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Fitxer 03CIERPAPFRE1 

 

XIV legislatura · quart període · sèrie C · número **** 

Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, 

Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els 

Programes Pegasus i Candiru 

Sessió 3, divendres 20 de gener de 2023 

Presidència de l’I. Sr. Josep M. Jové Lladó 

Sessió 3 de la CIERPAPFRE 

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants 

Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb 

els Programes Pegasus i Candiru (CIERPAPFRE) s’obre a ****. Presideix Josep M. 

Jové Lladó, acompanyat del vicepresident, Albert Batet i Canadell, i de la secretària, 

Montserrat Vinyets Pagès. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart. 

Hi són presents Oscar Aparicio Pedrosa i Jordi Terrades Santacreu, pel G. P. 

Socialistes i Units per Avançar; Marta Vilalta i Torres, pel G. P. d’Esquerra 

Republicana; Josep Rius i Alcaraz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Sergio Macián 

de Greef i Alberto Tarradas Paneque, pel G. P. de VOX en Cataluña; Xavier Pellicer 

Pareja, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i 

Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. d’En Comú Podem[membres comissió]. 

[Assisteix] a aquesta sessió [assistents]. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Pla de treball de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants 

Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb 

els Programes Pegasus i Candiru (tram. 394-00010/13). Comissió d’Investigació 
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sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars 

per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru. Debat de la 

proposta. 

2. Establiment calendari de les sessions. 

El president 

Molt bon dia. Moltes gràcies per la seva assistència en aquesta convocatòria de la 

Comissió d'Investigació sobre l'Espionatge de Representants Polítics, Activistes, 

Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d'Espanya amb els Programes 

Pegasus i Candiru. 

Tenim un ordre del dia, que vam enviar, de tres punts: el primer punt seria l'aprovació 

del pla de treball, després l'establiment del calendari de sessions i, si aquests plans 

de treball s'aproven i s'aproven les compareixences que s'han proposat, doncs 

faríem un tercer punt, que seria la compareixença, si s’escau, dels advocats Gonzalo 

Boye, Andreu Van den Eynde i Benet Salellas, d'acord? Hi ha algun grup que vulgui 

exposar alguna substitució? (Pausa.) Senyor Orobitg? 

Jordi Orobitg i Solé 

Moltes gràcies, president. En aquest cas, jo mateix substitueixo la nostra portaveu, 

la senyora Marta Vilalta. 

El president 

Moltes gràcies. Senyor Rius? 

Josep Rius i Alcaraz 

Sí; per part de Junts per Catalunya, el diputat Jubert substitueix l’Albert Batet, que 

no ha pogut assistir. 

El president 

Moltes gràcies. Un altre grup? (Pausa.) No?  

Pla de treball de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de 

Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars 
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per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i 

Candiru 

394-00010/13 

Doncs passaríem al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del pla de treball 

de la comissió d'investigació. S'han presentat tres propostes... –si m’ho permeten, 

que les tinc duplicades–; s'han presentat tres propostes de pla de treball: la primera 

proposta que tinc és la presentada pels grups parlamentaris d'Esquerra 

Republicana, Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari de Candidatura d'Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. S'ha presentat una proposta de pla de treball 

per part del Grup Parlamentari Socialista i s'ha presentat una proposta de treball del 

Grup Parlamentari En Comú Podem. Hi ha entrada, així mateix –suposo que ho 

tenen–, una correcció d'errades en la primera proposta de pla de treball que 

comentava dels grups parlamentaris d'Esquerra, de Junts i de la CUP –la tenen tots. 

On diu «Soraya Sánchez de Santamaría» hi hauria de dir «Soraya Sáenz de 

Santamaría». I després, on diu «el representant del gabinet del president de govern 

mexicà» s'ha concretat i hi hauria de dir «José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, 

titular de la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo, representante de la Oficina 

de México ante el Consejo de Europa» –aquestes són les dues correccions 

d'errades. 

I ens diuen que s'ha entrat també un escrit a darrera hora –a veure si el trobem–, 

que és en la part de documentació, també en aquest mateix pla de treball, eh?, que 

és «sol·licitar un informe jurídic amb relació a la protecció de dades de caràcter 

personal de les persones afectades per l'afer Pegasus i l'afer Candiru», i on es 

sol·licita a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades que encarregui l'elaboració 

d'aquest informe jurídic, d'acord? Per tant, el pla de treball d'aquests tres grups 

quedaria corregit amb aquestes dues correccions d'errades i amb aquesta sol·licitud 

de documentació. Està repartida aquesta sol·licitud de documentació que s'ha entrat 

a última hora? [#04.47] (Jordi Orobitg i Solé demana per parlar.) Senyor Orobitg. 

Jordi Orobitg i Solé 

Per part nostra, portàvem una còpia d'aquest document que ha estat registrat 

telemàticament. M’acosto a repartir-lo? 
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(Pausa llarga.) 

El president 

Gràcies, senyor Orobitg. Doncs hauríem de procedir a l'aprovació d'aquest pla de 

treball. Aquí podríem fer-ho de diferents maneres: o votar les tres parts de treball i 

després que els serveis de la cambra els sumin, perquè hi han alguns casos que hi 

han persones repetides, o, si ho prefereixen fer compareixent a compareixent o per 

blocs, podrien fer-ho també així. Senyor Terrades, demanava la paraula? 

Jordi Terrades Santacreu 

Sí. Com que no tenim guió de votació, en tot cas nosaltres li plantejarem quines 

votacions separades voldríem fer de cada bloc. Del pla de treball i compareixences 

que han presentat conjuntament el Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, 

Junts per Catalunya i la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, del subgrup 2, que són 

els responsables polítics, voldríem que hi hagués una votació separada de la 

sol·licitud de compareixença del Defensor del Pueblo. 

El president 

Un segon, eh?, que ho busquem, eh? Vaig buscant-lo per marcar-m’ho, senyor 

Terrades. 

Jordi Terrades Santacreu 

Com que no està numerada no li puc dir cap número. 

El president 

Sí, no estan numerades, no. La pàgina la té, i així s’hi va més ràpid? 

Jordi Terrades Santacreu 

La 10. 

El president 

La pàgina 10? 

Jordi Terrades Santacreu 

Em sembla que és la 10, eh? 
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El president 

El senyor Ángel Gabilondo Pujol? Aquest, votació separada? 

Jordi Terrades Santacreu 

Votació separada. 

El president 

Sí. 

Jordi Terrades Santacreu 

Del bloc de jutges i magistratura, votació separada del fiscal general de l'Estat, que 

és la pàgina número 11. 

El president 

Número? 

Jordi Terrades Santacreu 

Onze. 

El president 

OK, el primer. 

Jordi Terrades Santacreu 

I del bloc d'experts, voldríem votació separada –està a la pàgina 17– del senyor 

Edward Snowden. 

El president 

Moltes gràcies. Hi ha alguna altra votació...? Sí? Perdó. 

Jordi Terrades Santacreu 

I de les sol·licituds demanades pel Grup Parlamentari d'En Comú Podem, voldríem 

votació separada –a la pàgina 3– del comissari en cap del Cos de Mossos 

d'Esquadra, el senyor Sallent. Ja està. 

El president 

Moltes gràcies. (Jordi Orobitg i Solé demana per parlar.) Senyor Orobitg. 
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Jordi Orobitg i Solé 

Sí; pel que a nosaltres respecta, en aquest cas el pla de treball que... 

Jordi Terrades Santacreu 

President, un segon. 

El president 

Sí. 

Jordi Terrades Santacreu 

Perquè veig que aquí està ordenat de diferent manera. També volem votació 

separada de la senyora Esther Giménez-Salinas, que és la síndica de greuges. 

El president 

Del grup parlamentari de...? 

Jordi Terrades Santacreu 

De comuns. 

El president 

De comuns. 

Jordi Terrades Santacreu 

I del senyor Tomàs Roy, que és el director de l'Agència de Ciberseguretat. 

El president 

Sí. 

Jordi Terrades Santacreu 

I després es poden votar en bloc els experts i activistes en la matèria, i tots aquests 

es podrien votar en un sol bloc, eh?, i els altres de manera separada. 

El president 

D'acord. Senyor Orobitg. 

Jordi Orobitg i Solé 
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Sí; pel que a nosaltres respecta, del pla de treball que ha presentat, ha formalitzat el 

Grup Parlamentari del Partit dels Socialistes, demanaríem una votació separada en 

aquest cas del senyor Gregorio Martín Quetglas i del senyor Jonathan Boyd Scott. 

També es podria formalitzar amb una única votació. 

I pel que respecta al pla de treball que ha presentat el Grup Parlamentari d'En Comú 

Podem, voldríem una votació separada del representant de la campanya 

internacional de boicot BDS. 

El president 

OK. 

Jordi Orobitg i Solé 

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies. (Josep Rius i Alcaraz demana per parlar.) Senyor Rius. 

Josep Rius i Alcaraz 

En els mateixos termes que s'acaba d'expressar el diputat Orobitg també 

demanaríem les mateixes votacions separades. 

El president 

Gràcies. (Lucas Silvano Ferro Solé demana per parlar.) Senyor Ferro. 

Lucas Silvano Ferro Solé 

Sí; jo demanaria votació separada, de la proposta que han fet Esquerra Republicana, 

Junts per Catalunya i la CUP, del senyor Pablo Iglesias, de la senyora Carmen 

Calvo, de la senyora... 

El president 

Un segon, un segon, un segon. Perdó. 

Lucas Silvano Ferro Solé 

És que van seguides, eh? 

El president 
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A quina pàgina és –perdoni. 

Lucas Silvano Ferro Solé 

Ah. La 7. 

El president 

A la pàgina 7. Sí, el senyor Pablo Iglesias... 

Lucas Silvano Ferro Solé 

Carmen Calvo, Nadia Calviño, Yolanda Díaz... 

El president 

Sí. 

Lucas Silvano Ferro Solé 

...i ja està. 

El president 

Moltes gràcies. Si els sembla que procedim a la votació amb aquesta ordenació que 

hem fet... (Pausa.) Començaríem, doncs, pel pla de treball presentat pels grups 

parlamentaris d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Candidatura d'Unitat 

Popular - Un nou cicle per guanyar. Aquí s'han demanat –si m'equivoco em 

corregeixen, eh?– votacions separades, que comentava ara el senyor Ferro, del 

senyor Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, del senyor Ángel 

Gabilondo i del senyor Álvaro García Ortiz. I diria que en aquestes les votacions... 

(Veus de fons.) Sí, Pablo Iglesias ja l’he dit, a començament, sí, el primer de tots. 

Això..., volen votar-los un a un, per blocs...? 

Lucas Silvano Ferro Solé 

Jo les que t’he dit les podem votar en bloc, però no sé si encaixen amb... 

Jordi Terrades Santacreu 

A nosaltres ens agradaria que, en tot cas, la votació del defensor del pueblo i del 

fiscal general de l'Estat anessin separades d’aquesta..., no es poden votar en el 

mateix bloc. 
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El president 

D'acord. Fem a la primera votació el senyor Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Nadia 

Calviño, Yolanda Díaz. Faríem un bloc, d'acord? 

Per tant, procedim a la votació. 

Vots a favor d'incloure aquestes persones en el pla de treball? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Doncs aquestes coses es mantindrien en aquest pla de treball, amb 9 vots a favor i 

5 vots en contra, i queda aprovat. Estan ponderats, aquests vots? 

La lletrada 

Bé, sí, jo ho apunto així. Vull dir... 

El president 

D'acord, és votació ponderada. D'acord. Jo també en comptava tres, però la lletrada 

m’ha dit que eren cinc... Escolti... (El president riu.) Està bé, està bé. D'acord. 

Aleshores votaríem ara la inclusió, o la seva no inclusió, del senyor Ángel Gabilondo 

i del senyor Álvaro García Ortiz. Poden anar junts o els fem un a un? (Pausa.) Poden 

anar junts. 

Vots a favor de mantenir-los? 

Doncs per unanimitat es mantenen. 

I s'ha demanat també la votació separada del senyor Edward Snowden –també és 

així? 

Vots a favor de mantenir-lo? 

Vots en contra? 

Per tant, queda aprovat també de mantenir-los. 

Ara que ho teníem, tot conjunt? Tot el total? La resta? Votem la resta, no? 

La lletrada 
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Sí, sí, sí. 

El president 

Votaríem la resta d'aquest pla de treball. (Jordi Terrades Santacreu demana per 

parlar.) Sí, senyor Terrades? 

Jordi Terrades Santacreu 

No, a nosaltres ens agradaria que es votés ara la resta d'experts en seguretat, 

tecnologia i institucions, que es podrien votar conjuntament amb els experts en drets 

humans, i la resta..., o sigui, aquestes dues votacions separades de la resta de les 

peticions que han formulat. 

El president 

Pot tornar a repetir els [#13.27]? 

Jordi Terrades Santacreu 

Sí; experts en seguretat tecnològica i institucions especialitzades –pàgines 16, 17 i 

18. I després els experts en drets humans, polítics, socials, advocats i periodistes, 

que està a la pàgina 19. Aquests es poden votar en un bloc i després la resta. 

El president 

Passaríem, doncs, a fer aquesta votació. Com comentàvem, els experts en seguretat 

tecnològica i institucions especialitzades i els experts en drets humans, polítics i 

socials, advocats i periodistes. 

Vots a favor de mantenir-los? 

Doncs es mantenen per unanimitat. 

I passarien, doncs, ara sí, a votar la resta del pla de treball. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Aquesta proposta de pla treball, doncs, ha estat aprovada, eh?, pels 9 vots ponderats 

a 5. 

Passaríem ara a l'aprovació del... 
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Jordi Orobitg i Solé 

Disculpi, senyor President. Entenc que amb l'aprovació de tot el pla de treball també 

s'ha aprovat el document..., la sol·licitud d'informe que hem fet a... 

El president 

La posem a votació? La portem a votació –perdó. La qüestió tècnica, 

 

Fitxer 03CIERPAPFRE2 

no?, els noms, eh? 

Jordi Orobitg i Solé 

No, no, jo ho desconec. Jo només pregunto per tenir la garantia de que està aprovat. 

El president 

Votem, eh? Doncs posem a votació aquesta sol·licitud de documentació que 

ampliava la que ja hi havia, que constava en el pla de treball. 

Vots a favor? 

Per unanimitat. Moltes gràcies. 

I, ara sí, passaríem a la votació del pla de treball presentat pel Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, amb aquestes dues votacions per separat. Per tant, 

comencem a votar aquestes votacions per separat del senyor Gregorio Martín 

Quetglas i del senyor Jonathan Boyd Scott. 

Vots a favor de mantenir aquestes compareixences? 

Vots en contra? 

Doncs quedarien fora aquestes dues compareixences. 

I passaríem ara a la votació de la resta de compareixences proposades. 

Vots a favor? 

La resta quedarien aprovades per unanimitat. 
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I passaríem ara a votar la proposta de compareixences presentades pel Grup d'En 

Comú Podem. Aquí s'han demanat dues..., no, més, quatre votacions separades: 

Eduard Sallent, Esther Giménez-Salinas i senyor Tomàs Roy Català. 

Vots... Aquestes... 

Jordi Terrades Santacreu 

Per nosaltres... 

El president 

També es pot votar? 

Jordi Terrades Santacreu 

...el representant d’Irídia i el director de Citizen Lab també es poden votar en el 

mateix bloc, eh? 

El president 

En aquest bloc d'aquests que acabo de dir? (Pausa.) D'acord. Doncs ho repeteixo: 

votem ara, doncs, Eduard Sallent, Esther Giménez-Salinas, Tomàs Roy, el 

representant d'Irídia i Ronald Deibert, director de Citizen Lab. 

Vots a favor de mantenir-los? 

Per unanimitat. 

Hi havia una segona votació separada, que era el representant de la campanya 

internacional BDS. 

Vots a favor de mantenir-lo? 

Vots en contra? 

Aquesta sol·licitud ha estat rebutjada. 

I ara votaríem la resta de persones..., la resta de proposta de persones 

compareixents. 

Vots a favor d'aquestes persones? 

Vots en contra? 
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Doncs la resta de persones proposades han estat també aprovades. (Lucas Silvano 

Ferro Solé demana per parlar.) Sí, senyor Ferro? 

Lucas Silvano Ferro Solé 

Per fer constar un error en la meva votació. Quan hem votat la resta de 

compareixents de la proposta de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, he 

demanat votació separada i he acabat votant el mateix als dos. I és perquè a la resta 

de compareixents em volia abstenir i als altres votar en contra, i he acabat votant en 

contra als dos. Només perquè constés en acta que al no haver-hi guió de votació 

m'he «liat». I això. 

