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Sessió núm. 26 

SESSIÓ NÚM. 26 

La sessió s’obre a **. Presideix David Fernàndez i Ramos. Assisteix la Mesa el 

lletrat Francesc Pau i Vall. 

Hi són presents els diputats Meritxell Borràs i Solé i Roger Montañola i Busquets, 

pel G. P. de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March i Sergi Sabrià i Benito, pel 

G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; Maurici Lucena i Betriu i Jordi 

Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Josep Enric Millo i Rocher i Santi 

Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Joan Mena Arca i 

Marc Vidal i Pou, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa; Carlos Carrizosa Torres i José María Espejo-Saavedra Conesa, pel G. 

P. de Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez i Isabel Vallet Sànchez, pel G. Mixt. 

Assisteix/-en a aquesta sessió... 
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ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Compareixença de Javier de la Rosa, exrepresentant de KIO España, davant la 

Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 

Corrupció Política (tram. 357-00977/10) Comissió d’Investigació sobre el Frau i 

l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política. Compareixença. 

2. Compareixença de Joan Piqué Vidal, advocat, davant la Comissió d’Investigació 

sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (tram. 357-

00981/10) Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 

de Corrupció Política. Compareixença. 

3. Compareixença d’Itziar González Virós, exregidora del Districte de Ciutat Vella, 

davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 

Corrupció Política (tram. 357-00994/10) Comissió d’Investigació sobre el Frau i 

l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política. Compareixença. 

4. Compareixença de Carme García Suárez, exregidora de l’Ajuntament de 

Sabadell, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 

Pràctiques de Corrupció Política (tram. 357-00995/10) Comissió d’Investigació 

sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política. 

Compareixença. 

5. Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu Buxadé, assessor fiscal, professor de 

dret tributari de la Universitat Pompeu Fabra i expresident de l’Associació 

Espanyola d’Assessors Fiscals, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 

l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (tram. 357-00951/10) 

Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 

Corrupció Política. Compareixença. 

6. Compareixença d’una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, 

Ambiental i Solidària davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 

Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (tram. 357-00961/10) Comissió 

d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política. 

Compareixença. 

El president 
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Bon dia a totes i a tots i si els sembla, donem inici a la sessió de la present 

comissió d’investigació. Donem la benvinguda als il·lustres diputats David Bonvehí 

i Marta Vilalta, atès el nomenament flamant de la diputada Meritxell Borràs com a 

consellera. 

Compareixença 

de Javier de la Rosa, exrepresentant de KIO España (tram. 357-

00977/10) 

I comencem amb el primer punt de l’ordre del dia, per substanciar-lo, amb la 

compareixença del senyor Javier de la Rosa, que farà ús d’un torn inicial de 

paraula i que ens ha comunicat ara, prèviament, que té la voluntat de no respondre 

a cap pregunta i d’acollir-se al dret a no declarar, però ens ho explicarà ell mateix. 

Senyor de la Rosa, quan vulgui. 

Javier de la Rosa (exrepresentant de KIO España) 

Muchas gracias. Dados los motivos por los cuales estoy aquí y que durante 

muchos años, veinte años, he declarado sobre esos temas en sedes judiciales 

diversas, sin mucho éxito, pues me acojo a mi derecho constitucional de no 

contestar a ninguna pregunta y con todo el respeto a ustedes personal y 

institucional, pero no responderé a ninguna cuestión que se plantea. 

Y espero que acepten, puesto que es un derecho constitucional que se concede a 

cualquier ciudadano. 

Muchas gracias. 

El president 

Gràcies, senyor de la Rosa. Si en qualsevol moment vol col·laborar, també, en les 

tasques de la comissió, em sembla que tots els diputats i diputades li agrairem, 

respectant òbviament el dret que acaba d’expressar, vinculat normalment en 

aquesta comissió a causes judicials obertes. 

Però en tot cas, passem al torn dels grups parlamentari i en primer lloc intervindrà 

la il·lustre diputada Marta Vilalta en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Marta Vilalta i Torres 
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Bé, bon dia, moltes gràcies, president. En tot cas, vostè diu que té el dret 

constitucional de no contestar, jo ho lamento moltíssim, nosaltres tenim el dret i el 

deure de fer la nostra feina, que és la de fer-li preguntes, de fer-lo venir aquí, a 

aquesta comissió d’investigació del frau i l’evasió fiscal i per tant, d’aclarir o 

d’intentar aclarir tot allò que s’ha dut a terme, doncs, en els anys anteriors i per 

aconseguir l’objectiu d’aquesta comissió, que no és altra que evitar que puguin 

haver altres de la Rosa o que hi puguin haver, doncs, altres persones que utilitzin 

el poder, els contactes, els xantatges, bé, totes aquestes coses, diguéssim, per 

apropiar-s’ho en benefici propi. 

