos. Ahora ha aparecido este dictamen, que evidentemente nosotros le damos 

la misma 

 

Fitxer 16 

 

firmeza y la misma credibilidad que le damos a quienes nombraron a los miembros 

de ese consell.  

En resumen, ustedes buscan que Antonio, Lluís, Eva, Laia, Fernando, Roger, o sea, 

todos los catalanes, paguemos sus fechorías. Eso es lo que están buscando, que 

todos paguemos sus fechorías. Que con el dinero de todos –10 millones de euros– 

paguemos lo que ustedes han malgastado y utilizado fraudulentamente. Espanya 

ens roba? No, los separatistas, nos roban. (Alguns aplaudiments.)  

Ustedes han marcado lo que los veteranos entenderán: un Lola Flores. Lola Flores 

era muy maja y muy simpática, y ahí en los años ochenta, cuando Hacienda le 

reclamaba 40 millones de pesetas, dijo: «Los españoles somos 40 millones de 

personas. Si cada español me paga una peseta, se acaban mis problemas con 

Hacienda.» Mira, era hasta simpático y gracioso. Evidentemente, no sucedió; ningún 

español le dio una peseta, que suponía una donación, y ninguno quiso pagar esa 

multa de Hacienda, que ella solo había contraído.  

Pues bien, ustedes nos obligan a todos los catalanes a hacer un Lola Flores. I no es 

tan simpático. Y no es simpático porque han malversado el dinero de los catalanes, 

y con un decreto ley nos quieren obligar a todos los catalanes a pagar sus acciones 

y sus multas. Y, como comprenderán, esto no es simpático ni divertido como lo de 
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Lola Flores. Mire, ustedes hablan de avalar, y que avalar no es disponer. Y avalar 

es disponer, es disponer de la propiedad. Si no, se lo preguntan ustedes al registro 

de la propiedad o a las entidades bancarias, si uno puede avalar lo que no es suyo. 

Están avalando con el dinero de todos unas cosas particulares, porque ese es el 

objetivo final de ese fondo.  

Y dice que lo pagarán como sean condenados finalmente. Ya lo veremos. Habrá que 

verlo, porque no es la primera vez que traicionan sus palabras. Pero lo que no es 

opinable ni discutible –y ya está sucediendo– es que la cantidad destinada al fondo, 

esos 10 millones de euros de todos los catalanes, serán para treinta y cuatro 

personas, altos cargos, y para tapar sus tropelías. O sea, que cada catalán vamos 

a poner de nuestro bolsillo 1,4 euros para ayudar a treinta y cuatro separatistas 

corruptos. El separatismo nos roba.  

Y esos 10 millones no irán para temas de urgencia. Podrían dotarlos para esas 

pretensiones sociales que dicen tener, pero que pocas veces llevan a la práctica, 

que es ayudar a la gente que tiene dificultades a pagar sus recibos de luz, el 

momento de crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo y que la luz 

ha subido tanto. O ayudar a esas personas que tienen problemas para atender su 

recibo de alquiler o su recibo de hipoteca. Para eso se podrían destinar esos 10 

millones de euros y no para sus tropelías y sus falsedades.  

Por todo ello, les anunciamos lo que se pueden suponer: nuestro voto en contra de 

este decreto ley. Y les recordamos nuestras medidas judiciales que han consistido 

en: denuncia ante la fiscalía, querella ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña y un recurso ante el Tribunal Constitucional, que es, señor Giró, el que 

realmente valida la constitucionalidad o no de un decreto ley, i no pas un Consell de 

Garanties Estatutàries.  

La querella irá dirigida a los firmantes del decreto por prevaricación y por 

malversación. Por prevaricación por dictar resoluciones a sabiendas que son 

injustas, porque diseñan un fondo a medida de los implicados en los gastos 

irregulares destinados al proyecto separatista, porque lo hacen con carácter de 

urgencia por el inminente embargo de bienes particulares de esos propios dirigentes 

separatistas. Y malversación de caudales públicos, que es una modalidad agravada 
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de la apropiación indebida, porque quieren avalar responsabilidades de unos 

políticos, de unos pocos políticos, a cuenta de los presupuestos de todos. O sea, 

destinar dinero público para intereses particulares; eso es malversar. En este caso, 

los intereses de los encausados por el Tribunal de Cuentas. Senyor Giró, contestar 

una miqueta a aquestes al·lusions que ha fet al nostre grup parlamentari: només a 

les repúbliqies bananeres molesten els tribunals.  

Señores diputados, están a tiempo. Voten que no a este decreto ley. No roben más 

dinero a los catalanes y, por supuesto, mucho menos para su proyecto rupturista. 

Moltes gràcies, bona tarda i bon estiu. 

La presidenta 

A continuació, en nom del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula la diputada senyora Eulàlia Reguant. 

Eulàlia Reguant i Cura  

Gràcies, presidenta. Bon vespre. De fet, avui estem aquí perquè hi ha unes persones 

perseguides per un tribunal a les quals se'ls exigeix de cobrir amb els seus propis 

béns i propietats el seu compliment del marc estatutari en nom del Govern de la 

Generalitat de Catalunya i no pas com a caprici o distracció personal. I ho han de fer 

amb el risc de dur-los a la ruïna familiar. L'Estatut d'autonomia vigent, aquell 

desmanegat primer per la retallada d'uns partits catalans, la posterior del Congrés 

dels Diputats i la definitiva del seu Tribunal Constitucional, té ni més ni menys que 

divuit articles referits a l'acció exterior de la Generalitat. Marc legal dins el qual s'ha 

desenvolupat l'acció institucional ara perseguida pel Tribunal de Cuentas. 

Des de l'atenció a les comunitats catalanes a l'exterior fins a la Unió Europea, la 

creació d'oficines a l'exterior, la signatura de tractats i convenis internacionals, la 

presència a la Unesco, la projecció internacional de les organitzacions socials 

culturals i esportives i, si escau, la seva afiliació a entitats afins d'àmbit internacional. 

Però és que és més, parlem del Tribunal de Cuentas, un òrgan amb el nom de 

tribunal malgrat que no n'és, ja que no pertany a l'àmbit judicial i on la majoria de 

vocals no són magistrats. I com recordava Carod Rovira fa pocs dies en un article, 

alguns dels cognoms representen el millor de cada casa. 
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Mariscal de Gante, exministra de Justícia d'Aznar, filla de Mariscal de Gante, que va 

jutjar l'any 67 el conseller Mas-Colell; 57 anys més tard s'hi torna a trobar. Són els 

que van arxivar la venda a un fons voltor de milers de pisos socials per part de 

l'alcaldessa de Madrid Ana Botella, entre els quals, al cunyat Manuel Aznar. Tot 

queda a casa. El vocal encarregat de fer el seguiment de les despeses dels governs 

autonòmics és ni més ni menys que un militar.  

Tribunal de Cuentas amb membres del tot caducats, juntament amb el Consejo 

General del Poder Judicial, exponent d'allò que està realment caducat, la rancior de 

la seva noció d'Espanya, de la seva noció de democràcia i de la seva noció d'estat 

de dret. 

I és que estem aquí perquè l'anomenat «règim del 78» està immers en una crisi de 

legitimitat, que si bé no es tradueix en una crisi institucional de pèrdua de poder 

efectiu tampoc és capaç de respondre a les necessitats dels pobles que hi viuen. 