Moltes gràcies. 

El president 

D'acord, ho fem constar. Moltes gràcies, senyor Ferro. Per tant, ara tindríem aquest 

llistat de persones compareixents aprovat. Demanaríem, doncs, als serveis de la 

cambra que facin la fusió, perquè hi han noms repetits, eh?, i que, per tant, ens ho 

facin arribar als grups un cop ho tinguem fet. (Jordi Terrades Santacreu demana per 

parlar.) Senyor Terrades? 

Jordi Terrades Santacreu 

Sí; com que ho coneix perfectament el president, perquè li vaig fer arribar les nostres 

consideracions, hi ha un tercer punt a l'ordre del dia de la comissió d'avui, que és ja 

la compareixença de tres persones. Li vaig manifestar i li reitero avui que el nostre 

grup parlamentari considera que sense haver donat temps a la sol·licitud 

d'informació, a que la informació arribi a aquesta comissió d'investigació, ens sembla 

una manca de respecte voler començar ja els treballs avui mateix, sense aquesta 

documentació sol·licitada. Aquest diputat, que ha participat en unes quantes 

comissions d'investigació d'aquest Parlament, considera que el procediment és 

inaudit, eh? Ja sé que hi ha una majoria, però ho hem de manifestar des d'aquest 

punt de vista. Nosaltres no assistirem a partir d'ara a la comissió d'avui. I també els 

agrairíem als grups majoritaris que han imposat aquest ordre del dia que si en el 

transcurs dels propers dies ens poden facilitar ja les conclusions de la comissió 

guanyaríem temps, eh?, perquè crec que estan dictades des del primer moment. Per 
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tant, li manifesto que a la comissió d'avui el nostre grup parlamentari no hi 

participarà. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Terrades. Ja li vam fet arribar la informació. És el que tenen 

les majories i la democràcia, sempre respectant, evidentment, les minories, i 

passant-li tota la informació doncs li farem arribar tota la documentació que vostè ha 

sol·licitat. 

Passaríem al segon punt de l'ordre del dia abans del tercer, senyor Terrades. No sé 

si es vol mantenir en el segon, però... Ho dic perquè parlarem dels calendaris, senyor 

Terrades, que després no li agafi per sorpresa. El segon punt no són les 

compareixences, sinó que és el calendari de les sessions, que, si volen participar en 

el debat, el podem tenir; si no, no hi ha cap problema. 

Jordi Terrades Santacreu 

Ja sap que amb el calendari no tindrem problemes. 

El president 

Sí, senyor Terrades. 

Lucas Silvano Ferro Solé 

President, jo sobre això vull dir una qüestió també. Jo em quedaré a la sessió. Ja 

havia llegit l'ordre del dia, era coneixedor de què hi havia. Però és que hi ha una 

paradoxa també, que és que ara parlarem del calendari i abans de l'aprovació del 

calendari ja hi ha compareixences fixades. Jo crec que això és anòmal. Crec que no 

hagués passat res si primer s'hagués aprovat el pla de treball i el calendari de 

sessions, haguéssim pogut discutir de quin ordre de sessions volem i les haguéssim 

fet a partir del divendres que ve un cop per setmana. Crec que no hagués passat 

res. I crec que el diputat té part de raó en senyalar que això és un funcionament una 

mica anòmal, anòmal amb el propi ordre del dia, perquè és contradictori que ja 

sapiguem les primeres compareixences i es facin avui sense haver aprovat el 

calendari, sense haver-lo pogut discutir amb la resta de grups parlamentaris. Dit això, 

jo em quedaré a la compareixença, però crec que sí que volia fer extensiva la queixa 

del diputat Terrades. 
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El president 

Moltes gràcies, senyor Ferro. Vam tenir a la Mesa una sol·licitud d'aquesta ampliació 

de l'ordre del dia; no és el primer cop que passa en comissions d'investigació i a altre 

tipus de comissions on s'amplia amb compareixents. (Jordi Orobitg i Solé demana 

per parlar.) Ah, perdoni, senyor Orobitg. 

Jordi Orobitg i Solé 

No, només per intervenir. Entenc que, ja que ho fan la resta de portaveus, també he 

de tenir l'oportunitat de fer-ho, i en aquest cas per entendre que aquesta pràctica és 

del tot regular i adequada; que són moltes les comissions en les que s'acorda la 

compareixença i substanciar el mateix dia. Home, i que no ens ha de portar a 

sorpresa que aquestes persones compareguin i lo que ens puguin dir. No estem 

parlant d'un tema de la setmana passada; jo crec que tots tenim criteri. Hem tibat, 

hem debatut moltes vegades des del faristol sobre aquesta temàtica i moltes 

vegades amb relació a aquestes mateixes persones. I jo crec que el pitjor debat és 

el que no es té, i, lamentablement, en moltes cambres legislatives no el tenim i en 

aquesta tenim la capacitat i la determinació democràtica de voler parlar de tots els 

temes i específicament d'aquest que suposa una vulneració de drets flagrants, no?  

I, per tant, qui pugui entendre que amb aquest acord que s'està duent avui a terme 

s'està perjudicant d'alguna manera l'interès d'algun dels grups parlamentaris o una 

pràctica procedimental que, des del nostre punt de vista, com he dit abans, és molt 

habitual, doncs, sincerament, em sembla que és tacticisme i voluntat dilatòria. I, per 

tant, entenem que està més que legitimat tothom per fer allò que entengui més 

adient, però entenc jo que aquesta comissió està més que legitimada per avui 

substanciar aquestes compareixences i debats. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies. (Josep Rius i Alcaraz demana per parlar.) Senyor Rius? 

Josep Rius i Alcaraz 

Sí; molt breument. Només també per posar de manifest que aquest és un 

mecanisme habitual –en altres comissions en les quals participo en aquest 
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Parlament s'ha fet en multitud d'ocasions–; que són uns fets, com deia el diputat 

Orobitg, perfectament coneguts; que és veritat que hi ha hagut una actitud també 

obstruccionista per part de determinats partits polítics en altres cambres 

parlamentàries, espanyoles i europees, i que en aquest cas esperem que l'actitud 

que duguin a terme no sigui la mateixa que han dut a terme allà i que ajudin a poder 

desenvolupar... També per criteris d'eficiència; avui hem reunit doncs tota una sala, 

tota una sèrie de persones i de serveis doncs per una actitud d'eficiència, també, per 

poder aprofitar una sessió que s'havia constituït i programat des de feia temps i de 

les quals també n’eren coneixedors. 

El president 

Moltes gràcies. (Xavier Pellicer Pareja demana per parlar.) Senyor Pellicer? 

Xavier Pellicer Pareja 

Ja que intervenen tots els grups... Bé, només dir que entenem que no els agrada el 

que sentiran en les properes compareixences, que és molt fàcil marxar i evitar que 

aquestes compareixences es produeixin en altres cambres i que em sembla també 

vergonyós que demanin respecte a les normes quan se les han saltat totes espiant-

nos a moltes de les que estem aquí sota el seu govern i sota, per tant, la seva 

voluntat política. I em sembla que com a mínim és de respecte poder escoltar els 

testimonis de l'espionatge que hi ha hagut per part del seu govern, per part dels seus 

responsables dins l'organització governamental i em sembla que és una falta de 

respecte. 

El president 

Moltes gràcies. 

Establiment calendari de les sessions 

Passaríem, doncs, al segon punt de l'ordre del dia. No obrirem un debat sobre aquest 

tema; tenen altres moments al Parlament per poder-ho fer. L'establiment del 

calendari de sessions, la proposta que faria la Mesa, d'entrada, i després els grups 

ho debatem, seria fer com a mínim una sessió al mes i fer-ho els divendres a les deu 

del matí; reservar-nos un cop al mes com a mínim. Si, dels treballs que anem fent 
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els grups o la Mesa, veiem que hi han compareixences que es poden substanciar 

més d'una sessió al mes, faríem la proposta a la resta de grups per poder-ne fer 

més. Però almenys marcar-nos com a comissió fer-ne un mínim d'una al mes i 

divendres a les deu del matí. 

Jordi Terrades Santacreu 

Un divendres? 

El president 

O sigui, comencem avui, doncs d'aquí a un mes com..., fer-ne d’altres a les deu del 

matí. Ja buscaríem les agendes que a tots ens..., que tinguéssim el màxim de 

participació possible. (Lucas Silvano Ferro Solé demana per parlar.) Sí, senyor 

Ferro? 

Lucas Silvano Ferro Solé 

Sobre el calendari, crec que, quan fem el recull, hi havia sol·licituds de 

compareixença duplicades que coincidien i tal. Fixar-nos també una data en la que 

vulguem, més o menys, poder haver acabat les sessions de compareixença, i a partir 

d'aquí escollir quins mesos dupliquem o fem doble sessió, etcètera, i com les anirem 

agrupant per poder acabar a termini. 

El president 

Perfecte. Doncs fem això: quan tinguem tot fusionat, els tres plans de treball, els 

passem als grups i en parlem, parlem amb els portaveus i fem això que proposa 

vostè, senyor Ferro, que ho trobo molt endreçat. (Pausa.) Ara em comentava el 

vicepresident que teòricament tindríem una o dues sessions –el senyor Cid, el Grup 

d'En Comú Podem ho proposava. Jo marcaria una d'entrada, mínim, i reservar-nos-

ho, i després parlem entre nosaltres i ampliem. Perquè, evidentment, si tot això s’ha 

de produir en funció també de la resposta que donin els compareixents, doncs 

tindrem més necessitat d'habilitar més dies. Sí? 

Hem de votar-ho, això, o ho fem per assentiment? (Pausa.) Sí? D'acord. 

Compareixença de Gonzalo Boye, advocat de persones 

querellants per espionatge 
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357-00904/13 

Doncs ara sí que passem al tercer punt de l'ordre del dia. Senyor Terrades... (Pausa.) 

Ara tindríem les tres compareixences. Els explico el funcionament que hem estat 

parlant amb la Mesa i amb les persones compareixents. La idea inicial era fer..., als 

tres compareixents donar-los vint minuts a cadascun d'ells, que poguessin exposar 

i després els grups tinguessin cinc minuts per fer les preguntes als tres 

compareixents. Un dels compareixents, el senyor Boye, ens ha demanat poder 

intervenir primer i poder marxar, perquè té una qüestió d'agenda inexcusable. Per 

tant, hem parlat amb ells tres i el que faríem és el següent: primer parlaria el senyor 

Boye durant vint minuts, que els grups intervindrien tres, cinc minuts per fer-li les 

preguntes que corresponguin, i després el senyor Van den Eynde i el senyor Salellas 

farien intervenció conjuntament, vint minuts i vint minuts un darrere l'altre, i els grups 

tindrem cinc minuts per fer les preguntes corresponents, si els sembla bé. (Pausa.) 

Sí? Doncs els fem entrar. 

(Pausa llarga.) 

Moltes gràcies, doncs. Continuem amb la sessió de la comissió. Moltíssimes gràcies 

al senyor Boye, Van den Eynde i Salellas per la seva presència avui aquí al 

Parlament. Uns estan acostumats i alguns tenim un excompany de Parlament aquí 

present. Els hi comentava abans als membres dels grups parlamentaris que 

l'organització de les seves compareixences, 

 

Fitxer 03CIERPAPFRE3 

a banda d'agrair-los la seva presència, la seva disponibilitat, la faríem de la següent 

manera: primer, per qüestions d'agenda, el senyor Boye no podrà quedar-se tota la 

comissió; farà ell la intervenció durant vint minuts; els grups parlamentaris, entre tres 

i cinc minuts per grup parlamentari, li faran les preguntes corresponents; vostè 

després respon, i després el senyor Van den Eynde i el senyor Salellas farien vint 

minuts cadascú conjuntament, un rere l'altre, i els grups farien preguntes 

conjuntament a ells dos, d'acord? Doncs, si els sembla bé als grups parlamentaris, 

senyor Boye, té la paraula –aquesta és casa seva–, i, per tant, durant un període de 

vint minuts. Endavant. 
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Gonzalo Boye Tuset (advocat) 

Muchas gracias, señor presidente, y a los parlamentarios por invitarme a hablar de 

algo que en este caso me afecta doblemente, que es el espionaje masivo al que 

hemos sido sometidos tanto yo como mis defendidos. La razón por la cual se me ha 

espiado, básicamente, es por defender a políticos independentistas catalanes. Creo 

que España ha espiado por encima de sus posibilidades si quiere seguir 

considerándose un estado democrático y de derecho. Es decir, no se puede espiar 

a los ciudadanos por su afiliación política y mucho menos a los abogados de esos 

ciudadanos por la afiliación política que tengan los defendidos. Yo creo que aquí hay 

que hacer un esfuerzo de depuración de responsabilidades, y previo a ese esfuerzo 

de depuración de responsabilidades es necesario hacer un esfuerzo por clarificar los 

hechos, porque veo una estrategia clara para difuminar las responsabilidades 

difuminando los hechos. 

¿Qué quiero decir con eso? Aquí ha habido dos espionajes claramente practicados: 

uno dentro de la estructura de funcionamiento del Gobierno y del Estado español y 

otro por aparatos paraestatales, y cuando me refiero a paraestatales me refiero a 

aparatos que no contaban con autorización judicial. El CNI ha reconocido, la 

presidenta del CNI ha reconocido, la directora general, la anterior directora general, 

que es la víctima propiciatoria, como si fuera la única responsable de lo sucedido, 

reconoció el espionaje de una serie de ciudadanos. 

Pero el juez Pablo Lucas Murillo, en un escrito fechado el 20 de junio de 2022 por el 

cual decide dos años después apartarse de decidir los procedimientos en contra del 

president Puigdemont y de los consellers Comín y Ponsatí..., abstenerse de seguir 

resolviendo sobre esas materias por haber sido el juez que autorizaba el espionaje 

en mi contra, espionaje que no se basa en la investigación de ningún delito, sino 

simplemente en el hecho de ser abogado de independentistas catalanes. Ese es un 

espionaje, el espionaje que se ha hecho encubierto o tapado por la legalidad o la 

pseudolegalidad. El juez Lucas Murillo establece que a través de la autorización 

concedida para interceptar las comunicaciones de Gonzalo Boye Tuset, letrado de 

los recurrentes... No lo niega, lo ratifica. Y explica una cosa; dice –y esto es lo más 

preocupante– que no ha recibido información alguna del Centro Nacional de 
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Inteligencia sobre la estrategia de defensa de la que hablan los escritos de 

promoción del incidente de nulidad de actuaciones. 

Y mi pregunta es: ¿y en base a qué información fue autorizando durante más de un 

año el espionaje a mi teléfono? Ese es el espionaje que yo califico de alegal e ilegal, 

ordenado por los aparatos oficiales del Estado español. Y, aparte de ese, está el de 

Pegasus, que yo lo establezco en unos términos que creo que son aparatos 

paraestatales, y cuando digo «paraestatales» es que ni siquiera han guardado las 

formas de recurrir a la estructura legal del Estado para reprimirnos. Aquí ha habido 

un ataque masivo no solo a mi intimidad sino, sobre todo, al derecho de defensa, 

porque el aparato investigado, intervenido y a través del cual se ha usado Pegasus 

no es otro que mi teléfono profesional, en el cual no solo se ve afectado el derecho 

de defensa de los políticos independentistas catalanes sino de otros muchos 

clientes, defendidos míos, en otras muchas causas. Aquí se han traspasado barreras 

y se han adentrado directamente en conductas típicas antijurídicas y culpables 

definidas en el Código penal. Y creo que eso debería ser objeto de investigación, no 

solo por una comisión. De hecho, esta es la única comisión que conozco en España, 

que esté dentro el Estado español, que esté trabajando en aclarar lo sucedido, lo 

cual habla muy bien del Parlament de Catalunya, no así del Congreso de los 

Diputados, que no ha hecho sus deberes a la hora de investigar algo tan grave. 

¿Y por qué digo que es grave? Porque en la justicia tampoco estamos encontrando 

respaldo a estas investigaciones. Sin ir más lejos, el juzgado de instrucción de 

Madrid donde yo tengo presentada mi querella personal como abogado afectado 

ayer me desestima el recurso de reforma con el informe favorable del Ministerio 

Fiscal diciendo que no se puede avanzar en una investigación sin que yo 

nuevamente le entregue el teléfono mío a la policía. Es decir, me están 

revictimizando, porque si yo le entrego un teléfono, mi teléfono profesional, a la 

policía, ¿qué quieren? Ya no necesitan Pegasus. Es que sería la segunda vez..., 

bueno, quiero decir la segunda, perdón, en mi caso la quinta vez en que entran en 

mi teléfono a sabiendas de que es un teléfono profesional y se quieren incautar de 

todos los datos que hay en el teléfono. ¿Qué es lo que hay en el teléfono? Entre 

otros, muchos documentos de defensa de distintos defendidos –valga la 
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redundancia– y conversaciones con mis defendidos, con distintos defendidos, que 

están emparadas por el secreto profesional. 