En tot cas, jo ho lamento, això sí, que quedi, doncs, dit com a primera anotació, 

perquè avui nosaltres no veníem pas amb la intenció de tornar-lo a jutjar, hi ha 

moltes causes que ja ha estat jutjat, de fet vostè ha complert presó, però sí que és 

cert, doncs, que remirant, i mirant hemeroteques de tots aquests últims anys i 

investigant, doncs, la seva història i trajectòria, un queda astorat, una queda 

astorada, perquè vostè podria ser el protagonista digne d’una pel·lícula si no fos, 

diguéssim, que no és una pel·lícula sinó que tot el que ha passat, el que vostè ha 

estat protagonista és la realitat, és la veritat. 

Ara li faré igualment unes quantes preguntes, eh?, però permeti’m, doncs, fer 

també una mica d’introducció perquè bé, el fet de no declarar, doncs, augmenta 

una mica la..., és cert que vostè hi té el dret, però augmenta la indignació jo crec 

ciutadana, perquè el que vostè representa és la viva imatge del frau i de l’estafa, el 

manual personificat de l’estafa i del que aquí faig jo el que vull i si de cas ja ho 

arreglarem. I per tant, doncs, per això suposo que també ha anat col·leccionant 

una llarga llista de condemnes, d’entrades a la presó i d’aquest currículum, doncs, 

que porta associat. 

Li dèiem que no el volíem venir a jutjar una altra vegada, aquí la feina és política, 

és intentar saber quins mecanismes, quins contactes, quines vies s’han utilitzat i 

com això ho podem solucionar i per tant, jo d’entrada li volia fer preguntes 

relacionades, com suposo que es podia imaginar, amb el cas Kio o amb el cas del 

Gran Tibidabo, no?, amb els avals que van haver per part de la Generalitat, també, 

la seva participació en la vinculació amb finançament dels partits, Partit Popular, 

Convergència i Unió, així com les últimes declaracions, no?, que vam tenir, doncs, 

la sort de poder saber què va fer, doncs, amb el pequeño Nicolás, no?, al qual, 
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doncs, vam tenir accés tothom a saber, doncs, aquestes converses que van tenir, 

que es van publicar. 

Per tant, jo crec que encara tinc una mica de temps i per tant li traslladaré aquelles 

preguntes que li volia traslladar, primer sobre el cas Gran Tibidabo i tota la relació 

amb el Govern de la Generalitat i amb el president Pujol, volia saber quina és la 

relació que tenia amb el president Pujol, com es van conèixer i quina és la relació 

que tenien, si ens ho podria explicar. 

(Pausa llarga) 

D’acord. De fet, el president Pujol, en una època quan vostè va deixar, doncs, tot 

l’entramat de l’empresa Kio i va venir cap a Catalunya, quan es va tornar a 

instal·lar aquí, a Barcelona, l’havia defensat públicament, l’havia lloat públicament 

per les seves inversions a Tibigardens, no? perquè va ajudar en aquell moment, 

segons el mateix president Pujol. De fet va dir que vostè era un empresari modèlic, 

un empresari model, l’havia lloat i defensat públicament. 

Nosaltres el que volíem saber, entenem que van adquirir una relació, doncs, 

professional i de negocis en que vostè, doncs, ajudava en aquells negocis que 

podien anar bé per Catalunya, segons el llavors president de la Generalitat i el que 

li volíem preguntar també era, doncs, quan el president Pujol demanava a un 

empresari que participés en un negoci, en una inversió, quin paper hi jugava la 

Generalitat, com es feien aquests negocis? 

(Pausa llarga) 

D’aquella relació amb el president Pujol, que primer era bona, entenem, encara 

que avui vostè ara no ens ho vulgui, doncs, explicar, però ens basem en aquestes 

declaracions públiques del president, sabem, doncs, que després vostè va estar 

condemnat, de fet va complir pena de presó pel cas Kio. 