La modificació de la Constitució espanyola en ple agost de 2015 per incorporar-hi 

l'article 135 que assegura el pagament del deute públic als creditors bancaris per 

sobre dels serveis públics; la negació sistemàtica del dret a l'autodeterminació de 

Catalunya en pro d'una unitat d'Espanya bastida en exclusiva des dels valors del 

franquisme; la falta de garantia del dret a l'habitatge durant la pandèmia de la Covid-

19 perquè les patronals del negoci immobiliari i especulatiu es negaven a perdre 

beneficis; el pagament de milers de milions d'euros a la sanitat privada en ple Covid-

19 malgrat l'escassetat dels recursos perquè la patronal de les mútues i les clíniques 

privades es negaven a atendre la ciutadania sense contraprestació econòmica, o les 

decisions judicials penals en contra dels drets d'expressió i manifestació d'aquells 

que critiquen aquest sistema i formulen alternatives en són clars exemples. 

Als Països Catalans, bona part de la potencialitat de l'independentisme s'explica per 

la capacitat que ha tingut d'oferir una alternativa de futur possible, tot i que de 

moment hagi estat inviable per la repressió. La lluita per la sobirania és, sobretot, un 

conflicte per la conquesta d'un dret col·lectiu, el d'autodeterminar-se, que sigui 

aixopluc i avenç de la resta de drets. La sobirania la volem entendre sobretot com a 

eina col·lectiva i democràtica davant dels poders il·legítims constituïts per l'IBEX 35 

i aquells qui els fan de majordoms. 
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Parlar avui de drets fonamentals als Països Catalans passa per resoldre la qüestió 

central i profunda de la sobirania expressada mitjançant el dret a l'autodeterminació, 

però també, indestriablement, per posar fi a la repressió que comporta la resistència 

contra les institucions que n’impedeixen l'exercici. És a dir, difícilment podrem 

reconèixer un marc de vigència plena d'un sistema de drets fonamentals mentre no 

es respecti el dret a l'autodeterminació, no s'hagi posat fi a la repressió i no s'hagin 

reparat totes les vulneracions de drets que ha causat la violència estatal. 

I és que, com la majoria d'institucions i estats del món, l'aparell d'estat espanyol és 

també un niu de relacions constants de poder horitzontal i vertical, però amb una 

característica particular derivada del postfeixisme: està segrestat per la dreta i pel 

nacionalisme espanyol. I així s'explica que les respostes d'aquest règim a les 

demandes catalanes hagin estat repetidament negatives i judicials: la sentència del 

Tribunal Constitucional el 2010, que retallava l'Estatut referendat per la població 

catalana; la repressió contra la consulta del 9 de novembre de 2014; la violència 

policial contra el referèndum de l'1 d'octubre de 2017; la sentència del judici del 

procés als càrrecs institucionals i als presidents d'Òmnium i de l'ANC; la repressió 

massiva per les protestes de les sentències; l'activació d'una taula de diàleg que 

nega l'exercici de l'autodeterminació perquè és un límit constitucional, o la 

persecució que veiem avui, econòmica, de funcionaris i càrrecs públics per fer la 

seva feina. 

Però aquí, avui, en donar resposta a això, el Govern ha anat tard. Fa mesos que 

sabíem que això passaria, però ha apurat el temps fins a arribar aquí. I nosaltres no 

direm que es posa en risc l’ICF; nosaltres direm que fan el que toca i que, fet amb 

temps, potser ens podríem haver estalviat més d'un patiment d’encausades i 

encausats i familiars. 

I, com hem dit abans, es fa el que toca perquè hi ha competències per a l'acció 

exterior. Però, com dèiem, han anat tard. Quants mesos fa que sabíem que arribaria 

a aquest punt? Un cop més s'evidencia la manca d'estratègia antirepressiva, i, 

davant de les noves amenaces i els milers de persones represaliades, es fa 

indispensable una estratègia basada en la unitat i suport incondicional a les persones 
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represaliades, amb una estratègia jurídica que inclogui la perspectiva política i amb 

altes dosis d'internacionalització. 

I, per anar acabant, el que no direm és que ens sorprèn la resposta de la banca 

privada, perquè podem afirmar que l'únic objectiu de la banca tradicional és la 

maximització dels beneficis a curt termini per als seus accionistes, encara que per 

assolir-ho hagin de prendre mesures que vagin en contra de l'interès general. 

I per això no volem acabar sense recordar que ens cal una banca que aposti per 

potenciar financerament aquells sectors que es considerin estratègics pel bé comú 

des de l'Administració pública, encara que suposin un retorn de la inversió a llarg 

termini, perquè, de fet, bona part d'aquests projectes no tenen cabuda avui en la 

banca privada; una banca que prioritzi l'economia real, sostenible i arrelada, arrelada 

al territori enfront de les inversions especulatives, amb la reducció del risc de fallida 

bancària que comporta; una banca que sigui capaç de canalitzar l'estalvi d'empreses 

i famílies cap a una economia real i lligada al territori; una banca que serveixi com a 

element anticíclic, sobretot per pal·liar la manca de crèdit en l'economia productiva i 

reproductiva en períodes de recessió; una banca que garanteixi l'accés al 

finançament de les administracions i empreses públiques en condicions 

privilegiades. 

I aquí no n'hi ha prou amb aconseguir una fitxa que només autoritzi l'ICF a actuar 

com a banc públic d'inversió. Cal crear un banc públic que tingui les mateixes eines 

que les entitats bancàries que conformen l'oligopoli financer a Catalunya. 

Avui, nosaltres donem suport a aquest decret llei perquè entenem que és el deure, 

des de fa molt de temps, del Govern de la Generalitat. Però també avui aquí 

encoratgen el Govern a que es posi mans a les obres per crear realment una banca 

al servei de l'interès general com el que avui passa aquí. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.)  

La presidenta 

A continuació, i en nom del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, té la paraula la 

diputada senyora Susanna Segovia. 
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Susanna Segovia Sánchez 

Gràcies, presidenta. Consellers, conselleres, diputats, diputades... Per què som aquí 

avui? 

 

Fitxer 17 

 

Doncs, avui hi som perquè també venim d'anys i anys que l’única resposta al 

conflicte català ha estat la judicialització i la persecució i la repressió per part del 

Partit Popular. 

També estem aquí perquè des que hi ha hagut un canvi d'etapa al Govern de l'Estat 

s'ha pogut iniciar un procés d'acostament, de diàleg i de cerca de solucions 

polítiques, que, a més a més, un dels primers passos, i que hem pogut veure i que 

és molt important, han estat els indults, perquè amb la llibertat dels presos i les 

preses polítiques és l'única manera també de poder avançar cap a aquest diàleg i 

cap a aquestes solucions. Perquè hi ha una taula de diàleg que, malgrat que hi hagi 

qui li pesi, es posarà en marxa, avançarà, es podrà escoltar, es podrà parlar, hi haurà 

voluntat de trobar solucions i hi haurà voluntat de trobar acords. I nosaltres creiem 

que finalment donarà resultat i s'arribarà a un acord que podrà ser ratificat per la 

ciutadania de Catalunya. 

I perquè el Partit Popular això no ho suporta. No ho suporta, no ho pot resistir. No 

pot suportar que s'estigui desbloquejant una situació que ells hi han posat tants 

esforços i tants mecanismes perquè estigui bloquejada. Ni el Partit Popular ni, 

evidentment, els seus socis del «trifachito de Colón». I per això estan intentant 

utilitzar tots els òrgans i tots els tribunals polititzats que tenen per fer fracassar 

aquesta nova etapa del diàleg. I l'exemple del Tribunal de Cuentas és un mes, com 

ha sigut també la campanya de recollida de signatures, que ha fracassat 

estrepitosament, contra els indults i que han hagut de retirar, perquè ja no és el 

moment del bloqueig, és el moment del desbloqueig i de les solucions. 