Y lo sorprendente es que el Ministerio Fiscal informe en el sentido –y un juez 

acuerde– de que no se puede seguir adelante en la investigación de Pegasus si yo 

no entrego mi teléfono. Sinceramente, creo que la investigación de Pegasus 

perfectamente se puede llevar a cabo por cualquier tribunal sin la necesidad de 

volver a violarme el secreto profesional y mi intimidad. Esto es una cuestión de lógica 

de recursos técnicos que están a disposición, evidentemente, del Estado, y sabemos 

que están a su disposición porque ya los usaron. El Estado tiene Pegasus, y eso es 

innegable, y eso es una cuestión que realmente hay que aclarar. ¿Por qué? Porque 

esto nos aleja cada vez más de una estructura estatal propia de la Unión Europea. 

Es evidente que hay países como Grecia, donde ha pasado lo mismo en una mucho 

menor medida, pero en ambos países hay algo que caracteriza: es que este 

programa espía se ha usado en contra de los opositores, en contra de la oposición, 

en contra de aquellos a los que las personas que están en el poder consideran que 

son dignas de investigarse no por la comisión de un delito, simplemente por el hecho 

de que difieren políticamente de los planteamientos de quienes controlan las 

estructuras de poder del Estado, estructuras de poder que no siempre tienen que 

ver con el Gobierno. El Gobierno español tiene una responsabilidad sin duda –sin 

duda–, pero el Gobierno español debería preocuparse, entre otras cosas, de saber 

cuánto de ese parapoder, de ese poder, de esa estructura paralegal del Estado 

funciona fuera de su control, que es lo más peligroso. 

Ahora, ya para resumir –no me quiero alargar porque este es un tema que me 

molesta muchísimo–, creo que es muy grave que un magistrado del Tribunal 

Supremo reconozca haber estado autorizando el espionaje de mi teléfono, y más 

grave es aún que diga que no sepa cuáles son los resultados de ese espionaje y 

que diga que el destino de la información obtenida por las que se conceden será el 

previsto en el artículo 1 de la Ley 11/2002. No hay magistrado del control judicial 

previo. ¿Pero qué control judicial puede haber si nos está diciendo que él firmó en 

el fondo un cheque en blanco al CNI para espiarme? Ese es un espionaje. Y, por 

cierto, las fechas de espionaje..., el CNI termina de investigarme –o creo que terminó 

de investigarme, porque nunca se sabe con el CNI– justo cuando empiezan a dar 
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los positivos del espionaje con Pegasus. Es decir, los últimos dos, tres años de mi 

vida están en manos bien del Estado, bien de aparatos paraestatales, y todo eso por 

el uso de tecnologías que son contrarias a cualquier estado de derecho. 

Aquí se han cometido delitos, delitos muy graves, y hay uno del que nadie está 

hablando, pero que está muy de moda, que es la malversación, porque los fondos 

públicos jamás pueden estar destinados a la comisión de delitos. En esta casa, 

donde se conoce muy bien lo que es el delito de malversación y las nuevas 

interpretaciones que hace el Tribunal Supremo, es donde primero se debería 

preguntar de dónde han salido los fondos para el uso de Pegasus. Porque esos 

fondos, si salieron de las arcas públicas, es malversación. De hecho, el juez Llarena 

decía el otro día, justamente en una interlocutoria que está pendiente de recurso, 

que había ánimo de lucro cuando se destinaba a fines, a partidas que no fueran 

presupuestarias. No he visto en los presupuestos generales del Estado ninguna 

partida que diga «espionaje a líderes independentistas catalanes y sus abogados»; 

ergo, según el juez Llarena, quienes manejaron el tema Pegasus han cometido un 

delito de malversación, si es que el dinero viene de las arcas públicas, porque igual 

nos da la sorpresa de que vienen de otras arcas. 

Muchas gracias. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Boye. Ara els grups parlamentaris, si volen fer les seves 

preguntes i intervencions... (Veus de fons.) Jo crec que ens podem autogestionar, 

no? Com vulguis. (Pausa.) Senyor Ferro. 

Lucas Silvano Ferro Solé 

Moltes gràcies, Gonzalo. La veritat, no deixes mai ningú indiferent cada cop que 

intervens, i jo crec que això està molt bé. Agrair-te també lo sintètic que ets i lo clar 

que ets exposant els fets. A mi –i ho dic políticament i personalment– lo del teu cas 

em sembla un despropòsit jurídic evident. Em sembla fora de tota empara legal que 

un jutge pugui justificar la intervenció a l'advocat dels seus propis processats i dir 

que no té res a veure amb el seu processament, em sembla una cosa fora de la 

concepció democràtica del dret absolutament. I el que has dit de firmar xecs en blanc 
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i després no fer-se responsable de les informacions que obtenen a través de la teva 

ordre judicial em sembla també fora de tot cas. 

Per fer-vos..., diguem-ne, és una pregunta que us faré a tots tres, donat que avui 

sou tots tres advocats, i que crec que també hauria de ser objecte de la comissió, 

diguem-ne. Sobre el cas Pegasus, o sobre la utilització de Pegasus per a espionatge 

polític, diguem-ne, per nosaltres hi ha una doble vessant, que és, evidentment, la 

persecució política que hi ha darrere de la utilització de Pegasus a la dissidència 

política i a l'oposició política, com has dit tu, però també una qüestió ciutadana de 

preservació de drets i del dret a la intimitat com un dret fonamental. I amb l'eina 

Pegasus ens trobem nosaltres davant d'un buit legal evident. Pegasus no és que et 

punxin el mòbil per ordre judicial perquè creuen que estàs cometent un delicte i 

davant unes sospites raonades et punxo una trucada telefònica; Pegasus és que 

t’intervinguin el teu telèfon mòbil i que pràcticament te'l segrestin de forma 

telemàtica. I això és un gir que nosaltres dubtem del seu encaix legal a l'hora de ser 

utilitzat, no només, evidentment, per organismes o per persones paraestatals, sinó 

en el funcionament del si de l'Estat. A mi m'agradaria preguntar-te precisament per 

això, per si creus que Pegasus, o eines com Pegasus, tenen encaix legal a l'hora de 

ser utilitzades en un procediment judicial, per exemple, o a l'hora de ser utilitzades 

per intervenir les comunicacions de qualsevol ciutadà d'aquest país. 

Gonzalo Boye Tuset 

Bueno... Ah, perdón. 

El president 

Sí; fem [#13.34] els grups, si li sembla, i després contesta. Sí, la CUP? Senyora 

Vinyets? 

Montserrat Vinyets Pagès 

Gràcies, president. Bon dia al compareixent. Gràcies per ser aquí. Doncs el que ens 

ha explicat el compareixent és un cas extremadament greu, com ens deia, per 

l'afectació del dret a la intimitat i el secret professional, que pot ser constitutiu de 

delicte; bé, a totes llums sembla ser constitutiu de delicte. Sembla que aquesta 
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instrucció està en un atzucac, que diem aquí, que no acaba d'avançar, no?, per 

aquesta doble victimització. 

I la meva pregunta és si hi ha molta esperança que, a través d'un procediment, d'una 

instrucció judicial, això pugui tenir algun tipus de continuïtat. I, per altra banda, més 

enllà del poder judicial, si hi ha hagut altres organismes, no?, que hagin adoptat 

algun tipus d'actuació d'ofici, a la vista, no?, de la publicitat que s'ha donat al seu 

assumpte, ja sigui Defensor del Pueblo, Agencia Española de Protección de Datos, 

inclús l'empara del col·legi d'advocats. Si, més enllà del poder judicial, hi ha hagut 

algun organisme, no?, que s'ha vist interpel·lat per actuar o si, en base a aquesta 

gran capa de poder paraestatal que sembla que, no?, regalimi per tot arreu, doncs 

més aviat 

 

Fitxer 03CIERPAPFRE4 

hi ha hagut silenci. I, en últim terme, m'agradaria saber, ja que estem..., avui hem 

aprovat el pla de treball d'aquesta comissió d'investigació i comencem a caminar, en 

què creu vostè que pot ser útil aquesta comissió d'investigació i on s'hauria de posar 

el focus i aprofitar, no?, aquesta possibilitat que tenim de peticionar informació. 

Doncs cap a on hauríem de tirar i seria interessant que hi incidíssim. 

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies. Senyor Rius. 

Josep Rius i Alcaraz 

Moltes gràcies, president, i moltes gràcies, Gonzalo, per la compareixença i per la 

teva explicació. Com saben, estem davant del cas d'espionatge digital acreditat més 

gran que hi ha hagut si més no recentment; podríem dir en la història, perquè és 

digital. Vull dir que acreditat per la Universitat de Toronto i també per Amnistia 

Internacional. Un cas que l'Estat espanyol ha reconegut que sí que ha espiat a divuit 

casos, però no ha dit res de la resta. Que sí que ha admès també que té membres 

del seu govern que també van estar espiats, però no ha donat més explicacions al 
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respecte, i que, en qualsevol cas, hi ha hagut una actitud obstruccionista en tot 

moment per mirar d'esclarir tots aquests fets. 

Els que formem part d'aquesta comissió som uns quants que també hem estat 

espiats en virtut de la nostra tasca política, d'una acció política per la qual ens vam 

poder presentar a les eleccions, però que semblava que, en virtut del que ha fet 

l'Estat espanyol, doncs tant des de que fèiem l'estratègia electoral com amb les 

decisions o les votacions que podem haver de decidir i fer en les diferents cambres 

parlamentàries en les quals doncs tenim representació els diferents grups polítics, 

doncs podríem tenir una informació privilegiada. En el seu cas, vostè feia referència 

també a la vulneració del dret de defensa, en aquest cas dels seus clients, de líders 

independentistes, però també d'altres que hi puguin haver, i això em sembla d'una 

gravetat absoluta. 

També m'agradaria saber, perquè també està acreditat dintre d'aquesta setantena 

de persones que fins al moment s'ha pogut acreditar que han estat espiats, al seu 

entendre, quina afectació pot tenir que espiïn també, més enllà d'advocats doncs 

periodistes, que també n'hi han uns quants, o directament familiars de les persones 

les quals doncs han sigut espiades en el cas del «catalangate». Si pogués fer una 

aproximació, també, de quines conductes definides per diferents codis... –jo diria 

que el penal, segur, però també crec que aquí hi ha altres normatives que han pogut 

ser infringides–, doncs si pogués fer una aproximació de quines creu vostè que 

s'haurien infringit. 

També, si creu que, en un estat democràtic de ple dret i davant d'un escàndol 

d'aquestes característiques, la fiscalia o altres organismes de l'Estat haurien de dur 

a terme una investigació d'ofici, en una democràcia, diguem-ne, consolidada. O fent 

un exercici de dret comparat, potser, amb altres casos que hi han hagut. També 

quina actitud..., una pregunta seria quina actitud estan tenint fins al moment... Vostè 

ja ha fet una aproximació en el seu cas concret, però si té més informació respecte 

als jutjats i als tribunals espanyols en el cas concret del «catalangate». Si creu que 

és regulable l'ús de Pegasus a la Unió Europea, si més no en aquest cas, o és un 

software que impedeix, diguem-ne, poder-ne regular el seu ús i que l'única decisió 

que s'hauria de poder dur a terme seria la de prohibir d'entrada, diguem-ne, l'ús 
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immediat d'aquest programari per part de tots els estats i de les seves estructures. 

I, per últim, si creu que un cas com el «catalangate» acredita que hi ha una 

persecució sistèmica i sistemàtica contra líders independentistes. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies. Senyor Orobitg. 

Jordi Orobitg i Solé 

Sí; moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, agrair la compareixença, i en segon 

lloc, doncs, expressar la solidaritat, no només al compareixent, a tots els que ens 

acompanyen avui, perquè, evidentment, ser víctima d'un espionatge d'aquest tipus 

no ha de ser gens agradable i tampoc, encara menys, doncs les derivades que té en 

aquest cas per als seus propis clients arran de la seva postulació professional i 

l'afectació de drets no només propis sinó de tercers que aquesta intromissió en el 

seu aparell electrònic evidentment comporta, no? 

Amb relació a algunes de les consideracions que han fet els altres portaveus, jo li 

voldria demanar el seu parer. Perquè, clar –abans ho deia el senyor Lucas Ferro, 

no?–, no estem parlant d'una simple intercepció d'unes trucades. A dia d'avui, 

evidentment, que s'apoderin del teu terminal mòbil és entrar en la teva vida privada. 

Ens agradi o no, el vuitanta-cinc, el noranta per cent de la nostra activitat pública i 

privada té una translació en aplicacions en el nostre telèfon mòbil que, per mediació 

d'aquest software, està en mans de terceres persones sense cap mena de control, 

no? 

I, per tant, en tant que és cert que existeix la possibilitat d'interceptar comunicacions 

i tot plegat, i ho preveu la legalitat, jo voldria saber el seu parer, en aquest cas tècnic, 

si dins el nostre marc jurídic una interceptació o la intromissió en un dispositiu mòbil 

que procura aquest tipus de software és legalitzable en el nostre marc normatiu, no? 

Si el fet de comptar amb una autorització judicial valida que en aquest cas doncs un 

funcionari de l'Estat o aquell que vostè ha definit, no?, com un aparell paraestatal, 

que tampoc sabem si acaba beneficiant de forma espúria l'Estat, perquè tenim altres 

experiències en el nostre..., lamentablement, en l'Estat espanyol hi han hagut 
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experiències de grups terroristes que avalen el servei d'alguns dirigents de 

l'Administració pública. Doncs, en aquest cas, si vostè entén que el nostre marc 

normatiu faculta una intromissió de drets com la que es procura mitjançant aquest 

software. 

També, vostè ha fet molt èmfasi, perquè és molt important..., vull dir, la vulneració 

de drets és amplíssima, no?: intercepció de comunicacions, secret de 

comunicacions, doncs protecció de dades, intimitat personal, però també el dret de 

defensa, no? I en aquest cas vostè està al servei de tercers per la seva activitat 

professional. I jo li voldria demanar si vostè té el parer de que aquesta interceptació, 

aquesta intromissió en la seva esfera personal i professional ha tingut una translació 

efectiva en la seva activitat professional; si vostè ha acabat deduint que, certament, 

aquesta informació que compartia amb els seus clients o amb tercers..., ha vist que 

ha existit alguna actuació en els procediments que vostè seguia que ha aprofitat, 

no?, aquest pòsit d'informació que han tingut la capacitat d'obtenir per mediació 

d'aquesta activitat des del nostre punt de vista espúria, no? 

I en tercer i darrer lloc, perquè no tenim massa temps i també ja li han formulat moltes 

preguntes, si vostè té la percepció de que a dia d'avui segueix sent espiat. I entenc 

que és una convicció íntima que probablement no podrà aprovar, però que, en 

qualsevol cas, és important o rellevant per a nosaltres. 

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Orobitg. Senyor Boye, quan vulgui. 

Gonzalo Boye Tuset 

Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de responder algunas que se han 

hecho en términos bastantes parecidos. En cuanto al encaje legal de Pegasus, no 

existe un encaje legal de Pegasus porque la forma de funcionar de Pegasus 

significa, entre otras cosas, que la información que van captando pasa por unos 

servidores de una empresa privada que ni siquiera está radicada en territorio del 

Estado español. Es decir, han externalizado nuestra información, nuestros datos, 

incluso más allá de las fronteras de la Unión Europea, lo que tiene un encaje 
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perfectamente sancionable en la ley de protección de datos, pero mucho más allá 

de eso. No conozco ningún estado medianamente inteligente que entregue tanta 

«inteligencia» –entre comillas– a una empresa privada no controlada per ellos y 

además les pague por entregársela. O sea, esto es de doblemente torpes. Yo creo 

que eso, evidentemente, le digo, no tiene ningún encaje porque ni siquiera sería 

utilizable la información que obtienen a efectos de prueba en un procedimiento 

penal. Por lo tanto, yo descarto que tenga siquiera una utilidad en la persecución de 

delitos como el terrorismo, el narcotráfico o conducta graves –no lo tiene. De acuerdo 

a la legislación vigente en el Estado español, este programa solo sirve para espiar. 

Y, miren por dónde, no parece que se haya usado para espiar a otros estados, sino 

para espiar a los ciudadanos del propio estado, lo cual es sorprendente. 

Me preguntaban también sobre las esperanzas en cuanto a instrucción judicial. 