Quan va sortir de la presó, l’any 1995, el febrer de 1995, demana una reunió urgent 

amb el president Pujol perquè actués, doncs, de fet aquí tenim el retall del diari, 

perquè actués i perquè una mica perquè intercedís, doncs..., miri, ara li buscaré... 

El president 

Cinc minuts, diputada Vilalta, afegim dos més, acabi les seves preguntes, gràcies. 

Marta Vilalta i Torres 
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D’acord, sí, sí, vaig fent. Ho tinc aquí, correcte: «Intentó presionar a Pujol para 

resolver su situación jurídica y económica» i diu a les notícies, en aquest cas de El 

País, que va demanar una reunió amb el president Pujol perquè intervingués al seu 

favor i paralitzés els processos penals que estaven en marxa, llavors, contra vostè, 

tant als tribunals espanyols com britànics, així com també va demanar, doncs, 

reivindicacions econòmiques per valor de 2.000 milions de pessetes. Això es 

veritat? 

(Pausa llarga) 

Si això és cert, perquè no sabem si és cert o no, però en tot cas surt publicat, eh? i 

per tant, li donem una certa credibilitat, quan va reunir-se amb ell i li demana que 

intercedís i que pari aquesta demanada, doncs, del grup Kio o que li faciliti aquests 

2.000 milions de pessetes que vostè reclamava, ho feia pressionant-lo per alguna 

informació que tenia, tenia alguna informació a la qual el president Pujol havia, 

diguéssim..., hi havia alguna cosa que vostè sabés que podia ajudar a que el 

president Pujol intercedís en favor seu? 

(Pausa llarga) 

Una altra pregunta directa: va finançar mai vostè Convergència i Unió? 

(Pausa llarga) 

I si ho va fer, per quin motiu o a canvi de què? 

(Pausa llarga) 

A mi m’hagués agradat, eh?, poder parlar del finançament dels partits, perquè és 

un dels temes que encara avui estan a sobre de la taula, veiem altres casos de 

corrupció i de frau i per tant, jo crec que era important que avui, doncs, bé, pogués 

explicar la seva versió. De fet, com li deia, no per jutjar-lo sinó per explicar-nos 

quins eren els mecanismes perquè no es puguin tornar a repetir. 

De fet, abans –i amb això acabaré, president– abans de la seva primera detenció, 

l’any 1994, hi ha unes declaracions seves que diu que va amenaçar amb posar 

totes les cartes sobre la taula. Diu: apuntava al finançament els partits polítics a 

Catalunya, alts càrrecs de la Generalitat i a dirigents de Convergència Democràtica 

de Catalunya. I de fet, crec recordar en algunes declaracions que he llegit, que si 

vostè parlava, doncs, que una mica començarien a sortir moltes coses de tot arreu. 
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De fet, fins i tot amb la conversa amb el pequeño Nicolás, transcrita i pública i 

penjada a Internet, també, doncs fa declaracions en la mateixa línia quan diu: «Tot 

és un cercle, que si s’explica tot explota tot» 

Si vostè sap tantes coses, per què no diu res? 

(Pausa llarga) 

Si vostè ha participat en tants àmbits, en tants casos, si vostè coneix a tanta gent, 

si vostè té tants lligams, si vostè diu això i fins i tot abans de que el detinguessin 

per primera vegada i el portessin a la presó, també crec recordar que el que fa és 

intentar evitar això i intercedir, doncs, amb el fiscal en aquell moment, amenaçant 

que vostè parlaria, per què no parla ara? Vostè ha estat a la presó, i fins i tot en 

algun moment es lamenta de que ningú l’hagi ajudat. Ara que té l’oportunitat, per 

què no parla? 

(Pausa llarga) 

Hi ha moltes altres coses, president, que m’hagués agradat poder preguntar, poder 

parlar, però així és molt difícil per no impossible. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, Marta. Senyor de la Rosa, es ratifica en la seva voluntat de no declarar? 

(Pausa) Doncs passarem al torn del Grup Parlamentari Socialista, en veu de 

l’il·lustre diputat Jordi Terrades. Senyor Terrades, quan vulgui. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Bon dia, moltes gràcies, president. Bon dia, senyor de la Rosa. 