Seguim tenint un sistema judicial que està completament bloquejat, que el Partit 

Popular s'oposa al seu desbloqueig, perquè vol continuar controlant el Consejo 
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General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem i el 

Tribunal de Cuentas. Perquè allò que no guanyen a les urnes ho volen mantenir els 

poders judicials de l'Estat, uns poders judicials que des d'Europa mateix s'ha posat 

en qüestió la seva independència, com ha passat amb un informe del Tribunal de 

Cuentas europeu que claríssimament ha dit que hi havia molts dubtes sobre la 

imparcialitat del Tribunal de Cuentas de l'Estat espanyol. 

Nosaltres estem aquí, estem debatent aquest decret perquè és una resposta que ha 

tingut el Govern de la Generalitat de Catalunya per respondre a aquesta situació de 

persecució d'aquestes persones que van exercir l'acció exterior de la Generalitat de 

Catalunya. Tenim un Tribunal de Cuentas que està perseguint tècnics i polítics que 

van exercir les competències que tenia la Generalitat de Catalunya per fer acció 

exterior. 

I, mirin, jo amb el senyor Mas-Colell, doncs, segurament no hi coincideixo gens, no 

m'agrada el que va fer quan va ser conseller, va ser un dels artífexs de les retallades. 

Ens hi vam oposar i ens hi vam confrontar. Però això no fa que el que ell estigui fent 

en aquell moment no fos el que havia de fer com a conseller d'Economia. Que amb 

el senyor Albert Royo, segurament ja tampoc comparteixo molt de l'enfocament de 

l'acció exterior que deu tenir el senyor Albert Royo, i jo hagués fet una política d'acció 

exterior diferent al que ell va fer. Però això no treu que ell estava exercint les seves 

competències en el càrrec i que el que s'està fent ara és una persecució política per 

part d'un òrgan que, ja s'ha dit, no està conformat per jutges per molt que es digui 

«tribunal». 

El Tribunal de Comptes és un nou intent de posar pedres al diàleg i en la trobada de 

solucions, a avançar cap a les solucions. Hi serà un nou intent que també fracassarà, 

perquè seguirem avançant cap a aquestes solucions. Un Tribunal de Cuentas, que 

també ja s'ha dit, on set dels onze consellers són «amiguitos» del Partit Popular, on 

mai hi ha hagut un president que no fos posat pel Partit Popular, on hi han familiars 

d’expresidents del Partit Popular; un Tribunal de Cuentas que té zero confiabilitat i 

garanties de la seva imparcialitat. Per això, nosaltres ja fa temps, des del 2017, que 

ja es va presentar al Congrés una iniciativa justament per despolititzar el Tribunal de 

Cuentas, perquè necessitem un Tribunal de Cuentas que realment pugui ser garant, 
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que pugui exercir les seves funcions, unes funcions que són molt importants, perquè 

són les de control dels comptes públics i de que els funcionaris i càrrecs públics 

exerceixin amb correcció i des del respecte a les institucions i amb transparència i 

amb un bon ús dels recursos públics. Però és que no és el cas. No és aquest Tribunal 

de Cuentas. I el que estem vivint i el que estem debatent avui ho demostra. 

Hem d'avançar també cap a la despolitització del Tribunal de Cuentas, i això és una 

feina que s'ha de fer també al Congrés dels diputats i diputades, i des d'aquí el 

compromís del nostre grup per avançar cap a això. 

I ara sí que passem a parlar una mica del decret en concret, del decret que es porta 

avui a convalidació, que és el decret referent als avals del fons complementari de 

riscos. Nosaltres creiem que és un fons que és legalment viable i que sobretot tal 

com es va proposar en un inici com un sistema de contra avals, hem vist el dictamen 

del Consell de Garanties Estatutàries, que totes hem estat esperant mirant el 

rellotge, crec, perquè l'esperàvem per poder acabar aquest debat, aquesta votació i 

per poder acabar el darrer Ple d'aquest període de sessions. 

El dictamen ha vingut a avalar la forma i el fons. És cert que ha fet unes 

recomanacions que nosaltres considerem que s'haurien d'incorporar, per això, 

també ho anàvem a demanar, i en aquest cas el mateix conseller ho ha dit, i nosaltres 

votarem a favor de la tramitació com a projecte de llei. Agraïm que també hi hagi la 

voluntat d'incorporar aquests suggeriments i aquestes propostes de millora que fa el 

Consell de Garanties Estatutàries. 

Per tant, entenem el que s'ha fet, entenem per què s'ha fet, entenem en el moment 

en el qual s'ha fet; no ens acaba d'agradar el com, no ens acaba d'agradar el com 

s'ha fet i el com això pot afectar l'Institut Català de Finances, una institució que des 

del 1985 ha demostrat la seva capacitat de treballar pel desenvolupament de 

l'economia, per enfortir l'economia, per enfortir la capacitat de crèdit del Govern de 

la Generalitat de Catalunya; una institució que estava a la base de la proposta de 

crear una banca pública en aquesta legislatura, tal com estava, precisament, en 

l'acord que el Govern..., bé, que Esquerra Republicana va signar amb la CUP, i que 

nosaltres creiem que ara això està compromès, està compromès perquè el 

procediment no s'ha fet bé. Perquè el Consell de Govern de l'Institut Català de 
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Finances va tenir molts problemes per avalar la participació i que l'institut donés l'aval 

que se li estava demanant. De fet, amb els estatuts a la mà, la votació segurament 

no s'ajusta exactament, perquè es demana que hi hagi una majoria de consellers 

independents i en aquest cas els que van donar-hi suport i van decantar la balança 

eren els tres càrrecs polítics posats pel Govern. 

Per tant, nosaltres creiem que aquest decret i la vinculació i com afecta l'Institut 

Català de Finances és una de les coses que no ens ha agradat com s'ha fet. És cert 

que també és un mecanisme que ens pot generar dubtes de com es pot arribar a 

utilitzar en mans de segons qui. I això, jo crec que és una cosa que hem de posar 

sobre la taula, que en mans de gent com la senyora Ayuso no sabem què podria 

arribar a fer amb un mecanisme com aquest. 

Per tant, sí que és cert que tenim algunes prevencions en com això pot acabar 

utilitzant-se. Entenem que es faci com s'ha fet i per què s'ha fet i en el moment en 

què s'ha fet, i per això nosaltres ens abstindrem en la votació d'aquest decret i 

esperarem la seva tramitació per poder-hi fer les millores necessàries. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies. A continuació i en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 

paraula el diputat senyor Carlos Carrizosa. 

Carlos Carrizosa Torres 

Gracias, presidenta. Los representantes de los catalanes que voten sí a este decreto 

están votando sí a que en el futuro se robe impunemente el dinero de todos los 

catalanes, y yo le voy a explicar el porqué del voto de no, de nuestro voto negativo, 

a este decreto por parte de Ciutadans y también les voy a explicar el porqué de 

nuestra denuncia a los directivos del ICF y también contra el Govern de la 

Generalitat, porque parece que el señor Giró no entiende muy bien cuáles son los 

mecanismos de un Estado de derecho.  

Pese a que el Consell de Garanties Estatutàries haya validado este decreto, un 

Consell de Garanties Estatutàries, todo hay que decirlo, configurado por Torra 

después de los fracasos que durante todo el procés, las resoluciones contrarias a 



Ple del Parlament 

Sessió núm. 11 / 29 de juliol de 2021 

 

22 

los intereses del independentismo, se configuró, se nombró a personas nuevas. 