Cuando aparezca el primer juez espiado por Pegasus, que estoy seguro que los ha 

habido, estoy convencido de que la justicia se pondrá en marcha y hará grandes 

progresos en la investigación de Pegasus. Insisto, solo cuando alguno de ellos esté 

en la condición de víctima como nosotros veremos cómo corporativamente se 

preocupan por el espionaje ilegal a opositores, políticos y abogados. 

He hablado antes –en relación con la pregunta de la CUP– sobre el tema de 

protección de datos. Yo creo que mis compañeros también se van a expresar ahí. 

Yo creo que, evidentemente, esto se salta todo lo que es protección de datos, tanto 

a nivel de la ley orgánica de protección de datos como a través de la directiva 

comunitaria. 

En cuanto a la utilidad de la comisión, claro que la tiene. Mire, estamos hablando, 

solo estamos hablando, y tendrán que escuchar. Y si no quieren escuchar quedará 

ahí. Pero ustedes pueden hacer un gran trabajo a efectos de empezar a tirar del hilo 

de lo que es la conducta típica más grave de la que se ha cometido, que es la de la 

malversación. No ha podido haber espionaje sin malversación, eso es así de simple. 

No sé si en concurso medial o en concurso real, eso se lo preguntaremos al juez 

Llarena llegado el momento. Pero es evidente que no se ha podido espiar con un 

programa de estas características sin malgastar el dinero público. 
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En cuanto a periodistas, políticos, yo creo que aquí, insisto, dije al comienzo que se 

ha espiado por encima de sus posibilidades. Creo que el nivel de gente que se ha 

espiado..., todavía no manejamos los datos absolutos para decir si esto solo se limitó 

a políticos, a periodistas y a familiares. Estoy seguro de que estos aparatos 

paraestatales han llegado mucho más allá y que han tenido y han accedido a 

información mucho más interesante que mi propia vida privada. De hecho, les dio un 

dato: creo que mi vida privada es tremendamente aburrida porque todavía no la han 

ventilado a pesar de que han tenido todo el acceso a mi vida privada producto del 

uso de Pegasus. Es decir, yo voy donde va mi teléfono –creo que todos hoy en día 

hacemos eso, pero los profesionales lo hacemos–, y eso significa que han tenido 

acceso a todo. Como decía el diputado de En Comú, evidentemente, no es que 

hayan escuchado nuestras conversaciones, no se ha vulnerado solo el secreto de 

las comunicaciones; se ha vulnerado el derecho a la intimidad, el derecho a la vida 

familiar. Que tenga que tener cuidado de lo que hablo con mi hija de catorce años y 

que le tenga que enseñar seguridad informática a una niña de catorce años porque 

ella puede ser objetivo de Pegasus única y exclusivamente para llegar a su padre 

me parece que nos pone en una situación de peligro a todos. 

En cuanto al papel de la fiscalía, igual que los jueces: cuando empiecen a aparecer 

las conversaciones de los fiscales estoy seguro de que van a abrir muchas 

investigaciones de oficio. Porque aquí, de hecho, mientras no se consideren 

víctimas, insisto, no van a hacer nada. 

Los juzgados, yo creo que he contestado a eso. 

Me preguntaba el parlamentario de Junts si era regulable el uso de Pegasus. No, el 

uso de Pegasus es prohibible, no regulable. ¿Por qué es prohibible y no es 

regulable? Porque las aplicaciones de Pegasus no encajan con la legalidad 

establecida en la ley de enjuiciamiento criminal para el uso de tecnología y de 

medios tecnológicos de investigación, entre otras cosas, porque hay una potestad 

en el artículo 588 sexies, creo que es –porque el legislador..., perdón, estoy en un 

órgano legislativo, pero el legislador a veces empieza con unos numerales que son 

un poco complicados–, que habla de la posibilidad de una pericia. Cómo vamos a 

hacer una pericia si ni siquiera nos dejan pedirle información a la empresa Pegasus 
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en Israel. Para hacer una pericia tendríamos que poder acceder al original. El original 

está en el servidor de Pegasus. 

Y me preguntaban también si era una persecución sistémica o sistemática. Yo creo 

que ha sido una persecución sistemática que refleja un fallo sistémico. Solo estados 

profundamente enfermos se permiten el uso de herramientas como Pegasus para 

investigar a sus ciudadanos. He hablado sobre el tema de la vida privada, pero, 

miren, yo estoy convencido de que se ha usado Pegasus también de forma ilegal, 

incluso diría que hasta de forma engañosa, en algunas causas judiciales. Hay una 

causa en el Juzgado Central de Instrucción número 6 que tiene diversas piezas, 

porque, así como el legislador va poniendo ter, quater, sexies, lo que sea, en el 

Juzgado Central 6 van abriendo piezas separadas para investigar 

 

Fitxer 03CIERPAPFRE5 

al independentismo catalán. Pero ahí hay informes policiales en que explican lo que 

necesitan del juez, que el juez lo reduce a la explicación de que se autoriza el uso 

de un troyano que se instalaría en los teléfonos de los afectados, y se instaló en los 

teléfonos de los afectados, para investigaciones policiales prospectivas; causas que 

están investigándose en el central 6 y que están relacionadas con la operación Voloh 

y que están relacionadas con Tsunami Democrático. A ver, utilización de estos 

sistemas en investigación de una causa como Tsunami Democrático que, si nos 

trasladamos a ciento y pico quilómetros de aquí, veréis que no es más que un 

ejercicio democrático del derecho de manifestación y que lleva tres años secreta en 

la Audiencia Nacional. Pero ahí se está viendo trasladada esa información. 

Como también se ha visto trasladada alguna información que se ha obtenido de 

nuestros teléfonos –cada vez menos, por supuesto, cada vez menos– a 

procedimientos en que vemos reacciones sobre cosas que todavía no hemos hecho. 

Y una cosa mucho más perversa: la información que ha salido en determinados 

medios y con determinados periodistas de cosas de las que solo se han podido 

enterar porque alguien se la da a través del uso de Pegasus, y eso es una realidad. 

Y les voy a poner ejemplos –no voy a decir nombres, pero... Dice: en fuentes de tal 

sitio se da tal cosa. Pero es que no hemos salido de la habitación las tres personas 
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que estábamos ahí presentes. La pregunta es cómo se ha accedido a esos datos. Y 

yo creo que el uso de Pegasus también ha afectado al derecho a la propia imagen. 

¿por qué? Porque mucha de esa información que se saca se utiliza exclusivamente 

para dañar la imagen de las personas a las que se definió como objetivo. 

Y la última pregunta que creo que tenía que contestar es la de si sigue pasando. 

Cuando la gente se aficiona a un juguete es difícil que lo deje de usar. Ahora, si 

sigue pasando, no lo sé. Yo vivo y actúo como si estuviera pasando día a día. Es 

decir, aparte de recetas de cocina, en mi teléfono no van a encontrar nada. Lo digo 

por si alguien está escuchando esta comisión. Creo que el Estado perdió el control 

de esto o el Estado es el problema. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Boye, per la seva contundència, la seva claredat i les seves 

explicacions. Només fer-li constar que, si els legisladors a vegades posem en 

problemes els juristes, aquí com a mínim n'hi han tres o quatre que són legisladors i 

juristes. Per tant, ja és el màxim, eh? Moltíssimes gràcies. Passaríem, doncs, ara a 

la... 

Gonzalo Boye Tuset 

Gracias, señor presidente. Y, si me lo permite... 

El president 

Sí; parem un parell de minuts per acomiadar el senyor Boye i llavors passaríem al 

senyor Van den Eynde i al senyor Salellas. Gràcies. 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a... 

El president 

Moltes gràcies. 

Compareixences 

357-00905/13 i 357-00906/13 
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Doncs continuaríem amb la sessió, amb les compareixences, substanciació de les 

compareixences per part dels senyors Andreu Van den Eynde i Benet Salellas. Faran 

una compareixença un rere l'altre. Tenen vint minuts –aquí tenen el rellotge– 

cadascun de vostès i després els grups intervindran per fer-los les preguntes 

pertinents, d'acord? Senyor Van den Eynde, quan vulgui. 

Andreu Van den Eynde (advocat) 

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Bé, jo primer he portat aquí, porto aquí 

una bossa de Faraday amb el mòbil a dintre, d'acord? Aquesta és una bossa que el 

que fa és que manté com un entorn a dintre a través d'un recobriment que té un 

component conductor i evita que entri qualsevol comunicació exterior en el mòbil, 

d'acord? Per tant, mentre tingui el meu mòbil aquí dintre –és a dir, que no puc fer 

res–, ningú me’l pot espiar. Quan el tregui d'aquí em pot espiar qualsevol persona. 

El que passa és que tampoc fa falta que m’espiïn a mi, perquè segurament poden 

estar espiant el mòbil del diputat Jové i, per tant, poden estar escoltant el que estic 

dient jo a través del seu mòbil. I la raó per la qual a mi em van espiar en el seu dia 

segurament és per aquest espionatge que se'n diu «indirecte». No crec que ningú 

tingués cap interès en espiar-me a mi, però sí els meus clients, i, per tant, doncs soc 

víctima indirecta per raons d'intel·ligència, no?, i de seguretat nacional, segurament, 

d'aquest espionatge. Us intentaré oferir la meva visió una mica doncs com a víctima, 

com a advocat de les víctimes i també com a professor de cibercriminalitat, que ja fa 

molts anys que ho soc. I, per tant, si us puc ajudar en alguna cosa, doncs ho intentaré 

fer. 

Característiques de Pegasus –estem aquí per parlar de Pegasus. Aquest és un 

software... Penseu que avui en dia els diners ja no són importants per a la 

criminalitat; avui en dia el més important és la informació, i no hi ha cap lloc on 

tinguem més informació que en un telèfon mòbil. Al telèfon mòbil tenim més 

informació que en els ordinadors i que en els servidors inclús –sensible, no?–, quasi, 

d'aquesta casa. Ho tenim tot: tenim les fotografies, tenim les converses –de fa molts 

anys, amb molta gent–, tenim dades bancàries, de salut, d'orientació sexual, 

geolocalització, tenim de tot, d'acord? Entrant en els nostres telèfons, Pegasus el 

que fa és que pren un control equivalent al del propi usuari, per tant, pot fer qualsevol 
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cosa amb el nostre mòbil com si fóssim nosaltres mateixos. I els estats, evidentment, 

utilitzen aquestes eines, i les seguiran utilitzant i les estan utilitzant, per espiar, amb 

pretextos a vegades legals o pseudolegals, a vegades de forma totalment il·legal, és 

evident. Moltes vegades amb un tema que potser haureu de tractar, que és una cosa 

que n’hi diuen la «seguretat nacional», no?, que és un terme que està a les lleis, 

però que ningú sabem exactament què vol dir a vegades, no? 

Per tant, el que vull dir d'entrada és que el fet de que ens espiïn o no depèn del grau 

de democràcia, però tècnicament és facilíssim espiar-nos tot el dia, gravar les 

nostres converses i tenir-les guardades. Per tant, no hi ha cap dificultat tècnica en 

espiar la ciutadania i els polítics, d'acord? Clar, a sobre hi ha un fet, que és un tema 

important que us volia dir, que és que l'Estat utilitza avui en dia contractistes privats 

per preservar la seguretat nacional i l'ordre públic. És a dir, que les policies, inclòs 

els Mossos d'Esquadra, no?, el que fan és contractar empreses, normalment 

israelianes, perquè investiguin, ja que no tenen les capacitats tècniques per fer servir 

aquestes eines, aquestes tecnologies i aquests mètodes, no?, que l'empresa privada 

sí que està posant a disposició dels estats. 

Com funciona, doncs, Pegasus? El que sabem és que segurament hi ha un servidor 

que està anonimitzat, és a dir, està registrat i funciona amb una connexió a una 

pàgina web anonimitzada, per tant, no podem saber qui l'ha registrat. Aquest 

servidor té instal·lat el malware que s'introdueix en el nostre mòbil a través d'una 

vulnerabilitat desconeguda, lo que es diu una vulnerabilitat del «dia zero» –zero-day. 

Les empreses tenen moltes d'aquestes vulnerabilitats registrades, perquè quan 

l'empresa de seguretat descobreix un forat de seguretat en puguin fer servir un altre. 

Per tant, ells entren als nostres mòbils d'una forma que no hi ha cap tècnic que pugui 

detectar, i, a més, amb un tipus d'infecció que es diu «zero-click», que vol dir que 

l'usuari, la víctima, no té per què fer cap acció per permetre la infecció. Són uns 

sistemes pels quals tu no has de tocar cap SMS ni fer cap acció, i t’infecten el teu 

mòbil. Amb aquesta infecció, el client, en aquest NSO, té un control absolut del mòbil, 

fins al punt de que hi ha possibilitat de que inclús introdueixin informació en els 

nostres mòbils, és a dir, que generin informació falsa, proves, no?, i NSO doncs fa 

un seguiment i una assistència. 
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Fins on arriba Pegasus? Trucades, missatgeria instantània, videotrucades, 

comunicacions actuals, comunicacions passades, comunicacions sincronitzades a 

altres dispositius que tinguem, qualsevol informació emmagatzemada al mòbil de 

qualsevol naturalesa, historials de navegació, geolocalització, dades professionals, 

personals, de secret professional i recursos accessibles en el núvol que tinguem des 

del nostre mòbil. Per tant, tota aquesta informació. 

També intentaré fer el meu suggeriment una mica de com veuria la feina de la 

comissió, no? Jo crec que un dels objectius és entendre com funciona Pegasus. 

Ningú sap com funciona exactament Pegasus, i això és molt important. I amb això 

també juguen els estats, que nosaltres no sabem exactament com funciona. Quin 

tipus de servidor tenen; aquests servidors, si tenen una consola de control que se li 

entrega al client amb una interfície d'usuari determinada que permet, o no –no ho 

sabem–, restringir el grau d'infiltració en els nostres dispositius; si hi ha algun sistema 

tècnic de control de què s'està fent amb Pegasus; si hi han registres de lo que fa el 

CNI, només el CNI, o també queden registres en altres sistemes que nosaltres 

puguem investigar. Per tant, un objectiu és saber com funciona Pegasus. 

Bé, ja s'ha dit que això és un delicte i, per tant, els autors són cibercriminals. 

Nosaltres, en cibercriminologia, quan parlem d'aquest tipus d'actors, parlem del que 

anomenem «agents governamentals». És un tipus de cibercriminal, no?, que es 

defineix com a agents que operen per obtenir un avantatge polític, diplomàtic, 

tecnològic, comercial o estratègic, i que tenen com a principal objectiu sectors 

governamentals, de defensa, financers, energètics o de telecomunicacions i també, 

evidentment, la dissidència política. 

I parlaré de per què l’autor és el CNI, d'acord?, amb una hipòtesi fregant, jo diria, la 

seguretat, no? Clar, abans de tot el «Catalangate», en la querella que vam posar en 

defensa del president Torrent i del diputat Ernest Maragall, nosaltres ja vam apuntar 

al CNI, i ens van dir que estàvem bojos, ens ho segueixen dient a dia d'avui. Però jo 

us suggeriré les evidències de que és el CNI. Primer, NSO només ven el seu 

producte a agències governamentals –ho diu en els seus termes i condicions. Però 

és que, a més, ho han confirmat els seus directors a la comissió d'investigació del 

Parlament Europeu. Però és que, a més, NSO, que té una causa oberta als Estats 
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Units, s'està defensant als Estats Units al·legant una cosa que es diu «immunitat 

derivada», és a dir, que NSO..., la seva defensa principal en la causa que li han obert 

als Estats Units és dir que té immunitat perquè qui fa servir el seu software són estats 

sobirans. Hi han molts articles de premsa que han parlat amb fonts protegides, no?, 

exempleats de NSO, que diuen que el CNI és client de NSO. Però, quan apareix el 

cas català, la directora del CNI el primer que fa és convocar la Comissió de Secrets 

Oficials, la directora del CNI. I d'aquella comissió hi han algunes informacions 

periodístiques que diuen que el CNI ha utilitzat Pegasus contra com a mínim divuit 

persones. Però és que, a més, després, la directora del CNI cessa, cessen la 

directora. Però és que, a més a més, el Defensor del Pueblo lo primer que fa és anar 

al CNI, quan surt el tema «Catalangate», i fa un informe dirigit a la directora del CNI 

dient que tot és molt correcte. Home, jo crec que..., no ho sé. Ja sé que els jutjats i 

els fiscals diuen que estem bojos, però, no ho sé, jo crec que apunta bastant cap 

allà. Però és que, a més, el ministre de l'Interior i el de Defensa diuen que les policies 

no disposen de Pegasus, i tenen l'obligació de dir-ho d'acord amb la normativa de 

transparència. Però és que, a més, l'informe provisional que ha fet la diputada Sophia 

in 't Veld, del Parlament Europeu, apunta al CNI. I l'última: quan el 22 de desembre 

de 2022 el Regne d'Espanya contesta la carta que els envien els relators especials 

–de llibertat d'expressió i no sé què, no sé quants–, Espanya contesta defensant la 

tasca del CNI. Per tant, 

 

Fitxer 03CIERPAPFRE6 

a veure, desenganyem-nos, el CNI és el que ens ha espiat. I d'aquí que hi hagin 

dues evidències incontestables. Hi ha una taula, a sobre, de l’NSO que diu qui li ha 

comprat Pegasus –no ho sé, potser algú ens hauria de passar aquesta llista, no? I 

després, a la taula el CNI, hi ha una altra carpeta que posa «Van den Eynde», 

«Boye», i estan allà arxivadetes amb unes etiquetes de colors amb tota la nostra 

informació. Això està allà, les proves són allà, d'acord? Aleshores, a partir d'aquí, 

ara aniré a què fan els jutges, d'acord? Per tant, un altre objectiu: saber com Espanya 

ha utilitzat Pegasus –molt bé. 
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Bé, fa vuit mesos que vam presentar les querelles i que es van obrir els procediments 

judicials, i no s'ha fet re. Jo, personalment, dirigeixo potser quatre o cinc 

procediments; cap jutge ha fet cap investigació efectiva, inclòs el jutge que investiga 

l'espionatge al president de la Generalitat, al president Aragonès –no ha fet re. A 

l'Audiència Nacional, contràriament, se n'han fet moltíssimes, d'investigacions, 

perquè, clar, allà no estan investigant el CNI; estan investigant, sembla ser, Marroc. 