En les seves primeres paraules, que crec que seran les úniques pel que intueixo 

diu, home, jo ja he explicat, «sin mucho éxito», el que en seu judicial, les coses que 

havia d’explicar i ningú m’ha fet cas. Vostè tenia l’oportunitat d’aclarir algun tema, 

no?, sobre els temes que ja són una veritat judicial, perquè s’han jutjat, perquè 

vostè ha passat de ser un empresari model a ser un empresari que també ha 

passat per la Model. 

A mi em sorprèn la loquacitat que a vegades..., amb la que vostè s’ha expressat i 

que ara que té l’oportunitat d’aclarir alguns temes en clau política, per entendre 
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l’entramat o les coses que han passat en aquest país, al llarg dels darrers anys, 

d’alguns dels temes que vostè ha protagonitzat, doncs, en aquesta comissió, que 

la seva missió és extraure’n conclusions polítiques per intentar-les consensuar 

entre els grups parlamentaris, segurament també per fer modificacions legislatives 

que evitin alguns dels temes que estem analitzant aquí no puguin passar o posar 

més dificultats, vostè aquí no vulgui dir res. 

Nosaltres veníem amb la intenció d’escoltar, de fer algunes preguntes, d’escoltar-lo 

i d’intentar destriar el gra de la palla, d’allò que poden ser intoxicacions del fons 

dels temes que vostè coneix. Que jo sàpiga, vostè ara en aquests moments no 

està inculpat en cap de les causes judicials que estan obertes, per tant, tenia la 

llibertat, crec jo, d’expressar les seves opinions. 

Nosaltres voldríem preguntar-li o li haguéssim preguntat sobre les vinculacions del 

món econòmic, financer i el poder polític a Catalunya i a Espanya. Per què el 

president Pujol el va venir a buscar a vostè a l’hora de tirar endavant alguns 

negocis a Catalunya? 

Volíem conèixer si vostè s’ha sentit, que va estar a la cresta de l’onada, si s’ha 

sentit repudiat per l’elit del nacionalisme econòmic i del món financer. Abans –i no 

fa gaires anys– li feien la gara-gara tots aquests sectors.... Per cert, vostè ha tingut 

negocis, amb els fills del president Pujol o amb el senyor Jordi Pujol Ferrusola? 

Com sabia els suposats tràfics de diners... 

 

Fitxer 26CIFEF2.docx 

..des d’Andorra cap a Madrid. 

O sigui, no sabrem si vostè tenia relacions amb el fill gran del president Pujol? 

Vostè tampoc s’ha estat d’afirmar que vostè feia pagaments a Convergència 

Democràtica, al president Pujol. Volíem saber si això era així, si havia estat una 

invenció per part seva. 

Si aquests diners, que suposadament s’han pagat, eren en metàl·lic, o si també 

algun s’havia produït a l’estranger, en paradisos fiscals, com sembla que vostè ha 

afirmat. I, si era així, si vostè ens podia aportar, o si ha aportat en seu judicial 
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números de compte que acreditin aquest fet que vostè ha afirmat. Això ens ho 

podria aclarir? 

(Pausa.) 

Veig que no. 

I també ens agradaria conèixer si això ha estat així o no ha estat així, si vostè ha 

coincidit en el iot del senyor Felip Massot amb el president Artur Mas, i, si és així, 

què hi feien, tots vostès junts. I, si és així, probablement aquella afirmació que jo 

abans he fet que era un dels personatges més repudiats del nacionalisme 

econòmic-financer d’aquest país, probablement tampoc estaria tan encertat en la 

meva afirmació. Vostè va coincidir en el iot del senyor Massot amb el senyor Artur 

Mas? 

(Pausa.) 

Per què calla, senyor de la Rosa? Ha arribat a algun acord, també, amb aquests 

sectors que fins ara el denostaven? 

(Pausa.) 

De què viu, vostè, ara? 

(Pausa.) 

Segueix tenint diners amagats en un paradís fiscal? 

(Pausa.) 