Ustedes no le hacían ni caso, al Consell de Garanties Estatutàries, en sus 

resoluciones contrarias al procés. Nosotros sí que respetamos el contenido respecto 

al parecer de la constitucionalidad y la estaturiedad del contenido de las leyes, 

porque esa es la función del consell de garanties, pero también es verdad que los 

informes no son vinculantes, y no lo son para ustedes, pero tampoco para nosotros. 

Evidentemente, queda abierta la vía judicial; lo siento, señor Giró, pero queda abierta 

la vía judicial.  

Nosotros creemos que los tribunales van a calificar este decreto de prevaricador y 

malversador, y, en suma, de delictivo. Yo nunca me he planteado si atracar un banco 

es constitucional y estatutario, pero yo creo que un atraco es un delito, y eso lo deben 

decir los tribunales. Nosotros hemos denunciado a los directivos del ICF porque el 

dinero de que se dispone en el ICF está para ayudar al crecimiento económico, a los 

autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, que ahora lo están pasando muy 

mal con la crisis del covid-19; están para promover la economía, para crear riqueza, 

para que se cree empleo, para que haya buenos salarios. Esa es la misión del dinero 

público que usan los gestores del ICF y el deber de los gestores es cuidar que ese 

dinero vaya para eso, porque lo administran para eso. No está en el objeto social del 

ICF dar fianzas a las personas físicas. Y yo entiendo que muchos de los políticos 

actuales y también del Govern de la Generalitat nunca han trabajado fuera de la 

política, pero usted, señor Giró, sí que lo ha hecho, y yo creo que les podría explicar 

a sus compañeros qué es lo que ocurre cuando en una sociedad mercantil los 

órganos de dirección toman acuerdos que no son objeto del objeto social. ¿Saben 

lo que pasa? Que los accionistas les dicen «¿pero dónde vas tú, directivo, metiendo 

dinero en algo que no es propio del objeto social de la compañía, para aquello que 

nosotros hemos puesto el dinero aquí?». Y usted lo sabe muy bien, lo sabe muy bien 

porque ha trabajado de esto; lo que pasa es que parece que, cuando se llega a la 

política, hay quien piensa que queda revestido de una capa de inmunidad, que lo 

que es válido en el mundo privado ya no es válido en la cosa pública, y parece que 

los accionistas de una sociedad mercantil sí que tienen derecho a exigir, pero los 

ciudadanos parece que no les puedan pedir a ustedes explicaciones de lo que hacen 
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con su dinero. Yo, Señor Giró, que alguno no lo entienda lo puedo comprender, pero 

que no lo entienda usted eso yo no me lo creo.  

Entonces, para nosotros… Nos hacemos una pregunta: si usted, señor Giró, y el 

señor Aragonès y los señores del Gobierno de la Generalitat creen que usar el dinero 

de todos los catalanes, que debería ir para crear riqueza y empleo y que la gente 

cobre su salario…, si creen que debe ir para afianzar, gratis, fuera de mercado, 

absolutamente en unas condiciones fuera de mercado, gratis, darles gratis, [#11:54] 

a unos señores un dinero en contra de la ley, y siendo estas unas personas que 

sustrajeron el dinero de todos los catalanes. Y además no hay ni una sola entidad 

financiera privada que les quiera avalar.  

Los responsables de la Junta de Gobierno del ICF que hayan votado favorablemente 

estos acuerdos están siendo investigados por la Fiscalía a instancias de Ciutadans. 

Yo estoy seguro de que acabarán respondiendo ante la justicia por este abuso. Y 

también agradezco a los tres sensatos miembros del ICF que votaron en contra de 

que un dinero que debía ir a crear empleo, salarios y riqueza vaya a proteger el 

bolsillo de Artur Mas y de otros; pues también yo creo que eso hay que agradecerlo, 

y decirles «no estáis solos, directivos leales y decentes, los que cuidáis del dinero 

de verdad, para lo que tiene que ir; no estáis solos; nosotros también votaremos 

como vosotros hoy, en contra de esta vergüenza».  

Y esto me lleva también al tema del miedo, señor Giró: «ejercer la política con 

miedo», dicen ustedes; «funcionarios con miedo». Oiga, yo no quiero que los 

funcionarios trabajen con miedo, señor Giró, señora Borràs; no quiero que los 

mossos estén temiendo qué va a pasar con sus jefes políticos; no quiero que los 

funcionarios de prisiones teman también al hacer su trabajo; no quiero que los 

profesores también estén pensando que se les vigila la ideología; no quiero que los 

servidores públicos, los servidores del ICF, piensen qué consecuencias tendrán si 

no se pliegan al mainstream nacionalista; yo no quiero que ningún servidor público 

tenga miedo por cumplir con su deber en Cataluña. Y, sí, señor Giró, yo quiero que 

los políticos y los servidores públicos que colaboran con ellos, con estos políticos 

que retuercen la ley, participan de ilegalidades y facilitan que los poderosos hagan 

lo que quieran con el dinero de todos…, yo quiero que teman por las consecuencias 
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de sus actos, y lo quiero en nombre de todos los ciudadanos, de absolutamente 

todos, de los ancianos que viven en las residencias, de los dependientes que siguen 

en las listas de espera, de los usuarios de Sanidad que llevan meses esperando 

atención, de gente que no tiene una vivienda digna y espera infructuosamente que 

la Generalitat ponga pisos, suelo público, en alquileres sociales. Quiero que los que 

saquean el dinero público tengan miedo de hacerlo; quiero que el 23 por ciento de 

personas en el umbral de la pobreza, que tienen problemas para pagar su alquiler o 

su hipoteca o los suministros o llenar la nevera, piensen que el dinero que no hay 

para ellos sí que haya porque ustedes no se lo gastan en arreglarle el bolsillo al 

señor Mas o a otros políticos que se hayan pateado el dinero de estas personas que 

sí que lo necesitan.  

No hay ese dinero porque hay gobernantes irresponsables, que se lo gastan y se lo 

hurtan a quien de verdad lo necesita. Y es una vergüenza que partidos ciertamente 

populistas como Podemos o revolucionarios intransigentes como la CUP, que se 

dicen de izquierdas, sacrifiquen a los 
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más débiles en el altar de los poderosos dirigentes del procés, que buscan 

impunidad para sus bolsillos; antes nacionalistas extremos que de izquierda 

extrema, eso es así, pero es una vergüenza mayor si cabe, señora Romero, que ya 

veo que el señor Illa hoy se ha escondido y no ha venido, que ustedes los socialistas 

catalanes hayan sido tan tibios defendiendo de este abuso a sus conciudadanos por 

conveniencia política, llegando a decir que veían este decreto muy legal, planteando 

una consulta al Consell de Garanties Estatutàries arrastrando los pies y de un 

contenido de pa sucat amb oli, para acabar anunciando que iban a apoyar este 

decreto si el Consell lo validaban y anunciando aquí su abstención.  

No dijeron ustedes en campaña que iban a indultar a los autores del golpe, pero 

tampoco dijeron en campaña que les iban a perdonar hasta el dinero que nos han 

robado. Es una vergüenza, señora Romero, es una vergüenza (alguns 

aplaudiments) que no podamos contar tampoco con el Gobierno de España, porque 
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Pedro Sánchez prefiera garantizarse los apoyos de aquellos que están abusando 

del poder en Cataluña para mantenerse en la Moncloa; antes que ser valiente, antes 

que cumplir con su deber, antes que marcar los límites a quienes son desposeídos 

de sus bienes, el señor Sánchez les gira la cara.  