Clar, i els periodistes a vegades em diuen a mi: «Clar, és que allò quedarà en res, 

perquè no sabrem el que ha passat a Marroc.» I dic: bé, potser sí, però lo nostre sí 

que ha de prosperar, perquè lo nostre està en un despatx del CNI, tercera planta, i 

al carrer aquell que diu a la web que estan allà, és que està allà. Per tant, nosaltres 

sí que tenim la possibilitat d'esbrinar-ho. 

La fiscalia no recolza cap investigació i està fent un truc, una miqueta, que es pensa 

que es pot aprofitar del natural desconeixement que té la gent sobre la tecnologia, 

no?, que és dir: «Investiguem els telèfons», d'acord? És lo que li diuen al company 

Boye. Clar, és com si diguéssim en una investigació que hi ha un mort: «Fem-li 

l'autòpsia.» Bé, clar, sabrem si està mort o no. Si fem l'autòpsia del mòbil, sabrem si 

està infectat o no. Però després has de saber qui ha matat el mort, no? Perquè, a 

més, quan fas una autòpsia molt poques vegades trobes dades sobre l'autoria. 

Home, pot haver-hi que hi hagin uns vestigis biològics, no? –el pèl de l'agressor a 

les ungles de la víctima–, però tot i així hauràs d'anar a comparar aquell ADN amb 

alguna persona. Aleshores la fiscalia està fent aquest truc, està dient: «Mirem si 

obrint el vostre mòbil trobem una fotografia del DNI de l'autor», d'acord? Però, clar, 

és que hi ha un altre problema, que és que, per definició, Pegasus no deixa cap 

rastre al mòbil. És que és per definició; està dissenyat per no deixar cap rastre. I 

aleshores Citizen Lab, o els pèrits, l'únic que estan trobant, que és l'únic que es pot 

trobar, són vestigis d'una infecció, de que algú ha infectat el nostre mòbil, però no hi 

trobarem res més, perquè aquest software no es queda en el nostre mòbil: es grava 

en la memòria volàtil i desapareix. Si no, no el compraria ningú. Si Pegasus es 

pogués detectar, ningú el compraria. Aleshores hem tingut sort que Citizen Lab ha 

trobat una fórmula per detectar la infecció, però no trobarem res més. Per tant, un 

dels objectius és obtenir la protecció dels jutjats i els fiscals o denunciar que no ens 

l'estan oferint. 
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Una mica també sobre entorn legal. Jo, en aquest cas, no estic d'acord amb el 

company Boye en una qüestió; sí que hi estic en el fons, però no..., però hem d'anar 

amb molt de compte. Nosaltres no podem anar a Europa i tot i dir-los que la llei no 

preveu aquest tipus d'eines –compte. És veritat que no preveu Pegasus en si i és 

veritat que Pegasus pot no ser compatible amb la llei, amb l'article 588 septies de la 

llei d'enjudiciament criminal, que lo que diu aquest article és que per investigar 

determinats delictes es pot introduir de forma subreptícia en el mòbil d'un sospitós 

un software, un troià, que permeti l'escorcoll remot del seu mòbil. Però hi han una 

sèrie de requisits, no?: ha de ser un software concret que permeti veure dades a 

distància i preservar-les amb acotació específica dels equips investigats i de l'abast 

de la investigació per termini d'un mes i màxim de tres mesos i per delictes 

determinats. Per tant, compte amb concloure que no existeix cap precepte legal que 

aprovi això. El que no existeix és un precepte que autoritzi la forma en què s'està 

fent servir Pegasus. I quan es va discutir sobre temes de softwares d'investigació –

que he estat en diversos fòrums internacionals amb jutges–, doncs els jutges 

europeus..., tothom està a favor d'aquestes eines, perquè són eines que són útils, 

perquè els jutges europeus tenen en mente, quan apliquen això, aplicar un filtre de 

drets fonamentals. El problema és quan aquestes eines, que són neutres, perquè 

són eines tecnològiques, les deixem en mans d'un estat doncs que està..., quasi és 

més propi d’una distòpia que d’un estat democràtic. Aquest és el problema. Perquè, 

clar, si nosaltres diem: no hi ha cap llei que permeti les bombes, doncs potser no, 

no, no, no és..., el problema és com fem servir les bombes, no? Aleshores, jo crec 

que aquest és un dels debats, és com fem servir aquestes ciberarmes, d'acord? 

El que sí que és veritat és que no hi ha cap llei que permeti investigar advocats, això 

sí que ho sabem. La jurisprudència, la llei, és molt específica. Per tant, aquí sí que 

no hi ha cap precepte legal que permeti investigar les comunicacions d'un advocat. 

Per tant, jo crec que un dels objectius seria clarificar l'entorn legal de Pegasus. Però 

compte. I he portat aquí el llibre del col·lega Assange, no?, perquè ell... Aquest llibre 

és molt interessant, parla de moltes coses, però una de les que diu, d'acord?, és que 

s'ha d'anar amb molt de compte amb que la regulació d'aquestes eines sigui la 

fórmula –que ell diu que passa sempre– precisament de blanquejar tot lo que s'ha 

fet malament, de protegir i de donar cobertura a la guerra bruta. Lo que diu Assange 
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és, evidentment, lo de sempre, no?: els estats mai deixaran d'espiar-nos, mai. 

Només ho podríem fer si hi hagués un sistema de control –aquesta comissió n'és 

un– que els fes responsables. Però avui en dia no són responsables ni jurídicament 

ni criminalment ni políticament ni internacionalment. Per tant, aquest és un dels 

problemes que tenim. 

Una cosa ràpida sobre delictes i sobre víctimes. Evidentment, tot el que fa Pegasus 

són..., pot cometre molts delictes. Jo crec que també és interessant, potser, ja que 

estem començant, anomenar-los, no? Hi ha un delicte, que és el delicte d'intromissió 

il·legítima en un dispositiu informàtic –197 bis del Codi penal–; espionatge informàtic 

–197.2 del Codi penal; intercepció de comunicacions –197.1 del Codi penal–; 

intercepció tècnica de dades –197 bis.2 del Codi penal–; precursors, que en diem, 

és a dir, confecció d'un programari espia il·legal, que és el 197 ter del Codi penal; 

sabotatge informàtic, si s'alteren dades –264 i 264 bis del Codi penal; inclús, quan 

hi ha una investigació per delicte, pot haver-hi una prevaricació, un delicte del 

magistrat que hagi autoritzat en determinades circumstàncies l'espionatge –536–, 

d'acord? Ja sabeu que hi ha un cas molt famós, que és el del jutge Garzón, que el 

van apartar per... –en aquell moment no hi havia Pegasus, no? I, evidentment, hi 

hauria una malversació, com diu el company Boye, si hi hagués una perspectiva 

econòmica. Per tant, objectiu: veure com podem contribuir en la protecció dels 

ciutadans, no?, i dels seus drets fonamentals –ja vaig controlant que he d'acabar, 

eh? 

Jo he llistat una mica algunes coses que crec que poden ser uns objectius 

interessants. Me n’he afegit ara un, quan deia el company Boye lo d’ensenyar la 

seva filla. Sí que hem d'ensenyar ciberseguretat. Jo, a més, faig bastantes xerrades 

en instituts i amb menors d'edat. Sí que els hem d'ensenyar ciberseguretat, perquè 

la ciutadania ha de tenir eines per protegir-se, d'acord? Per tant, és molt important 

conèixer la tecnologia, saber la potencialitat de totes aquestes eines i saber-se 

protegir. Però, a part, què crec que s'hauria de fer? Evidentment, regular l'ús de les 

eines de ciberespionatge; garantir que es practiqui el test de necessitat, que el 

Tribunal Europeu de Drets Humans fa a l'hora d'autoritzar judicialment aquestes 

mesures; limitar estrictament la durada i l'abast dels espionatges legals; definir què 

és la seguretat nacional i exigir que es provi en el cas concret que estava en perill; 
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establir regles de control tant ex ante com ex post de les activitats d'intel·ligència; 

regular quins drets tenen els ciutadans –ser notificats de que han estat espiats i 

notificar-los el dret a accedir a la informació que se'ls ha tret–; establir regles per a 

l'exportació i la importació d'aquests productes que exigeixin a les empreses tenir 

regles de compliance, i fer qualsevol tipus de política... –i estic controlant aquí perquè 

em sembla que acabaré a zero–, que facin polítiques que reforcin la democràcia. 

(L'orador riu.) Zero. 

El president 

Molt bé. Clavat, senyor Van den Eynde. També, a banda de clavar el temps, li 

comunico –suposo que ho sap– que, per molt que tingui el mòbil dins de la funda i 

que en tinguem els altres, la sessió s'està retransmetent en directe, eh?, pel Canal 

Parlament (rialles) i, com a mínim, hi ha dos periodistes i, per tant, suposo que també 

se'n faran ressò. 

Andreu Van den Eynde 

D'acord, d'acord, el trec. (Rialles.) 

El president 

Senyor Salellas, quan vulgui. 

Benet Salellas i Vilar (advocat) 

Sí; doncs moltes gràcies, president. Bon dia a la comissió i a totes aquelles persones 

que ens estiguin seguint, fins i tot a aquelles que estaven convocades a formar part 

de la comissió i que no hi han assistit, malauradament, i que perdem l'oportunitat de 

confrontar i discutir sobre una qüestió de tant d'interès en el marc del que és la seu 

de la sobirania nacional. 

Jo volia començar parlant... Jo intervindré exclusivament des d'una perspectiva de 

parlar de la qüestió relativa als drets fonamentals, que entenc que és una de les 

perspectives essencials. Comparteixo tot el que han exposat els meus companys i, 

per tant, crec que no és necessari que em reiteri en el que ells han exposat. 

Quan, durant la dictadura, el Fuero de los Españoles establia un catàleg de drets, 

establia l'article 13. Deia: «Dentro del territorio nacional, el Estado garantiza la 
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libertad y el secreto de la correspondencia.» És a dir, el dret fonamental que avui 

diríem amb el secret de les comunicacions o de la intimitat o de la..., bé, des 

d'aquesta perspectiva, ja existia a l'època franquista, no? Per tant, no n'hi ha prou 

amb la mera proclamació dels drets perquè aquests drets existeixin, sinó que una 

de les claus que introdueix la Constitució del 78 és l'article 53.2, quan diu que 

qualsevol ciutadà que d'alguna manera entengui que ja se li han vulnerat els drets 

fonamentals ha de poder accedir a un sistema de tutela d'aquests drets davant d'un 

procediment –diu concretament– sumari, preferent, davant dels tribunals ordinaris 

de justícia, no? Jo crec que aquí és on hi ha la clau i on d'alguna manera tota la 

qüestió de Pegasus està tenint una perspectiva especialment greu, perquè no estem 

obtenint dels nostres tribunals de justícia la tutela davant de la vulneració dels drets 

fonamentals. La tutela, com sabeu, pot ser per la via penal i pot ser també per la via 

dels tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa. Jo intentaré, amb aquest 

breu temps que tenim, afrontar les dues perspectives i quin és el resultat que a dia 

d'avui hem tingut. 

L'Andreu ja ha explicat que tenim un seguit de querelles interposades als jutjats 

d'instrucció de Barcelona. Jo, concretament, estic al Jutjat d'Instrucció número 32, 

en la querella interposada per part de diferents diputats i exdiputats de la 

Candidatura d'Unitat Popular, i també en el Jutjat d'Instrucció número 20 de 

Barcelona, en la querella interposada per diferents persones de l'òrbita d'Òmnium 

Cultural que serien víctimes indirectes perquè pel moment concret en què van ser 

monitoritzades doncs el que es buscava era conèixer el contingut de les 

comunicacions de Jordi Cuixart mentre es trobava ingressat a presó durant el judici 

de la causa especial davant del Tribunal Suprem. 

Bé, en aquestes querelles, què és el que ens hem trobat? Ens hem trobat d'entrada 

–jo crec que és un dels elements que nosaltres hem de posar al damunt de la taula 

quan parlem de tutela de drets fonamentals– amb el paper de la fiscalia. Una fiscalia 

que d'entrada ha discutit no només la competència, en algunes ocasions, d'aquests 

jutjats, sinó sobretot la jurisdicció, és a dir, la capacitat dels tribunals espanyols per 

investigar aquests fets. I, per tant, sorprèn, no?, que, quan parlem de víctimes de 

nacionalitat espanyola que denuncien que han estat d'alguna manera «hackejades» 

o que s'ha aixecat la seva intimitat en territori espanyol, es digui que els tribunals 
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espanyols no són competents. I per arribar a aquesta conclusió doncs la fiscalia ha 

arribat a construir tot tipus d'arguments estrambòtics que contradiuen, no?, la 

jurisprudència clara del Tribunal Suprem sobre la teoria de la ubiqüitat i que 

contradiuen el que és un criteri dels jutges d'instrucció, generalment, per exemple, 

un criteri, no?, que en el manual de lluita contra la cibercriminalitat d'Eloy Velasco 

s'exposa, no?, que al final el que interessa és, primer, investiguem, veiem 

exactament què és el que ha passat i, un cop estiguin determinats els fets, resoldrem 

sobre si aquest crim s'ha de jutjar a França, a l'Estat espanyol o a Itàlia, però, en tot 

cas, primer tutelem les víctimes, obtinguem les proves i aclarim els fets, no? 

La fiscalia està, diguem-ne, per una perspectiva radicalment contrària, que és, 

directament, no investiguem i, per tant, esmenem fins i tot la premissa major de la 

jurisdicció dels tribunals espanyols. És curiós, perquè la fiscalia fins i tot, no?, rebutja 

que, quan li hem demanat,  
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s'acumulin aquestes causes a la causa que hi ha al Jutjat Central d'Instrucció número 

4 de l'Audiència Nacional. És a dir –i aquí a mi em sembla un dels especials elements 

d'escàndol en aquesta qüestió–, tenim un jutjat a Madrid que està investigant la 

infiltració del telèfon dels membres del Govern espanyol, on s'aboquen gran quantitat 

de recursos, on, a més a més, es practiquen comissions rogatòries internacionals a 

Israel, on fins i tot es desplaça el jutge a Israel a fer aquesta investigació, a 

comprovar els fitxers d’NSO i de la informació que disposen les autoritats israelianes, 

i, en canvi, quan això ho demanem als jutjats de Barcelona no s'acorda absolutament 

res. I quan diem, diguem-ne, no?, quasi des d'una posició una mica derrotista: «Bé, 

doncs si no ens ho deixeu investigar a nosaltres des de Barcelona, acumuleu-nos 

tot aquest material a Madrid i així d'aquesta manera podrem tenir accés a la 

informació que s'ha obtingut a la comissió rogatòria de Madrid», doncs els jutges ens 

ho deneguen i la fiscalia arriba a dir alguna cosa com..., per argumentar-ho diu que, 

clar: «Se desconoce qué es lo que hace el Juzgado Central de Instrucción número 

4. Se desconoce la condición procesal que le ha atribuido a NSO. Se desconocen 

los indicios materiales de autoría de que se dispone en esas diligencias. Se 
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desconocen los diferentes sujetos afectados por la limitación de derechos», etcètera. 