Bé, ha tingut l’oportunitat... És a dir, l’hi diré d’una altra manera. Aquesta és una 

comissió política, on, al llarg d’aquests mesos, ha passat moltes persones, algunes 

han explicat la seva veritat, l’han poguda contrastar amb els diputats i diputades 

d’aquesta comissió, que s’han pogut fer les seves conclusions; altres persones 

s’han acollit al dret que tenen de no declarar. Però vostè avui ha perdut una 

oportunitat. La seva credibilitat diguem que ja tenia algunes dificultats, però, callant 

aquí i parlant a fora, com a vegades acostuma a fer vostè, aquesta credibilitat, de 

la part de les seves explicacions, o de la seva història, o de la construcció de la 

seva història, doncs, quedarà absolutament desacreditada. Tenia vostè una 

oportunitat avui aquí, que jo crec que l’ha perduda. 
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Espero que els meus..., els diputats de la resta de grups parlamentaris tinguin més 

sort que el diputat del Grup Socialista i aconsegueixin arrencar-li alguna explicació 

d’aquests trenta anys de connivència d’alguns sectors econòmics i financers amb 

el partit que ha representat el poder, o la major part del poder polític a Catalunya. 

Moltes gràcies, president. 

El president 

Gràcies, senyor Terrades. Senyor de la Rosa, es ratifica en la seva voluntat de no 

declarar cap aspecte dels plantejats? 

Doncs, passem al torn del Grup Parlamentari Popular, en veu de l’il·lustre diputat 

Santi Rodríguez. 

Santi Rodríguez i Serra 

Gràcies, president. Buenos días, señor de la Rosa. Esta comisión nace en un 

momento determinado, fundamentalmente después de que el señor Jordi Pujol 

confesara que durante treinta y pico de años había tenido dinero en el extranjero 

sin regularizar en España. Y esta comisión, aunque su nombre se le añade, pues, 

el fraude fiscal, la corrupción política, y se le añaden otras cosas, seguramente 

para intentar desviar la atención de aquello que es central y nuclear, que era la 

confesión del señor Jordi Pujol, y el origen dudoso, o como mínimo desconocido 

para algunos, o incrédulo para algunos, del dinero que apareció en Andorra, es lo 

que tiene para nosotros la importancia central de esta comisión; y, por lo tanto, lo 

que no pretendemos con su comparecencia es absolutamente reprocharle nada 

del pasado, sino centrarnos, precisamente, en esta cuestión, que creemos que es 

lo nuclear. 

Y en relación a esta cuestión, en el pasado, anterior a la confesión, se dieron 

algunas circunstancias. El origen de toda esta situación es cuando un medio de 

comunicación, El Mundo, publica una determinada portada, con unos supuestos 

informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, en la que afirma que 

tanto el señor Mas como el señor Pujol tienen dinero fuera de España. Y, a partir 

de ese momento, parece ser que algo se mueve en Cataluña, y usted así lo 

confirma, acudiendo a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, a 

denunciar que usted se siente perseguido, que se siente acosado; incluso da 

detalles físicos de una persona que le sigue en sus movimientos, y usted pone en 
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conocimiento de esa Unidad de Delincuencia Económica y Financiera ese acoso, 

que se siente amenazado, pero también pone de relevancia otras informaciones 

relevantes, como que usted mismo había presentado el señor Thierry Lombard al 

señor Jordi Pujol, en el Palau de la Generalitat, y que en ese mismo acto el señor 

Jordi Pujol había abierto cuentas en la banca del señor Lombard en Suiza. 

Luego, usted presenta una ampliación de esa denuncia en la UDEF. Si esto fue el 

29 de noviembre, el 5 de diciembre usted hace una ampliación de esa denuncia, y 

usted hace una advertencia en esa misma denuncia: que si esta información, o 

esta declaración, se hacía pública, que usted no ratificaría la misma en sede 

judicial. Y esto ocurrió el 22 de enero, o durante el mes de diciembre se hace 

pública esa denuncia, y usted el 22 de enero no ratifica ante el juez del juzgado 43 

es denuncia. 

Yo no sé si usted nos podría... Ya sé que ha dicho que no iba a decir 

absolutamente nada, pero yo no sé si valdría la pena, quizás, un poco, verificar si 

esa denuncia efectivamente se hizo, si el contenido de esa denuncia es cierto, si el 

motivo de la no ratificación es precisamente porque se hizo pública, o porque 

cesaron las coacciones que usted había denunciado, y que, por cierto, no había 

solo usted quien había denunciado coacciones y persecuciones. La señora María 

Victoria Álvarez también, en su momento, denunció esas coacciones y esas 

persecuciones. ¿Nos puede usted, nos podría decir algo al respecto de todas estas 

declaraciones? 

(Pausa.) 