Pero, miren, nosotros somos los de Ciutadans que hemos nacido en la adversidad 

y que estamos acostumbrados a remontar las corrientes contrarias del río como los 

salmones (rialles) y vamos a estar aquí presentes para que ustedes respeten la 

democracia y a todos los catalanes. Mire, yo les…, nosotros les denunciamos en la 

fiscalía y los llevaremos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y yo les 

prometo, les prometo aquí, que si esos millones de euros salen de las arcas públicas 

para ir a cubrir las responsabilidades de estas personas, ustedes van acabar en el 

banquillo de los acusados. Nosotros nos encargaremos de ellos.  

Y acabo ya. Cuando un régimen político se cree que con el…, aunque sea con apoyo 

de gobiernos y mediante presión política puede robar a la vista de todos con luz y 

taquígrafos por decreto, contra la lógica, la razón, la decencia y la democracia, ese 

régimen está condenado. Estará condenado en los tribunales, pero también por los 

ciudadanos y, desde luego, por la historia. (Alguns aplaudiments.)  

La presidenta 

A continuació i en nom del Grup Mixt, té la paraula el diputat senyor Alejandro 

Fernández. 

Alejandro Fernández Álvarez 

Muchísimas gracias, presidenta. Asistimos estos días a un nuevo episodio del 

proceso separatista. Los episodios del proceso separatista se pueden clasificar en 

tres categorías. Los cómicos y delirantes, que protagonizaba sobre todo Quim Torra; 

los ilegales y peligrosos para la convivencia que, por desgracia, son la mayoría y de 

infausto recuerdo para todos y que todos tenemos en la cabeza; y luego están las 

triquiñuelas, los atajos, los subterfugios, esos que ustedes agrupan bajo el epígrafe 

de «les jugades mestres», que es el caso que nos ocupa. Hoy asistimos aquí a un 

nuevo intento de una «jugada mestra». Cabe decir que todas sus jugadas maestras 

acaban siempre como el rosario de la aurora y esta no será una excepción. Y es que 

son ustedes, muy a su pesar, fieles depositarios de la tan española tradición de la 
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picaresca. Se comportan como modernos lazarillos, que van haciendo agujeritos al 

botijo, creyéndose los más listos del mundo hasta que el botijo les cae en la cabeza 

y entonces todo son lamentos y lloriqueos.  

Ahora resulta que tras haber degradado e insultado al Consell de Garanties 

Estatutàries durante los últimos cinco años, lo reivindican para blanquear su nueva 

astucia ilegal. No haremos nosotros lo mismo a la inversa, sobre todo recordando 

que el Consell de Garanties Estatutàries defendió la legalidad los días seis y siete 

de septiembre, recordando que ustedes habían hecho un golpe a la democracia. 

Pero es que además una cosa es el instrumento, un fondo de riesgo, que es a lo que 

se refiere el Consell con algunas correcciones severas y relevantes, pero otra muy 

distinta para qué pretenden ustedes usarlo. En su caso, no para cubrir riesgos 

futuros, sino para pagar delitos pretéritos, no para proteger a todos los funcionarios 

de la Generalitat, sino para pagarles la fiesta a 34 personas concretas. Y aquí estará 

la ilegalidad, no hoy, cuando hagan eso. Y la cometerán sin duda y de ahí los 

problemas que tienen entre ustedes y de ahí los problemas que se han vivido en el 

Institut Català de Finances, que saben perfectamente que lo de hoy es una cosa, 

pero lo que harán a continuación es donde estará la ilegalidad. Lo saben 

perfectamente y saben que lo que están haciendo es totalmente ilegal.  

El señor Jaume Giró se convierte con este asunto en un pícaro español 2.0, pero 

añade a su acción política la inspiración de otra legendaria figura de nuestro acervo 

cultural e imaginario colectivo, el del trilero de las Ramblas que te esconde la bolita 

mientras, eso sí, te muestra con la mejor de sus sonrisas y te la intenta colar, porque 

al final lo que hacen ustedes hoy aquí es lo siguiente: Poner a las instituciones y los 

recursos públicos al servicio de presuntos malversadores. Como con la caja de 

resistencia ya no le servía porque era voluntaria y nadie quería pagar más, ahora 

pretenden que todos los catalanes paguemos su fiesta y por ahí no vamos a pasar, 

por ahí no vamos a pasar y es importante que lo tengan claro.  

Dos, acometen una malversación de la malversación. Como señalaba hace un 

momento, el decreto no protege a los funcionarios ante riesgos futuros, sino que 

blanquea delitos pretéritos con el dinero de todos. Es como si un conductor sin 

seguro provoca un grave accidente y todos los catalanes tuvieran que hacerse cargo 
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y cubrir dicha irresponsabilidad e imprudencia de su propio bolsillo. Y, tres, obligan 

ustedes a l’Institut Català de Finances a empujones, porque fue a empujones, a crear 

un fondo de diez millones de euros a la espera de que algún banco privado cayera 

en la trampa. Y aquí reside el fraude de ley. Tanto es así lo del fraude de ley que el 

pasado veinte de julio el señor Jaume Giró tuvo que reconocer, a su pesar, que su 

legendaria capacidad de seducción también tenía límites. Ni un solo banco privado, 

ni uno, ni La Caixa d’Enginyers, siempre tan presta estas movidas, que tiene mérito 

la cosa, quiso meterse en su embolado. Ni uno. Esta vez, señor Giró, le pillaron la 

bolita y no pudo hacer de trilero como nos ha acostumbrado. Y, a partir de aquí, pues 

ya sabemos, como es tradición en la casa, empezó la guerra entre ustedes: primero 

que no, luego que sí, acusaciones cruzadas de «traidores», «cobardes» y «botiflers» 

por doquier y una huida hacia adelante peligrosa y absolutamente inmoral. 

Dimisiones en el Institut Català de Finances, tensiones entre funcionarios que se 

sienten y declaran desprotegidos y que denuncian presiones indignas de un estado 

de derecho. Por cierto, presiones ejercidas por ustedes, no por nadie de la supuesta 

pérfida Madrid, como les gusta elucubrar, sino por ustedes. Y ahí se les debería caer 

la cara de vergüenza, poner en esa tesitura a funcionarios públicos. Porque si todo 

esto fuera tan legal como pretenden presumir hoy, nadie hubiera dimitido; porque si 

todo esto fuera tan ético, no estarían ustedes matándose entre ustedes, valga la 

redundancia, con semejante virulencia. Esta es una historia que ya la hemos vivido, 

que la hemos vivido en los últimos años y que, parafraseando a Gil de Biedma, es 

una historia que siempre acaba mal. En definitiva, no avalaremos ni sus astucias ni 

sus «jugades mestres» ni su pretensión de que todos los catalanes paguemos sus 

delitos. Votaremos en contra del decreto que hoy presentan. 

Muchas gracias. 

La presidenta 

A continuació i en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula 

la diputada senyora Elsa Artadi. 

Elsa Artadi i Vila 

Bon vespre. Gràcies, presidenta. 
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Conselleres del Govern, diputades, diputats i molt especialment conseller Giró, 

gràcies per la feina i gràcies per la dignitat del seu discurs. (Aplaudiments.) 