Ens diu la fiscalia que desconoce el contingut d'una investigació on, evidentment, la 

fiscalia és part, i, per tant, doncs directament falta a la veritat. 

Per tant, des d'aquesta perspectiva de la falta de jurisdicció de la investigació 

prospectiva que se'ns ha dit que estem plantejant, el cert és que almenys les causes 

que jo conec directament i les que conec indirectament dels altres companys són 

causes que ara mateix no són mecanismes realment de tutela d'aquests drets 

fonamentals, que entenem que com a mínim hi ha el risc de que s'hagin vist 

vulnerats. 

Això contradiu radicalment el plantejament de la jurisprudència del Tribunal Europeu 

dels Drets Humans. Jo crec que és una de les perspectives que sí que entenc que 

hauria de constar, no?, com a conclusió de quan hagueu acabat la investigació 

d'aquesta comissió, que és que la doctrina d'Estrasburg és claríssima en el sentit 

que qualsevol ciutadà ha de poder saber si ha estat víctima d'una intromissió en el 

seu dret fonamental a la intimitat per després poder sol·licitar un control d'aquesta 

intromissió i, per tant, que es pugui valorar si s'ha practicat, no?, d'acord amb el que 

preveu la llei en un dels supòsits necessaris en una societat democràtica i d'acord 

amb la proporcionalitat que preveu, diguem-ne, la jurisprudència del Tribunal 

Europeu dels Drets Humans. 

Des d'aquesta perspectiva, per tant, es diu que una cosa són les intromissions, 

diguem-ne, quan el jutge les acorda –aquest és un primer moment–; hi ha un segon 

moment, que és mentre aquestes investigacions s'estan portant a terme, i hi ha un 

tercer moment, que és quan aquestes investigacions ja s'han acabat. Bé, en aquest 

tercer moment, els ciutadans fins i tot haurien de rebre una comunicació, una 

notificació de que han estat objecte d'aquesta intromissió. Però, en qualsevol cas, si 

no existeix aquest sistema de notificacions, com a mínim hi ha d'haver un sistema 

d'accés perquè aquells ciutadans que ho sol·licitin puguin accedir-hi. Bé, això és el 

que diu la jurisprudència claríssima, per exemple, en la sentència Roman Zakharov 

contra Rússia. Suposo que allò que es diu contra Rússia també deu ser aplicable a 

la resta d'estats que subscriuen el Conveni europeu dels drets humans i que és 

evident que a data d'avui a l'Estat espanyol això no és possible, perquè tots els 
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intents que hem fet de poder saber quines persones han estat afectades per 

Pegasus doncs a dia d'avui han estat absolutament infructuoses, tant per la via penal 

com després per la via contenciosa, que comentaré breument. 

Sí que, per acabar de completar aquest marc europeu, m'agradaria assenyalar dos 

elements. Un és l'informe del supervisor europeu de Protecció de Dades; és un 

informe de 15 de febrer del 2022 que va fer específicament sobre les qüestions 

d'espionatge. I el responsable de protecció de dades, diguem-ne, de l'agència 

europea respectiva planteja que, tenint clar el nivell d'interferència al dret a la 

privacitat que suposen eines com Pegasus, entén que només serien compatibles 

amb la normativa europea –només serien compatibles– en supòsits d'atac terrorista 

imminent. Entén que només en aquests casos –i mai, evidentment, afectant les 

comissions d'advocats, sinó de ciutadans en general– seria possible la utilització 

d'una eina tan invasiva en el dret a la intimitat com és Pegasus. La resta de supòsits 

entén que quedarien al marge de la legalitat prevista precisament pel reconeixement 

en la Carta europea de drets fonamentals del dret fonamental a la intimitat. 

I la resta de normativa europea, tant el Reglament 2016/679, que és el Reglament 

general de protecció de dades, que excepciona les dades que s'obtenen en les 

investigacions penals, i llavors hem d'acudir a la Directiva 2016/680, el que fa és dir-

nos, no?, que hi ha un àmbit d'actuació –i penso que aquí és un dels nostres 

principals forats negres, i l'Andreu en parlava, no?– on tots aquests drets, totes 

aquestes possibilitats d'accedir a les informacions queden restringides en alguns 

casos o es preveu que es puguin restringir en aquells supòsits en què s'actua en 

protecció de la seguretat nacional. Per tant, hem de tenir clar, no?, que aquí hi pot 

haver un cert àmbit d'opacitat quan aquestes investigacions han afectat la seguretat 

nacional. I aquí és on, anant a la normativa espanyola, tenim la problemàtica de la 

llei de secrets oficials, que ja coneixeu, i que és la que permet la classificació de tota 

aquesta informació i l'obstaculització cap al coneixement d’aquesta només pel fet de 

que hagi estat considerada matèria classificada. 

Tot allò que fa el CNI, d'acord amb la legislació espanyola, és matèria classificada, 

i, per tant, nosaltres no podem accedir-hi, ni en el que són pròpiament les 

investigacions ni tampoc en el que són les autoritzacions judicials que el magistrat, 
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diguem-ne, especial que hi ha al Tribunal Suprem pot arribar a autoritzar quan es 

tracti de sol·licituds que vinguin del CNI. Clar, sabem que el CNI entén com una 

qüestió relativa a la seguretat nacional..., i me'n vaig a l'article 1 de la llei reguladora 

del CNI. Diu: «El Centro Nacional de Inteligencia es responsable» –tal tal tal– 

«prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o 

integridad territorial de España.» És a dir, que qualsevol perill, amenaça a la integritat 

territorial d'Espanya pot ser considerada matèria d'actuació del CNI i, en 

conseqüència, matèria de reserva i, per tant, en conseqüència, pot ser sostreta, no?, 

d'aquests controls ordinaris que haurien d'existir i que, com hem dit, al Regne 

d'Espanya no existeixen. 

Hem vist que en la jurisdicció penal no hem obtingut a dia d'avui tutela dels nostres 

drets, no hi ha hagut investigació. Paral·lelament, hem provat d'obtenir a la jurisdicció 

contenciosa administrativa un control de legalitat de l'actuació de l'Administració, en 

aquest cas del Ministeri de Defensa o del Ministeri de l'Interior; ho hem provat a 

través de diversos requeriments que després, davant de la seva desatenció, han 

estat judicialitzats, no?, en procediments de control davant de la jurisdicció 

contenciosa administrativa que, a dia d'avui, ha refusat el control d'aquesta matèria 

perquè entén que no es tracta d'una qüestió regulada pel dret administratiu i que, 

per tant, no competeix a la jurisdicció contenciosa administrativa. Aquesta també és 

una discussió que tenim al damunt de la taula; és una discussió que jurídicament 

podríem tenir in extenso, però que ens torna a col·locar a un escenari d'absoluta 

indefensió. 

Hem acudit també a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'Agència 

Espanyola de Protecció de Dades, quan es tracta d'una matèria classificada, entén 

que no és tampoc objecte del seu control i, en conseqüència, refusa adoptar 

qualsevol mesura. Fins i tot hem arribat a sol·licitar directament al magistrat, al 

senyor Pablo de Lucas, que és el magistrat especial designat sobre aquest control 

previ a les sol·licituds del CNI, que ens permeti accedir ja no a les sol·licituds, com 

a mínim a les resolucions que aquest magistrat, no?, ha pogut dictar en algun 

moment. I també ens ha dit –i així ens ho va resoldre no fa tant, quan li vam sol·licitar 

al CNI que ens permetés accedir-hi–, ens va dir: «Remitimos al Centro Nacional de 

Inteligencia su solicitud ya que el procedimiento a que se refiere es el previsto por la 
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ley y a él le compete resolver al respecto.» És a dir, quan acudim a un jutge, que és 

l'encarregat de garantir que es respecten els drets fonamentals dels ciutadans, i hi 

acudim per dir: «Tenim la impressió que no se'ns han garantit. Ens permet veure les 

resolucions que vostè ha dictat?», aquest jutge, en lloc de donar-hi accés o de 

resoldre aquesta petició, la remet novament al CNI per al seu control. Per tant, és 

evident que tampoc aquest jutge està donant tutela als drets fonamentals que 

nosaltres entenem que s'han vulnerat. 

Per tant, jo crec que és evident que nosaltres podem afirmar avui que el Regne 

d'Espanya, amb relació a la qüestió de Pegasus, tot i ser, no?, el principal sospitós 

de l'adquisició i de la utilització d'aquest programari per tal d'espiar el que és el món 

independentista –els activistes, els responsables polítics, els advocats, els familiars 

de tot aquest entorn–, no ha adoptat, a través dels seus tribunals ni tampoc dels 

seus òrgans administratius, cap mecanisme de supervisió ni d'accés a les 

vulneracions de drets fonamentals que s'han plantejat amb relació a la utilització 

d'aquest programari. Un programari que pensem que... L'Andreu ha explicat d'alguna 

manera quins són els indicis que ens porten a pensar que ha estat el propi Govern 

de l'Estat espanyol qui l'ha autoritzat en la seva utilització. 

Jo penso que com a mínim hem de plantejar una doble perspectiva, és a dir, d'una 

banda, entendre que l'únic interessat en espiar l'independentisme és el propi Regne 

d'Espanya, i que, per tant, per una qüestió de lògica, de context, ha de ser aquest 

l'autor, no?, d'aquestes intromissions en tots aquests telèfons. I, per l'altra –una mica 

estirant l'exemple, no?, que plantejava l'Andreu abans sobre si estem proposant 

investigacions que són o no prospectives, no?–, al final, si nosaltres tenim un 

cadàver amb una autòpsia que determina que la mort s'ha causat per una bala de 

nou mil·límetres i en aquell lloc només existeix una persona que disposa d'una arma 

que dispara bales de nou mil·límetres, com a mínim no hem de concloure que sigui 

l'autor, però que és el sospitós doncs sembla que és també una qüestió de lògica. 

En el nostre cas, la pròpia fiscalia, en alguns dels seus informes, ha acceptat que 

les intromissions han existit, que el programa existeix, que el programa està en 

possessió d'alguns dels actors governamentals de l'Estat espanyol; doncs aquí ja 

només ens queda, no?, que es conclogui definitivament dirigir aquestes 

investigacions amb tots aquests elements cap al que és el sospitós, l'únic sospitós 
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d'haver investigat l'independentisme. I quan fem aquesta proposta és quan fiscalia i 

els òrgans jurisdiccionals ara mateix encarregats de la investigació doncs o ens 

deneguen aquestes diligències o directament ens retarden la tramitació d'aquests 

expedients. 

Per tant, jo crec que una bona tasca per a aquesta comissió seria constatar, diguem-

ne, aquesta situació de risc dels drets fonamentals, constatar que no s'està tutelant 

a través dels òrgans a qui correspondria aquesta tutela dels drets fonamentals; 

intentar arribar allà on a través del sistema judicial espanyol no hem arribat. És a dir, 

és important accedir a tota la informació de la que disposen els organismes 

administratius espanyols, no només el CNI, sinó també totes aquestes oficines que 

consten en l'organigrama del Ministeri de Defensa i que s'encarreguen de controlar 

precisament tota la problemàtica de cibercriminalitat, que poden no haver estat 

subjectes d'autorització del Pegasus, però que sí que n'han de tenir constància en 

els seus arxius. I, per tant, en definitiva, intentar proporcionar a les víctimes també 

aquesta tutela que a data d'avui no existeix. Que existeixi aquesta tutela i que, per 

tant, existeixi allò que el Conveni europeu dels drets humans diu a l'article 13, un 

recurs efectiu quan es parla de vulneracions de drets fonamentals, és el que, al meu 

parer, distingiria o diferenciaria que el marc de la Constitució del 78 és diferent del 

marc del Fuero de los Españoles. Si no hi ha un mecanisme efectiu de tutela de drets 

fonamentals, les proclames es queden en proclames i, per tant, els drets 

fonamentals deixen de tenir la funció de contenció del poder, que és, diguem-ne, la 

naturalesa per se que han de tenir aquests drets fonamentals. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Salellas. Ara els grups, si volen intervenir... Com voleu fer? 

Canviar l'ordre? (Veus de fons.) Doncs vinga. Sí, senyor Orobitg? Vinga. 

Jordi Orobitg i Solé 

En primer lloc, agrair doncs, lògicament, als compareixents les seves explicacions i 

agrair també en aquest cas al senyor Van den Eynde doncs que ens vulgui ajudar a 

definir els objectius de la comissió. I avançar-li que molts d'ells ja són compartits, 

no? Fins i tot els grups que estan representats, només els que estem representats, 
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al seu dia ja vam elevar un dret de petició a la Unió Europea en aquest cas per fer 

èmfasi en la necessitat d'una regulació més específica i que permeti preservar els 

drets dels ciutadans d'aquest país, que entenem que amb l'actual marc regulatori no 

ho estan, i que, si hem d'esperar que ho faci l'Estat espanyol, difícilment trobarem 

avenços que permetin doncs això, no?, preservar tota aquesta sèrie de drets amb 

fonament en una regulació que, com vostè ha expressat..., també per treure 

d’equívocs a la gent. 

Certament, existeix un marc regulatori que permet l'ús d'aquesta mena d'eines per 

obtenir informació en aquest cas de suposats delinqüents, eh?, i com bé vostè ha fet 

esment de l'article 588 septies. Però, com també és cert, la pròpia vaguetat del 

precepte, també el marc dels delictes que són objecte de persecució... Nosaltres 

hem constatat doncs la frivolitat amb la que s'ha acusat de terrorisme molts ciutadans 

del nostre país, no?, en diferents causes que s'han instruït sobretot a l'Audiència 

Nacional. Això exigeix un control jurisdiccional doncs per garantir certament els drets 

dels ciutadans, com bé també ha explicitat doncs el senyor Benet 
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Salellas, no?, aquest control jurisdiccional ex ante des de l'hora en què s'autoritzi la 

utilització d'aquestes eines quan es produeixi aquesta intromissió. També amb un 

marc temporal molt definit en la pròpia llei –en aquest cas parlàvem d'un mes i d'una 

pròrroga de tres mesos, no? I també un control ex post, que crec que ens podem 

treure del cap allò que s’ha explicitat que seria el desitjable, no?, que el ciutadà rebés 

una comunicació dient-li: «Escolti, l’informem. Vostè ha estat objecte d'aquesta 

investigació i li donem coneixement de l'abast de la mateixa i el dret que vostè té a 

exercir els drets», en aquest cas que puguin correspondre doncs precisament, no?, 

perquè, si ha estat injustificada..., rescabalar-se, si fos el cas, no? 

Però, vull dir, en qualsevol cas, home, compartim tots aquests objectius, però també, 

lamentablement, ho fem des de l'escepticisme, doncs perquè veritablement doncs 

l'estat en el que vivim, la pròpia predisposició que vostès han explicitat, no?, el fet 

de que els organismes judicials..., tot i que l'allau de querelles presentades no 

avancen en la tramitació de la instrucció d'aquestes causes. La doble velocitat pel 
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que respecte en aquest cas a la querella que té a veure doncs pel suposat 

espionatge en aquest cas del president del Govern espanyol, la ministra de Defensa, 

el ministre d'Agricultura, en aquest cas pel Regne de Marroc, que sembla que sí que 

va molt accelerat però que, com ja ha explicitat el senyor Van den Eynde, no anirà 

enlloc perquè té un abast internacional que, evidentment, no pot ésser objecte de 

persecució des de l'Estat espanyol. I, en canvi, sí aquesta diferència de tracte doncs 

quan tenim una oficina a Madrid –que ho sabem, no?, ha dit una tercera planta– on 

existeixen aquests dossiers amb els noms de les persones espiades i no s'adopta 

cap mena de resolució que permeti arribar a esbrinar la veritat respecte d'aquestes 

actuacions. 

Davant d'aquesta impunitat, no?, què ens queda? Què proposen que fem? I són 

homes de lleis, no? Entenc que ens donaran una resposta dins de la regulació. Però 

dins d'aquesta impunitat, de fet, de saber que l'Estat no adoptarà cap mesura 

correctora, perquè, en definitiva, no hi té cap mena d'interès, què podem fer? Més 

enllà d'elevar una petició al Parlament Europeu perquè s'estableixi una directiva 

marc que obligui tots els estats membres, no?, doncs a adoptar mesures que 

permetin salvaguardar mínimament els drets dels ciutadans d'aquest país, què 

podem fer? Que no és fàcil, però, bé... Jo no tinc la resposta. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Orobitg. Senyor Rius? 