Tanmateix, jo no puc començar de cap altra manera, i ja sé que ja ho heu fet aquest 

matí, que donant suport al president Torrent, al vicepresident Costa i als secretaris 

de l'anterior Mesa, l’Eusebi Campdepadrós i l’Adriana Delgado, perseguits per 

permetre debatre, per permetre votar en aquest parlament el dret a 

l'autodeterminació, per permetre debatre i votar sobre la conducta reprovable del rei 

espanyol. És una clara vulneració dels seus drets fonamentals, de la inviolabilitat a 

la qual tenen dret com a membres d'aquesta cambra, igual que tots vosaltres, i quan 

no hi ha cap precedent en una democràcia real i consolidada en la que es 

persegueixin diputats i diputades per la tasca que fan en la cambra, per la tasca que 

fan en el seu parlament. Perquè la separació de poders, la separació de poders que 

molts us poseu a la boca a l'hora de no criticar sentències aberrants de la injustícia 

espanyola es basa en això, en què els tribunals penals no tinguin competència sobre 

allò que estem debatent en aquest parlament. És un dels pilars bàsics de la 

democràcia. Sembla que sovint, massa sovint, ho estem oblidant. I és per això que 

aquesta persecució de l'anterior Mesa, de l'actual Mesa, de tants membres d'aquest 

parlament per la feina que fem és una aberració democràtica. I no deixa de 

sorprendre'ns encara avui, i alguns hi volem insistir perquè no hi volem renunciar, 

no ens deixa de sorprendre que el Partit dels Socialistes del Salvador Illa, que 

certament aquesta tarda no ens acompanya, no reivindiqui elements tan bàsics de 

la democràcia i de la sobirania en una declaració que, cito textualment, diu: «El 

Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb la llibertat d'expressió i el 

lliure debat al Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya es reivindica com 

un espai de debat lliure i es compromet a garantir el dret de les diputades i els 

diputats a debatre sense censura protegits per la inviolabilitat pels vots i les opinions 

emeses». Això és el que no heu volgut signar. I em semblava oportuna fer aquesta 

prèvia, potser una mica llarga, perquè massa sovint –massa sovint– i des de fa 

massa temps ens veiem obligats a sortir del que és el debat estricte del tema que 

portem, de la norma que volem aprovar per poder contextualitzar l'interès, la 

necessitat i la urgència d'allò que volem aprovar. Perquè si aquest decret llei fos un 

decret llei normal, si aquest fos un parlament normal i estiguéssim en un país normal, 
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avui estaríem tenint un debat més o menys tècnic sobre els drets dels servidors 

públics, sobre aquest dret a la indemnitat que ara tots hem conegut; estaríem 

analitzant les pòlisses d'assegurança que té la Generalitat, què els hi manca, què 

els hi manca per aconseguir aquests drets, quina és la millor manera i el millor 

mecanisme i les implicacions financeres que tenen. I aquest seria un debat normal. 

Però avui seguim lluny d'aquesta normalitat. I el debat que avui tenim, i els debats 

que espero que puguem seguir tenint, ho fem gràcies també a una presidenta del 

Parlament i una Mesa del Parlament que estan deixant clar que no toleraran cap 

ingerència antidemocràtica en aquesta casa. També avui gràcies a tots ells. Perquè 

el debat d'avui no va només del decret llei, ja ho estem veient. Va de la repressió, va 

de la persecució de l'estat espanyol a l'independentisme català i també va de com hi 

fem front amb mesures antirepressives. I per això volem agrair al conseller Giró la 

seva determinació per tirar endavant aquest decret llei i la seva determinació per fer 

el que és just per fer un pas més en intentar poder seguir fent política a Catalunya. 

El que està fent el Tribunal de Cuentas en aquesta persecució política a trenta-quatre 

famílies –trenta-quatre famílies– és bàsicament l'objectiu que té és que el Govern de 

Catalunya deixi de fer acció exterior, que estigueu calladets, sobretot, consellera 

Alsina, que deixeu de molestar i és una actitud desesperada i bastant immoral pel 

fet de sentir-se humiliats i de la pèrdua de reputació que estan tenint, del ridícul que 

estan fent a nivell internacional. Però això no té res a veure amb l'independentisme, 

la culpa d'això no és de l'independentisme. A veure si obren els ulls d'una vegada. 

El resultat d'això és de quan empresones líders de la societat civil per desconvocar 

una manifestació pacífica, quan empresones la presidenta del Parlament per 

permetre fer un debat o quan persegueixes un govern democràticament escollit 

perquè han permès que la gent voti. Això i tantes i tantes altres aberracions que 

estan afectant a més de 3.300 persones a Catalunya. Això és el que fa el ridícul i ara 

es pensen, perquè mai han entès res, ni avui ni el 2011 ni abans i segueixen sense 

entendre res, que per generar i seguir generant aquesta por el problema desapareix. 

Però el problema no és l'independentisme. El problema no és la voluntat de la nació 

catalana de decidir el seu futur. El problema és tenir un estat espanyol que és 

autoritari i que és antidemocràtic. I davant d'això hem de seguir fent accions com les 

d'avui, amb les quals no només ens hem de defensar, 
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sinó que hem de seguir denunciant i hem de seguir portant davant de la justícia 

internacional i hem de seguir lluitant, igual que fa el vicepresident Costa quan porta 

a Nacions Unides la causa de la vulneració dels drets dels diputats, de tots els 

diputats, igual que van fer els eurodiputats electes, i que van aconseguir, en el seu 

cas, el president Puigdemont, la consellera Ponsatí i Comín, ser eurodiputats gràcies 

al TJUE. Com serà el cas dels presos polítics quan arribi a Estrasburg.  

És el mateix que passarà amb aquest atac del Tribunal de Cuentas. El mateix atac 

davant d'aquestes famílies, però en el mentrestant, en el mentrestant també hem de 

seguir vetllant, i segurament hem de fer més esforços, i segurament ho hem de fer 

millor. Però, en aquest cas, el que s'està intentant fer és vetllar per aquestes trenta-

quatre persones que l'Estat espanyol ha decidit arruïnar i destruir-los la vida. 

Perquè el Tribunal de Cuentas, que el 2019 ja va fer un informe en el que se sustenta 

ara aquest espoli milionari a les trenta-quatre persones..., està ple d'anomalies, està 

ple d'incompliments de la legislació, contradiu la doctrina del mateix TJUE, les 

despeses suposadament indegudes estan justificades amb notes de premsa, no s'ha 

donat tràmit d'al·legacions. Aquest Tribunal de Cuentas, que ni és un tribunal i és un 

escàndol de nepotisme, que ara durant la liquidació provisional també està amagant 

informació. I davant d'això nosaltres seguim preguntant a aquells que potser podríem 

tenir encara una esperança si realment podeu estar callats, el Partit dels Socialistes, 

davant aquest espoli de 5,4 milions d'euros a trenta-quatre famílies, de les quals 

moltes les coneixeu, perquè van estar treballant per a un govern que tenia un pla de 

govern que era conegut, i que no va estar reconegut mai, que veníem d'unes 

eleccions en què l'independentisme havia guanyat amb uns programes electorals 

coneguts i reconeguts. No entenem que permeteu que us sembli correcte que el 

Tribunal de Cuentas s’atorgui i la capacitat de decidir què pot fer i què no pot fer la 

Generalitat de Catalunya en funció de la ideologia que tenen els partits els quals 

estan al Govern.  
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Perquè en el que se sustenta tota aquesta causa és en la justificació que en l'acció 

exterior es parlava de l'actualitat política de Catalunya i del posicionament 

independentista del Govern català. Només faltaria. Però quin cinisme és aquest! 

Quin cinisme. O és que els membres del Govern espanyol i els representants 

diplomàtics espanyols no han estat defensant posicionaments unionistes en fòrums 

internacionals titulats sobre el procés sobiranista. És que no ho han fet? O què 

passa, que pots anar a fòrums internacionals, pots fer política exterior i parlar de la 

situació que passa a Catalunya si defenses l'unionisme, però no si defenses 

l'independentisme? (Alguns aplaudiments.) Perquè semblaria que només pots anar 

a parlar d'allò que li agrada al Tribunal de Cuentas. Però és que si això és així, és la 

definició mateixa de «persecució política». Tingueu-ho molt clar. Perquè, si no, on 

està el Tribunal de Cuentas perseguint, investigant, la gent d'Espanya Global, que 

s'ha dedicat, precisament, a fer això d'una manera descarada. 

Segurament ho estan investigant amb tanta diligència i al costat de com van 

investigar el Banc d'Espanya de Mariano Rubio, la Guàrdia Civil de Luis Roldán, el 

cas Nóos, el cas Gürtel, el projecte Castor de Florentino Pérez, les autopistes radials 

de Madrid, les desviacions de l'AVE, etcètera. O segur que estan perseguint i estan 

investigant tan fort i amb tant entusiasme Espanya Global com les com els comptes 

opacs del rei emèrit espanyol.  

I acabo. I em torno a adreçar al Partit dels Socialistes, perquè també amb la seva 

complicitat estan passant aquestes coses. Al senyor Illa, que no hi és, però, si no, 

m’adreço a la resta de diputats. Realment creieu que Andreu Mas-Colell ha de pagar 

2.950.980 euros? Jo sí que vaig treballar amb ell, i ho sap tothom, des del primer dia 

del 2011 fins al darrer dia del 2015. No vau aixecar mai ni una cella, i, si no, aneu a 

buscar el diari de sessions..., no vau aixecar mai una cella sobre la política exterior 

que es feia en aquell moment; mai. (Alguns aplaudiments.) Avui se’l persegueix 

perquè l'U d'Octubre vam fer un referèndum, perquè l'U d'Octubre vam votar i perquè 

l'U d'Octubre vam guanyar.I és per això que avui se'ls persegueix.  

(Aplaudiments.)  

La presidenta 
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I, finalment, té la paraula la diputada senyora Marta Vilalta, en nom del Grup 

Parlamentari d'Esquerra Republicana. 

Marta Vilalta i Torres 

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, bon vespre, diputats i diputades, conselleres, 

conseller. Començo amb una prèvia perquè si fa deu o quinze anys el Govern de la 

Generalitat hagués portat un decret similar al Parlament hauria passat probablement 

com un tràmit més. I és que el decret que avui aprovem és relativament senzill i 

jurídicament poc controvertit, i, per tant, el que és inaudit és el context en el qual 

s'aprovarà aquest decret llei. Un context de repressió i de law fare contra el Govern 

de la Generalitat que fa que avui aquest decret sigui imprescindible. I és així. El fons 

que crea aquest decret llei és imprescindible per garantir el normal funcionament de 

la Generalitat de Catalunya, és a dir, per poder fer acció política amb tranquil·litat.  

I m'explico: aquest decret llei crea aquest fons de complementari de risc per afrontar 

les obligacions legals que es puguin reclamar als treballadors públics en un procés 

judicial o administratiu per accions dutes a terme en l'exercici de les seves funcions 

i que no quedin cobertes per les pòlisses d'assegurances actualment contractades 

per la Generalitat. I això és necessari, justament, per garantir i protegir aquest dret 

tindrem d’indemnitat de les persones afectades en l'exercici de les seves funcions. 

Almenys fins que no hi hagi un pronunciament judicial que declari amb caràcter ferm 

la seva responsabilitat disciplinària o la responsabilitat comptable o penal. Per tant, 

aquest decret és absolutament necessari, perquè cap servidor públic es pot veure 

perjudicat per l'exercici de les seves competències. És així de senzill. I això és el que 

fa el Govern amb aquest decret.  

De fet, m'atreviria a dir, senyor Carrizosa, que el delicte seria no fer-lo, no fer aquest 

decret, no defensar els servidors públics. No només és necessari, sinó que també 

és urgent, perquè ja han vist la situació de vulnerabilitat en què s'han trobat i es 

troben les persones afectades i acusades suposadament d'haver malgastat els 

recursos assignats a poder fer polítiques d'acció exterior per part de la Generalitat 

de Catalunya entre els exercicis del 2011 i del 2017. Unes trenta-quatre persones, 

entre elles el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, el conseller Mas-

Colell, també el conseller Romeva, Albert Carreras, Aleix Villatoro, el secretari del 
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Diplocat, Albert Royo, o la interventora de la Generalitat, sense anar més lluny, 

Mireia Vidal, als quals se’ls reclamen fins a 5,4 milions d'euros, en finances, en pocs 

dies, i, per tant, se'ls ha deixat en una situació de desprotecció i d'indefensió. 

Perquè, realment el que han fet aquestes persones és haver fet la seva feina, i el 

fons, precisament, també, té sentit per a situacions com aquestes. Per això, perquè 

és necessari i perquè és urgent, donarem suport a aquest decret llei. I volem 

explicitar també el nostre agraïment al Govern per haver-lo fet, específicament i 

especialment per haver-lo fet, al conseller, doncs, Giró, i també a tot l'equip de l’ICF, 

de l'Institut Català de Finances, entre els quals també el seu president Albert 

Castellanos. 

Com deia, donarem suport a aquest decret i a més a més ho farem encara amb més 

arguments després del dictamen, després de l'informe favorable del Consell de 

Garanties Estatutàries que acabem de conèixer i que explicita per unanimitat –i això 

cal recordar-ho cal reivindicar-ho, per unanimitat–, que la Generalitat està habilitada 

per crear un instrument de protecció dels seus servidors públics, com és el fons que 

preveu aquest decret llei, que aquest decret és també plenament legal i 

constitucional, i amb relació a la sisena conclusió, compartim doncs el compromís, 

que també ha explicitat el Govern, de poder fer les modificacions pertinents per 

millorar la qualitat normativa i per tant que es pugui tramitar com a projecte de llei. 

I permetin-me fer una referència a l'Institut Català de Finances, que aquests dies 

està a l'ull de l'huracà. L’ICF és un exemple de rigor i és un exemple de bona feina. 

De ser un banc destinat a finançar només el deute de la Generalitat i del sector 

públic, ha passat a ser una entitat bancària amb una cartera diversificada centrada 

en promoure capital pacient a projectes estratègics del país, a fomentar també 

l'emprenedoria, a fomentar la innovació. Un banc de promoció econòmica 

equiparable a qualsevol institut d'algun altre país, doncs, d’instituts similars d'arreu 

d'Europa. I això és el que és avui en dia l’ICF, i el que volem que segueixi sent, i, per 

tant, treballarem per seguir fent els passos perquè es consolidi i perquè esdevingui 

també la banca pública del nostre país. 

Torno al context que vivim a Catalunya, perquè sense aquest context no es pot 

entendre el que estem debatent avui, no s'entendria, i, per tant, no es pot obviar que 
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el context aquest és la deriva repressiva de l'Estat, amb la qual ens ha respost davant 

la voluntat majoritària, davant del consens social al nostre país de voler 

autodeterminar-nos, de voler decidir el nostre futur col·lectiu. L'única resposta que 

hem trobat per part de l'Estat en els últims anys davant les majories que hi ha al 

nostre país, ha estat la repressió i la persecució judicial i policial: presos polítics 

exiliats i exiliades polítiques, persones afrontant processos judicials, centenars, 

milers de persones encausades pel simple fet de ser independentistes. I ara, també, 

la repressió econòmica. L'últim a apuntar-se a la festa de la repressió és el Tribunal 

de Cuentas –m'hi referiré–, però justament, i davant d'aquest decret que el que fa és 

lluitar contra aquesta repressió, contra aquesta repressió pel simple fet de ser 

independentistes, ja hem vist com el braç polític de l'extrema dreta judicial –Partit 

Popular, Ciutadans i Vox– ja ha presentat o anunciat que presentarà querelles i 

accions legals per perseguir aquest decret. Perquè no sabem fer res més que no 

sigui judicialitzar, i portar-nos i amenaçar-nos a través dels tribunals. No sabem fer 

res més. 