Josep Rius i Alcaraz 

Moltes gràcies, president. I també agrair als lletrats Van den Eynde i Salellas les 

explicacions que ens han fet. Jo, particularment, avui he après coses també i, per 

tant, els hi agraeixo. I des de l'abordatge diferent, també, i complementari que han 

fet cadascun d'ells. Lògicament –i seguiré una miqueta primer la intervenció que ha 

fet el lletrat Van den Eynde–, és imprescindible saber com funciona a Pegasus, i 

serà feina d'aquesta comissió doncs mirar d'esbrinar el màxim possible quin és el 

seu funcionament i on queden registrades les dades, etcètera. 

Jo tinc un dubte. El senyor Van den Eynde ha dit que no té cap dubte que això ha 

sigut el CNI, i jo crec que el senyor Salellas ha fet més el Regne d'Espanya, ha obert 

una miqueta el focus. I jo..., la qüestió és: en primer lloc, veient la diferent actuació 
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o les diferents actituds i decisions que estan prenent els tres poders de l'Estat 

espanyol –el judicial, amb una actitud obstruccionista, diguem-ne, de cara a 

canalitzar aquestes investigacions; el legislatiu, en aquest cas el Congrés dels 

Diputats, impedint que hi hagi una comissió d'investigació com la que s'està duent a 

terme aquí o al Parlament Europeu, i l'Executiu, també emparant-se en la llei de 

secrets oficials, etcètera–, no ho sé, més enllà del CNI, jo crec que podria anar més 

enllà d'això. No seria la primera vegada que sabem que existeix una policia patriòtica 

que també actua molt més enllà dels poders de l'Estat, o aquest deep state, que 

moltes vegades també n'hem parlat. I, per tant, aquesta seria una primera de les 

qüestions. Perquè també... 

I la segona de les qüestions –perdó– seria, clar, també per conèixer-ho, perquè en 

quedés constància, si és que vostès en tenen coneixement, és, en qualsevol cas, si 

fos el CNI l'únic responsable o un dels responsables d'això, a qui reporta el CNI?, és 

a dir, de qui depèn, si hi ha un ministre al qual se'l reporta i és qui dona les 

instruccions o si també pot arribar això fins i tot a la taula del president del Govern, 

perquè per mi això tampoc seria menor. 

En un altre ordre de coses, el senyor Van den Eynde també deia una qüestió, i jo la 

volia puntualitzar també, perquè potser m’he expressat jo malament abans. Està clar 

que hi ha una normativa que regula molt clarament..., una normativa..., més que una 

normativa és que aquest tipus de programari només es ven a estats i per a uns usos 

concrets, no?, per a uns usos..., per investigar doncs terrorisme i, si no m'equivoco, 

narcotràfic –si no, corregeixin-me. I el que està clar també, com deia vostè, és que 

això s'ha de fer en uns terminis acotats, no?, un més o serien tres mesos, etcètera, 

segons la normativa. Però el que ha quedat acreditat és que això no es fa així, 

perquè, dintre de la seixantena llarga de casos que s'han pogut acreditar del 

«Catalangate», s'ha espiat en diferents anys les mateixes persones, per tant, ha anat 

molt més enllà. I, per tant, jo no sé, eh? –i aquest és el dubte que tinc–, si pot haver-

hi una normativa reguladora que sigui eficient realment. I si a més pensem, com 

vostè afirmava, que són uns dispositius que no deixen rastre i que el mateix senyor 

Assange, que vostè també hi feia referència..., amb les limitacions que hi ha 

actualment, diguem-ne, per saber el com, el quan, el què i el qui s’espia, jo no sé si 
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en aquests casos el millor seria doncs d'entrada prohibir. Ja sé que no entrarem en 

una discussió amb això d'aquí, però... 

Jo sí que li volia puntualitzar que a vegades jo crec que en aquests casos, quan no 

pots posar portes, diguem-ne, en un desert, no seria lo millor prohibir, i després, 

quan hi hagi possibilitats d'acotar bé els usos d'un determinat programari, dur-ho a 

terme. 

Hem d'ensenyar ciberseguretat –completament d'acord. De fet, aquest Parlament de 

Catalunya va aprovar una de les mocions en la qual s'instava el Govern de la 

Generalitat a cercar tots els mecanismes possibles a través de l'Agència de 

Ciberseguretat de Catalunya i de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per 

resoldre, per una banda, tots els dubtes que pugui tenir la ciutadania en matèria de 

ciberespionatge i també per crear un servei d'atenció a les víctimes de 

ciberespionatge digital que hi hagin pogut haver a Catalunya. I, per tant, 

completament d'acord. 

La perspectiva del senyor Salellas que ha fet, de drets fonamentals també, l'he trobat 

molt interessant, tant en l'inici de la seva intervenció com al final, parlant, no?, dels 

drets fonamentals d'abans amb la Constitució actual. No sé si al final haurem de 

mirar de buscar als tribunals internacionals i europeus, potser, aquesta justícia, i, per 

tant, el camí que s'està fent ara és imprescindible per poder-hi arribar també. I 

sobretot també amb la cita que ha fet de determinades sentències que hi han hagut 

al Tribunal d'Estrasburg, que vostè hi ha fet referència. 

I, per no allargar-me en el temps, ho deixaré aquí. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Rius. Senyora Vinyets. 

Montserrat Vinyets Pagès 

Sí; gràcies, president. Moltes gràcies als compareixents per aquestes explicacions 

tan il·lustratives de l'estat de la qüestió, doncs m'ha semblat molt rellevant tot el que 

ens explicava el senyor Van den Eynde d'aquesta absoluta falta de coneixement del 

sistema de funcionament de Pegasus. És a dir, nosaltres ens pensàvem que no en 

sabíem res, però, efectivament, vostè ens ha dit –que doncs participa en [#08.53] 
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internacional, no?– que el desconeixement és absolut per a tothom, que no sabem 

res, no?, de com funciona això, d'on és aquest servidor, de si els d’NSO Group i el 

CNI queden, no ho sé, i despatxen setmanalment, trimestralment, mensualment 

sobre l'estat dels resultats de l'espionatge. Com funciona això?, que no en tenim ni 

idea. No només no sabem res, sinó que pot ser que molta gent hagi estat infectada, 

no?, i que mai acabem de saber que ha estat infectada, per tant, que quedi en 

l'absolut oblit i que no tinguem manera d'aclarir això. I la idea de delegar en un 

contractista privat la gestió de l'ordre públic i de la seguretat nacional també em 

sembla una cosa gravíssima i sobre la que, evidentment, haurem de prendre totes 

les precaucions que puguem. 

També de les compareixences ha sortit aquesta falta absoluta de possibilitat de 

tutela de les persones per la via judicial; no hi ha tutela per la via administrativa, no 

hi ha tutela per la via contenciosa administrativa, tampoc no hi ha tutela. I 

precisament per això es constitueix aquesta comissió d'investigació, no?, per apel·lar 

una mica a l'autotutela de la que nosaltres ens veiem obligats a dotar-nos, no?, 

davant de la impossibilitat de trobar qualsevol solució en cap espai. 

Nosaltres, aquesta comissió, no?, doncs precisament una de les potes que té, a part 

de les compareixences, són els requeriments de documentació, i nosaltres requerim 

tota una sèrie de documentació i la requerim a nivell macro, és a dir, tot allò que 

consti en els arxius. Ho fem així perquè no hem tingut la possibilitat de concretar i 

afinar més quina documentació demanem a cada organisme oficial, perquè com que 

no sabem re, tampoc no sabem què demanar. I no sé si vostès intueixen quina serà 

la contesta, no?, si aquest poder legislatiu també es trobarà amb excuses com... 

Clar, perquè si al contenciós administratiu diuen que això no és matèria del 

contenciós administratiu, no sé, quan els hi pregunti a un poder legislatiu, a veure 

què contesten en el legislatiu. Jo ja veig a venir –no ho sé, no tinc cap bola de vidre– 

que hi haurà algun tipus de consideració. Jo crec que en aquest cas ens diran que 

és que no concretem bé el que volem. Però, clar, no concretem bé el que volem 

perquè és que no sabem re d'entrada. 

També crec que s'ha parlat molt del tema de la tutela de drets fonamentals, de les 

vulneracions, no?, tot el reguitzell de drets fonamentals que es veuen vulnerats tant 
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a títol individual de les persones concretament investigades com també a nivell de 

més en la vessant professional, no? Però a mi també em sembla que hi ha un perill 

brutal a nivell col·lectiu, un perill per a la democràcia. Perquè l'espionatge no només 

és conculcació de drets fonamentals, sinó que l'espionatge també pot comportar 

manipular presa de decisions, no? Quan s'infecta el mòbil d'un polític, d'un 

periodista, de qualsevol persona i es troben en els seus arxius imatges 

compromeses, doncs aquesta informació es pot utilitzar per doncs interferir en la 

presa de decisions de les persones, i d'això en aquest estat en tenim antecedents. 

Vull dir, el Cesid, els anys vuitanta... L'advocat Boye deia que trobarem tutela en els 

tribunals quan un jutge es vegi precisament afectat. Bé, això ja ha passat, no? Als 

vuitanta es van espiar jutges, periodistes, i el que va comportar això jo crec que no 

va ser gaire res, sinó que el que es va fer és, com que en aquell moment precisament 

van existir condemnes penals, el que van fer va ser canviar el cartell del Cesid per 

CNI i, precisament, dotar-se d'una legislació que evités condemnes penals. Per tant, 

posar sobre la taula aquest perill brutal per a la democràcia i per a la presa de 

decisions col·lectives, no?, en base a aquesta idea de la seguretat nacional que ens 

explicava l'advocat Salellas, que sembla que sigui un xiclet, no?, que es pot estirar i 

que..., bé. 

I la pregunta seria si a nivell... –es parlava de seguretat nacional–, no està ben 

regulat o vostè creu que es fa un ús extensiu del terme o el terme legal està 

suficientment acotat o com valora vostè què haurem de fer, si ens hauríem de 

circumscriure i dir directament, exigir que es parlés de seguretat nacional com a 

terrorisme i no com a possibilitat d'afectar la integritat territorial dels estats. 

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, senyora Vinyets. Senyor Ferro, quan vulgui. 

Lucas Silvano Ferro Solé 

Moltes gràcies. Deia, si no recordo malament, Kim Dotcom, el senyor que va crear 

Megaupload i que va ser detingut per l'FBI i tal, a qüestió de l'explosió del gasoducte 

Nord Stream i de la polèmica que hi va haver al Regne Unit perquè semblava que la 

primera ministra havia comunicat segons després que s'havia produït aquest 
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accident, que és difícil pensar que els estats no saben qui ha sigut el responsable 

en aquest cas d'aquest fet concret, perquè, en un món en què s’espia tothom entre 

tothom, hi ha pocs secrets. 

Jo crec que del cas Pegasus també hi ha una dimensió, i és el que fa que hi hagi 

hagut interès polític en molts estats de la Unió Europea en poder abordar aquest 

cas, que és la diplomàcia de la intel·ligència, de la contraintel·ligència que està fent 

Israel. I els casos que hi ha hagut entre Marroc i l'Estat espanyol, entre Marroc i 

 

Fitxer 03CIERPAPFRE9 

l’Estat francès i que conforma això també un joc d'interessos en què la informació... 

I ho dic a col·lació de la intervenció que ha fet la diputada de la CUP, perquè 

l'espionatge a representants polítics no és només una eina antidemocràtica perquè 

conculqui drets individuals d'aquelles persones a les que se'ls està espiant el mòbil 

sinó perquè poden ser utilitzades també com a interferència en la presa de decisions, 

com a xantatge, etcètera. I crec que inauguren també una dinàmica que veiem cada 

cop més sovint als mitjans de comunicació, i que el senyor Boye hi feia referència, 

que és aquesta dinàmica de començar a trobar notícies que es basen únicament i 

exclusivament en filtrar àudios de converses de persones; ho hem vist en el món del 

futbol, ho hem vist en el món de la política, etcètera. Inclús, ja no només 

transcripcions dels àudios dient: «Bé, això ho hem treballat periodísticament i en 

tenim fonts.» No, no, directament els àudios, poso el logo del meu diari. I sempre 

surt algú que diu: «Al meu diari també l’hi havien ofert, però és que ens semblava 

molt fort pagar per publicar això.» I crec que s'està inaugurant una batalla on la 

intel·ligència, aquestes eines, formen també i tenen un paper clau en la presa de 

decisions democràtiques i en l'espionatge a membres de governs i d'espais públics 

que crec que era important remarcar-ho. 

Sobre les seves dues intervencions, i ja aterrant més concret, crec que ens seran 

molt útil ambdues, perquè..., especialment als que no som lletrats –hi ha algú que 

no ha fet dret en aquesta comissió, també existim. Hi ha tota una tortuositat 

processal i judicial, no només a l'hora de valorar aquesta eina, sinó de valorar els 
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seus propis processos judicials, tot això que explicàveu ara que ens serà de molta 

utilitat per fer aquests informes. 

A mi sí que, donada la seva condició d’advocats i implicats, no?, víctima i advocat 

defensor alhora en aquesta dualitat que s'ha obert en aquest cas, sí que m'agradaria 

fer-los algunes qüestions. La primera, la que li he fet també a l'advocat Boye, em 

sembla que vostè ja l’ha respost, sobre el possible encaix legal d'aquestes eines i 

també sobre la dificultat de fer controls sobre l'ús d'aquestes eines. Perquè és veritat 

que vostè s'hi ha referit, s'han de fer controls ex, controls posteriors, anteriors, 

etcètera. Però, clar, com fer control d'una eina que la seva peculiaritat fonamental 

és no deixar rastre en l'ús? És a dir, perquè els controls posteriors sobre qualsevol 

acció es basen en la confiança amb els agents. És a dir, jo a vostè li puc deixar obrir 

un bar i ja vindré la setmana que ve a veure si té sortida d'aire, perquè hi ha certa 

confiança d'entendre que vostè farà la sortida d'aire quan demana la llicència en un 

bar. Però és difícil fer controls públics sobre qüestions que la seva peculiaritat és 

precisament no deixar rastre. I jo crec que aquesta és la dificultat que per nosaltres 

en té aquesta i la capacitat d'intervenir totalment terminals mòbils. I això vol dir que 

vostè pugui generar informació en el seu nom, que vostè pugui acabar sent acusat 

per coses que ni tan sols ha comunicat vostè, etcètera, que ens dificulta poder 

pensar que tot això pugui tindre un encaix legal, inclús per a tasques d'intel·ligència.  

I la tercera l’ha mencionat també el propi Gonzalo Boye, que és quina capacitat té 

tota aquesta informació d’acabar en un judici, que un jutge accepti que aquesta 

forma d'obtenir informació és legal, que és una altra qüestió sobre la que nosaltres 

tenim seriosos dubtes. Perquè, com ell molt bé explicava, aquesta informació la 

recapta una agència privada que no facilita els originals de la informació que recapta 

i que, per tant, no forma part tant d'una necessitat processal –i amb això ja acabo– 

com d'una voluntat d'espionatge manifesta. 

I agrair-vos molt la intervenció de tots dos. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara els compareixents, si volen contestar les 

intervencions dels grups... Senyor Van den Eynde. 
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Andreu Van den Eynde 

Sí; intento contestar... M'he apuntat algunes coses. Lo que em deixi suposo que el 

company Salellas ho dirà. 

Per què diem que és el CNI? A veure, jo dono el meu punt de vista, eh? Jo tinc 

evidències de que és el CNI; no tinc evidències de que sigui ningú més. I no vull 

caure en paranoies ni en elucubracions, perquè tenen molt poc recorregut en el 

debat i en la confrontació que necessàriament s'ha de tenir quan puguin venir 

diputats d'altres..., tal o un jutge i m'ho pugui qüestionar. Per tant, jo no tinc per què 

donar cap credibilitat a altres alternatives que no siguin les que tinc mínimament i de 

forma versemblant fonamentades. Que hagin sigut altres agents? Doncs pot ser, 

però és que jo no tinc cap evidència. De fet, hi ha una sola raó per la qual jo em 

centro en el CNI, que és perquè el fet de que puguin ser altres persones i no el CNI 

és el principal argument de la fiscalia i dels jutges per no ajudar-nos. El seu principal 

argument per no investigar és: «Com sap vostè què és el CNI, si pot ser qualsevol?» 

Aleshores, és l'estratègia aquesta del fantasma, no? És a dir, pot haver sigut 

qualsevol, per tant, no investigo re. Aleshores... I jo permetin-me que, amb els indicis 

que els he dit, tingui més la confiança en investigar el CNI que no altres actors. I 

quan surtin proves doncs ja ho veurem, eh? 