I, clar, com que la fiscalia normalment te lo afina, doncs, ha admès aquestes 

querelles contra el decret i ha començat a investigar el que és coneixedor de tothom, 

que és que aquestes persones simplement van fer allò que els pertocava per les 

seves funcions; és a dir, una actuació ordinària dels membres de la Generalitat de 

Catalunya. I és que estem parlant d'això: una actuació ordinària de la Generalitat de 

Catalunya. El que s'està qüestionant aquí és un fons legal, i ha quedat absolutament 

acreditat, creat de forma impecable, també ha quedat acreditat que té l'aval del 

Consell de Garanties Estatutàries, i que serveix per cobrir unes fiances imposades 

a uns treballadors públics i uns alts càrrecs per haver fet allò que diu l'Estatut 

d'Autonomia; és a dir, per haver fet acció exterior. Segons l'article 193 de l'Estatut, 

entre les polítiques públiques que pot fer la Generalitat s'inclou l'acció exterior. Per 

tant, en aquest cas, a les trenta-quatre persones afectades per aquestes finances 

milionàries, el tribunal no està fiscalitzant. No està, el Tribunal de Cuentas, 

fiscalitzant ni investigant comptablement aquestes despeses de la Generalitat, el que 

està fent és una reclassificació posterior de les despeses en funció de la seva 

orientació política. I això també ho denuncia el mateix dictamen del Consell de 

Garanties Estatutàries que hem tingut coneixement aquesta tarda. Diu, literalment: 
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«Si hi ha algú que actua de forma irregular és el Tribunal de Cuentas, que, tal com 

recorda en aquest dictamen, té una funció que no és punitiva sinó de rescabalament 

envers l'Administració perjudicada.» 

Per tant, les sentències del 9N al seu moment, les relacionades amb l'acció exterior 

que avui també ens ocupen, tenen una naturalesa clarament punitiva. S'han fet, es 

van fer per perseguir, per perseguir a mode de venjança els servidors públics del 

nostre país, i volent expoliar un patrimoni personal per a cobrir unes despeses 

ordinàries i legals de la Generalitat en pro d'un suposat rescabalament que ningú 

està reclamant. I això no es pot obviar, perquè el que malmet les nostres institucions, 

senyora Romero, o el que no podem acceptar, senyor Fernández, és que els càrrecs 

i els treballadors públics del nostre país facin la feina sota amenaces, que és el que 

està passant, el que ha passat els últims anys i el que està passant. Que facin la 

feina els servidors públics del nostre país, treballadors o alts càrrecs, que facin la 

feina sota l'amenaça constant de la persecució judicial. 

L'objectiu del Tribunal de Cuentas és emmordassar l'acció política del Govern de la 

Generalitat. Si no, com pot ser que les despeses de la Generalitat en matèria d'acció 

exterior fossin legals el 2017 en pressupostar-se, en executar-se, en passar el filtre 

de la intervenció, quan el Ministeri d'Hisenda fins i tot, en aquell moment, tenia el 

control, va realitzar a posteriori, doncs, aquestes despeses; quan el síndic de 

comptes també va fer una fiscalització i no va observar cap il·legalitat, però en canvi 

ara sí, que siguin il·legals. Com s'entén això? 

Poques institucions il·lustren tant la decadència del règim del 78 com el Tribunal de 

Cuentas: opac, patrimonialitzat, segrestat per una majoria conservadora i una 

cosmovisió directament hereva del franquisme, incapaç de complir amb la seva 

funció bàsica. Caracteritzat pel nepotisme, el Tribunal de Cuentas és un organisme 

administratiu, perquè no és judicial, especialitzat en absoldre amics i en perseguir 

rivals polítics. Només cal recordar els casos flagrants de l'Anna Botella –abans s’ha 

citat–, o quan el Tribunal de Cuentas es va declarar incapaç de trobar irregularitats 

en la corrupció sistèmica del Partit Popular, perquè deien que aquesta corrupció, 

aquest tipus d'investigació, estaven més enllà de la capacitat del mateix tribunal. No 
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obstant, ara, amb un zel inaudit, sí que descobreix, suposadament, milions i milions 

de malversacions a la Generalitat de Catalunya. 

Curiós, si més no, però molt fàcil d'entendre. Són incapaços, el Tribunal de Cuentas 

contra la corrupció dels seus amics del Partit Popular, però en canvi són els primers 

de la classe, són els protagonistes i els còmplices a l'hora de perseguir, a forma de 

repressió, l'independentisme. El Tribunal de Cuentas, per tant, està generant 

arbitrarietat i indefensió en una persecució política que només busca venjança 

mitjançant la ruïna econòmica de famílies i 

 

Fitxer 11PLE20 

 

innocents. Està aplicant l'estratègia de la por, i aquesta estratègia, aquesta activitat, 

és més pròpia d'un règim autoritari que no d'una democràcia europea en el segle 

XXI. I no ho diem nosaltres, ho diuen també l'Associació Europea de Juristes per la 

Democràcia o fins a tenta-tres premis Nobel i acadèmics de primer ordre que han 

donat suport al conseller Mas-Colell. 

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Acabo, 

presidenta. Sincerament, els que tant defensen l'Estat, els hauria de caure la cara 

de vergonya de defensar aquest Tribunal de Cuentas. Per això nosaltres donarem 

suport al decret impulsat pel govern Aragonès i pel conseller Giró, perquè és una 

solució legal legítima i que també serveix contra l'estratègia que ens persegueix a 

través de la repressió, d'aquesta repressió econòmica del poder judicial i de l'Estat 

espanyol. I davant d'aquesta ofensiva no ens resignem, ens defensarem amb 

aquests instruments, amb tots els instruments que tinguem a l'abast, amb fermesa i 

amb compromís de seguir explicant Catalunya al món, consellera, i amb la 

persistència per treballar per una república catalana on no hi hagin tribunals de 

cuentas que ens persegueixin.  

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

La presidenta 



Ple del Parlament 

Sessió núm. 11 / 29 de juliol de 2021 

 

37 

Acabat el debat, procedirem ara a la votació, i d'acord amb l'article 158.3 del 

Reglament, s'entendrà que els vots afirmatius són favorables a la validació d'aquest 

decret llei i que, en canvi, els vots negatius són favorables a la seva derogació.  

Passem a votar la validació del Decret llei 15/2021.  

Comença la votació.  

Vist el resultat de la votació, el Decret llei 15/2021 ha estat validat amb 74 vots a 

favor, 19 vots en contra i 41 abstencions.  

(Aplaudiments.) 

D'acord ara amb l'article 158.4 del Reglament, un cop validat el decret llei pregunto 

a la cambra si hi ha algun grup parlamentari que vulgui tramitar-lo com a projecte de 

llei. (Pausa.) Sí. Per tant, ateses les peticions formulades pels diversos grups, 

votarem ara si aquest decret validat s'ha de tramitar com a projecte de llei.  

Comença la votació.  

Vist el resultat de la votació, i d'acord amb l'article 158.4 del Reglament, aquest 

decret llei es tramitarà com a projecte de llei amb 127 vots a favor i 7 abstencions. 

I sense cap altre tema a l'ordre del dia aixequem la sessió.  

Moltes gràcies i bones vacances. 

La sessió s’aixeca a... 

 