A qui reporta el CNI? Doncs reporta al Govern espanyol, i si no ho fa en lo concret, 

com que el Govern espanyol té la responsabilitat de la direcció estratègica al CNI, 

vol dir que..., és el que es diu allò..., com es diu això de...? La ceguera voluntària, 

no? És a dir, potser el Govern es tapa els ulls i les orelles, però té la mateixa 

responsabilitat, d'acord?, quan tu no vols sentir i deixes que faci l'altre. Per tant, 

reporta al Govern. 

Clar, el control judicial no és eficient, efectivament. Aquí hi han hagut moltes 

preguntes sobre com ho podem solucionar, això, i són molt complicades, eh? Jo crec 

que és més brainstorming lo que diré que no pas una solució. Es pot prohibir això? 

No, no es pot prohibir; no és gaire realista. A veure, es pot legalment prohibir, però 

ho seguiran fent servir. És a dir, no és una solució prohibir-ho, segurament, perquè 

lo que han fet està prohibit. (L'orador riu.) És a dir, lo que han fet ja està prohibit. 
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Aleshores, són dos coses diferents. Jo crec que el tema és... Bé, ara diré com crec 

jo, com se m’ocorre que es poden solucionar aquestes coses, no? 

És veritat que no sabem re de com funciona. Hi han dos idees aquí que et suggerien. 

Una és: bé, i per què no comprem Pegasus? El Mossos, no?, que comprin Pegasus, 

i és pitjor el remei que la malaltia, no? (L'orador riu.) Però, bé, que vagin a comprar-

lo, no?, i que el posin allà i l’instal·lin a veure com funciona, no? El que passa és que 

pot ser una mica complicat, no? Potser l'única forma que tenim de saber com 

funciona és tenir aquí compareixences de tècnics, de pèrits; confiar que ens puguin 

revelar el seu know-how, perquè potser no ens el volen ni explicar, perquè tot el que 

expliquen els pèrits ho aprofita en NSO per tapar els forats de..., per la detecció, i 

tenir el màxim d'informació tècnica per després investigar, d'acord? És a dir, el que 

sí que sabem és que els nostres mòbils es connecten amb uns noms de domini, 

d'acord?, d'Internet. Aquests noms de domini estan registrats per algú. Aquest algú 

normalment és una empresa d'anonimització que està en una jurisdicció que no ens 

revelarà informació. Però els podem investigar, per exemple, si hi ha algun despatx 

d'algun advocat que hagi... I aleshores podem anar estirant del fil. El que passa és 

que és molt molt complicat, això. Aleshores, primer ens hem de capacitar, hem 

d'entendre com funciona i després començar a investigar, d'acord? 

Aleshores, com controlem la tecnologia? No, la tecnologia no la podem controlar. És 

a dir, la tecnologia supera l'ésser humà de forma exponencial. És a dir, si nosaltres 

ara tenim una informació i la xifren amb un xifrat de 256 bits és indesxifrable, no es 

pot desxifrar. Aleshores hem de ser conscients de que la tecnologia funciona així. 

Per tant, hem de saltar i dir: d'acord. I com ho fem? Com controlem una tecnologia 

que tècnicament és incontrolable?, d'acord? Aleshores és complicat. Potser el que 

hem de controlar és els estats, d'acord? Perquè les eines..., és que, com controlem 

una bomba atòmica? No sé si es pot controlar una bomba atòmica. El que es pot 

controlar és els estats que tenen bombes atòmiques, que les llencen, no?, i tot i així 

és molt complicat, no? 

Aleshores, i per acabar, a partir de lo que deia l’Orobitg, no?, és a dir, què hem de 

fer? Jo crec que hem de legislar; o sigui, no podem renunciar a regular. Hem 

d'ensenyar autoprotecció, és a dir, pedagogia de seguretat informàtica i 
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autoprotecció, d'acord? Tres, hem de fer pedagogia també de com es legisla, 

d'acord? En aquest llibre, per exemple, recorda, no?, l’Assange diu: «És molt fàcil 

colar moltes lleis restrictives de drets. Dius que són per anar contra el terrorisme o 

la pornografia infantil o el narcotràfic o el crim organitzat.» Si tu, en l'exposició de 

motius d'una llei, poses això, després pots posar lo que vulguis. Aleshores, clar, hem 

de fer pedagogia de que en els parlaments no es fa populisme, i hem de combatre 

el populisme, perquè la gent entengui que això no funciona així. Clar, però seguim 

tenint el problema, no? I aleshores jo no sé quina és la solució per controlar que els 

estats no abusin de poder, jo no la sé. Per tant, com que no la sé... El llibre aquest 

en diu una, diu situacions revolucionàries. (L'orador riu.) És a dir, ve a dir: quan la 

gent té la capacitat i el poder de controlar l'Estat. Aleshores, em sembla que doncs 

deu sonar molt utòpic, però quasi tothom parla aquí. És a dir, hem de tenir la 

capacitat de posar estructures, organitzar-nos-hi tots perquè els estats no facin el 

que vulguin. El que passa és que això suposo que..., bé, us ho deixo a vosaltres, 

(l'orador riu) que deveu saber com es fa. 

Benet Salellas i Vilar 

Sí, gràcies. Bé, comparteixo tot el que ha dit l’Andreu, i intentaré contestar alguna 

de les coses que han quedat al tinter. Una mica responent al diputat de Junts, jo no 

tinc una visió diferent de la que planteja l'Andreu amb relació a l'autoria, eh? És a 

dir, jo crec que ara mateix de l'únic organisme governamental que tenim indicis és 

del CNI. No només, diguem-ne, és una perspectiva intuïtiva nostra, sinó que en la 

Comissió de Secrets del Congrés dels Diputats així es va reconèixer i, per tant, no 

tenim cap dubte que el CNI ha tingut aquest programari, no? 

I després, amb relació als altres organismes governamentals que possiblement el 

podrien haver utilitzat, com la Policia Nacional, la Guàrdia Civil o els Mossos, a dia 

d'avui ningú ha reconegut, no?, ni tenim cap element que ens permeti apuntar en 

aquesta direcció. Per tant, nosaltres en aquests moments hem de dirigir, o jo crec, 

la nostra mirada i el nostre focus cap al Centro Nacional de Inteligencia. En això sí 

que m'agradaria insistir-hi, perquè potser hi he passat molt de puntetes, però 

l'Administració espanyola, que es caracteritza, diguem-ne, per ser molt rica en 

organismes de tot tipus, disposa d'una gran quantitat de mecanismes de control de 
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la qüestió de la ciberseguretat. D'entrada, hi ha un Instituto Nacional de 

Ciberseguridad, Incibe, que és la transformació de l'antic Instituto Nacional de 

Tecnologías de la Comunicación, que té un sistema d'alertes amb relació als atacs 

de ciberespionatge. I, de fet, amb relació a Pegasus, Incibe va emetre diverses 

alertes sobre la utilització de Pegasus dins de l'Estat espanyol. És que és una 

informació que diria jo que fins i tot la va utilitzar la fiscalia espanyola en el nostre 

procediment. Per tant, no és un organisme que es pugui sospitar que serà favorable 

als interessos de l'independentisme. Per què no ens explica Incibe qui és l'autor o 

quina informació té amb relació al ciberespionatge de Pegasus a l'Estat espanyol? 

Doncs això és una informació que té un organisme públic espanyol. 

Existeix també el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y de 

Ciberseguridad; existeix també el Centro Criptológico Nacional; existeix també la 

Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicación para la 

Seguridad; existeix també la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. És a dir, 

bé, si és que aquí hi ha un munt de gent que la funció que tenen és precisament 

controlar, informar i donar compte de tota aquesta qüestió. Bé, doncs tota la 

informació que tenen aquests organismes públics jo crec que ha d'estar a disposició, 

evidentment, de tots els actors. Les víctimes, fins ara, a través del mecanisme 

jurisdiccional, no l'hem aconseguit. I jo crec que aquest Parlament té ara sobre la 

taula la possibilitat d'aconseguir-la per la via d'aquesta comissió d'investigació. 

I això em lliga en un primer element per respondre la pregunta del diputat d'Esquerra, 

no?, sobre què fer. Jo crec que el que no podem fer és no fer res, això segur. I, per 

tant, en aquest «què fer», fer una comissió d'investigació, com s'ha fet en aquest 

Parlament, és una primera passa, i és una primera passa en la línia fins i tot, 

m'atreviria a dir, de reparació. És a dir, per a aquestes persones que han vist 

vulnerats els seus drets fonamentals i que no estan obtenint cap mena de tutela en 

el sistema judicial espanyol, que hi hagi una comissió d'investigació en aquest 

Parlament és una primera via de reparació d'aquests drets que els han estat 

vulnerats. No és la que hauria de ser, no és la que esperaríem, no és la que preveu 

el nostre sistema jurídic, però és una via de reparació, perquè com a mínim hi ha 

algú que està intentant buscar solucions, conèixer els fets, reparar aquesta situació 
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i –el que ens heu demanat– garanties de no repetició. Per tant, en termes de justícia 

restaurativa, si se’m 

 

Fitxer 03CIERPAPFRE10 

permet, em sembla molt interessant, i molt important, molt central la feina que té 

aquesta comissió. 

De fet, crec que un dels debats que es plantejarà aquí, i una mica estirant el fil de la 

qüestió del Cesid, no?, l'anàlisi del cas de les escoltes del Cesid, del cas de les 

escoltes a la seu d’Herri Batasuna, diguem-ne, tot el que són els casos relatius a la 

guerra bruta de l'Estat és el que va permetre que durant els anys dos mil, en les 

sentències que va anar dictant la Sala Segona del Tribunal Suprem, s’establís una 

doctrina per la qual el Tribunal Suprem espanyol va establir que els jutges penals 

poden deixar sense efecte la declaració de material classificat, perquè s'entén que 

la investigació d'un delicte passa per sobre de la declaració de secret i de la 

declaració classificada, perquè s'entén que la classificació no pot emparar una 

vulneració de drets o una il·legalitat. És a dir, no es pot utilitzar el mecanisme de la 

classificació per cobrir il·legalitats o per cobrir delictes, no? Això ho diu el Tribunal 

Suprem espanyol, és evident, a partir de l'escàndol que va suposar el cas de les 

escoltes del Cesid. 

Però jo penso que aquí vosaltres plantejareu un nou debat, no? El Parlament de 

Catalunya, sempre a l'avantguarda en la qüestió de la discussió jurídica. És a dir, 

davant d'una comissió d'investigació, quin és el valor que té aquest secret oficial? 

Ha de cedir o no ha de cedir? I jo crec que aquí vosaltres teniu molts arguments, 

precisament en aquest paper que esteu fent de tutela dels drets de les víctimes, per 

plantejar que teniu dret a que s'aixequi aquest secret amb els mecanismes que es 

vulguin establir, amb mecanismes que permetin que només els diputats d'aquesta 

comissió puguin accedir a la informació, amb mecanismes d'obligació d'un 

determinat nivell de secret duplicat o reduplicat que us pugui ser exigible. És a dir, 

mecanismes de confidencialitat, de protecció, que entenc que s'han de donar en 

aquestes situacions, però que també és evident que el que no es pot fer és 

obstaculitzar qualsevol mecanisme d'investigació o de reparació. I aquí, per tant, 
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poso al damunt de la taula tota aquesta doctrina, molt interessant, que van elaborar 

els jutges de la sala penal, diguem-ne, per protegir-se ells mateixos de la possibilitat 

d'accedir a aquestes informacions. 

Finalment, jo penso que és evident que a dia d'avui el Pegasus i aquests 

mecanismes d'investigació estan absolutament fora control. M'agradaria posar sobre 

la taula per parlar, diguem-ne, per constatar l'amplitud amb què s'estan utilitzant el 

cas de Tamara Carrasco. Tamara Carrasco, que ja va ser finalment absolta, va ser 

investigada per un missatge de WhatsApp que es deia que havia elaborat ella i mai 

vam saber d'on havia aparegut aquest missatge de WhatsApp. Després hem pogut 

arribar a la conclusió fàcil, no?, a partir de totes les investigacions que el mateix 

Jutjat Central d'Instrucció número 6 té obertes contra l'independentisme. I, com que 

el cas de Tamara Carrasco era d'aquest mateix jutjat, hem pogut deduir fàcilment 

doncs que era a través d'un d'aquests mecanismes com s'havia arribat a imputar 

Tamara Carrasco per aquest missatge. Per tant, el lawfare, si es vol dir, no?, de la 

utilització de missatges de telèfon per imputar activistes i representants polítics a 

l'Estat espanyol..., ja fa temps que es va obrir la veda. I, per tant, des d'aquesta 

perspectiva, a mi em sembla que, bé, no?, no hem arribat al nivell en què a 

determinats llocs de Llatinoamèrica s'ha arribat amb la filtració en operacions 

policials dels continguts d'aquests missatges, però, bé, hem viscut ja també en 

l'escena política catalana el que significa la filtració de determinats missatges de 

telèfon. 

Per tant –i acabo, eh?– legislar és importantíssim; concretar, legislar, diguem-ne, 

termes de protecció de drets, termes de garanties, la restricció dels conceptes, la 

definició dels conceptes. Nosaltres citem un concepte de seguretat nacional, és clar 

que sí; això no pot ser un xec en blanc per justificar la intervenció dels poders de 

l'Estat des de qualsevol òptica. Jo crec que la proposta que planteja el supervisor de 

protecció de dades europeu de restringir la utilització d'aquests mecanismes a atacs 

terroristes imminents pot ser una bona definició. És una definició que, diguem-ne, 

confronta clarament la perspectiva espanyola, que a dia d'avui entén que qualsevol 

posada en risc de la integritat territorial ja és un acte que legitima la utilització del 

concepte de seguretat nacional. Però jo penso que hauríem d'anar tendint cap aquí. 

I, sobretot, predicar amb l'exemple. És a dir, el que no pot ser és que les institucions 
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que conformen la Generalitat de Catalunya utilitzin aquestes eines més enllà de 

prevenir atacs terroristes imminents. Que l'utilitzin també, no?, doncs, si és que això 

ha passat en alguna ocasió, per a la persecució d'adversaris polítics. I el que no pot 

ser és que les forces polítiques que conformen aquest Parlament tampoc utilitzin 

aquests elements, no?, després per a la diatriba política. Per tant, hi ha d'haver 

també, jo penso, una coherència en la praxi política de no jugar tampoc a blanquejar 

la guerra bruta, com en ocasions ha passat. 

Jo crec que això és un debat molt més extens, no?, que la qüestió del lawfare, de la 

guerra jurídica, és un debat que ha vingut per quedar-se. Ara ja no, diguem-ne, es 

dispara als adversaris polítics; ara se'ls ataca a través de procediments judicials. I, 

per tant, l'única forma de respondre a això és reforçar les garanties, reforçar les 

garanties i reforçar les garanties.  

Moltes gràcies. 

El president 

Moltíssimes gràcies a Benet Salellas, a Andreu Van den Eynde i a Gonzalo Boye per 

la vostra compareixença avui aquí a aquesta comissió d'investigació. Moltíssimes 

gràcies per les vostres aportacions i aclariments. Avui n'hem après molt, i seguirem 

aprenent, esperem, durant les següents compareixences. Però també moltíssimes 

gràcies especialment per les recomanacions i les idees que ens heu donat de cap a 

on podrien anar la feina i les tasques d'aquesta comissió, i sobretot per 

l'encoratjament que ens heu fet, aquesta idea de la justícia reparativa i de la defensa 

de la tutela dels drets fonamentals doncs que ens encoratja moltíssim a tots els 

diputats i diputades que formem part del conjunt del Parlament. Les sessions són 

obertes al conjunt de la ciutadania, per tant, també ens agradaria que això arribés 

més enllà d'aquestes quatre parets. I, evidentment, esteu convidats per venir la resta 

de sessions a fer el seguiment. Algunes d'aquestes persones que heu dit que se les 

hauria de convocar han estat aprovades avui abans de la vostra intervenció, i 

algunes d'elles fins i tot, també d'organismes estatals, per la unanimitat dels grups 

parlamentaris, dels que hi som ara i dels que hi eren al començament de la sessió, 

i, per tant, entenem que segurament compareixeran, respondran afirmativament a la 
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nostra sol·licitud de compareixença i, per tant, també podrem parlar amb ells i amb 

elles. 

Moltíssimes gràcies a la resta de diputats. I ens veiem abans d'acabar un mes, el 

mes que ve, per fer la segona sessió. 

La sessió s'aixeca a... 

 

 