Entonces, lo que no..., para nosotros no tiene demasiado sentido es decir que 

usted ya ha explicado todo en sede judicial, y que, pues, ha tenido el éxito que ha 

tenido; interpreto que ninguno, ¿no? Aquí yo creo que hay informaciones 

importantes que no han sido ratificadas en sede judicial, y que entendemos, y 

entendíamos, pues, que habría sido oportuno que, o que lo hubiera hecho, 

preferiblemente en sede judicial, porque, evidentemente, si hay comisión de 

delitos, pues, quien debe juzgar no es, ni mucho menos, esta comisión, sino que 

es en sede judicial. Otras informaciones apuntan a que usted mismo, y que por eso 

se sentía perseguido durante esa etapa de 2012, que usted mismo le había 

entregado al señor Jordi Pujol maletas con dinero en efectivo, y cheques, 

entregándoselos en persona al señor Jordi Pujol, y que conocía perfectamente que 
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el señor Artur Mas, y sus hermanos y padre, eren beneficiarios de una cuenta del 

HSBC, ¿no? 

Entonces, bueno, a nosotros nos gustaría conocer la veracidad o no de toda esa 

información. 

(Pausa.) 

Muy bien. Pues, vemos que no hay respuestas. Quedarán las dudas, pero, sobre 

todo, las dudas que quedarán es que si usted presenta una declaración en un 

determinado momento, y que después no ratifica delante del juez, yo creo que es 

más bien porque cesan..., el acoso, o cesan las amenazas que usted sufre en 

determinado momento, y entendemos que, si se produce ese cese, no es ni mucho 

menos, casual, ¿eh? Sino que, seguramente, tendrá alguna relación con algún 

acuerdo con el que puedan ustedes haber llegado, con el objetivo de evitar más 

declaraciones, y, que pudieran perjudicar, pues, evidentemente, al poder 

establecido de Cataluña. 

Nada más. 

Gracias, señor presidente. 

El president 

Gràcies, Santi. Senyor de la Rosa, vol aclarir algun aspecte formulat pel diputat 

Santi Rodríguez? 

Doncs passem al torn del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, en veu de l’il·lustre diputat Marc Vidal. 

Marc Vidal i Pou 

Gràcies, president. Senyor de la Rosa, tingui vostè molt bon dia. Vostè sap moltes 

coses. N’ha explicat moltes. Estan publicades. Per tant, té poc sentit preguntar-li 

sobre aquelles coses que ja estan publicades i que, d’alguna manera, hem pogut 

trobar. El problema és que, de vegades n’ha dit unes, de vegades n’ha desmentit 

unes altres, i, per tant, pot vostè imaginar que el problema que tenim és que no 

sabem quines poden ser certes del tot i quines no, no? Per això, el motiu de fer 

preguntes. I entenc perfectament que vostè no vulgui declarar, si hi ha coses que 

el perjudiquen. 
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S’entén poc que no vulgui declarar coses que, teòricament, a vostè, no el 

perjudiquen, i que, en qualsevol cas, podrien perjudicar a d’altres. No sé si és que 

té algun pacte amb algú per no tocar alguns temes. Té algun pacte amb algú, previ 

a venir a aquesta comissió? És per aclarir-me, per si li pregunto cap a un costat o 

cap a un altre. 

(Pausa.) 

«No, no», vol dir que no té cap pacte..., o com? (Veus de fons.) D’acord. Per tant, 

no sabem si té un pacte o no, i, per tant, ens queda el dubte de si ha fet algun 

pacte per no incriminar ningú. 

En tot cas, intentaré fer-li preguntes que no tenen res a veure amb incriminació. 

Per exemple, això que s’ha explicat de l’empresari més condemnat, per dir-ho 

d’alguna manera, i l’empresari més enlairat per part del senyor Pujol. Què li 

solucionava a vostè, en aquell moment, al senyor Pujol, perquè consideres que era 

un empresari...? És només el tema de Port Aventura? O li resolia el tema de 

finançament de l’economia del país que s’aixecava? Què li solucionava a vostè 

perquè el senyor Pujol tingués, en aquell moment, tanta confiança en vostè? 

(Pausa.) 

Ja veu que no li pregunto sobre coses que puguin tenir relació judicial. És només 

per aclarir-me, i per situar-ho més a nivell històric que una altra cosa. No... 

Era, només, Port Aventura, el que li solucionava en aquell moment? O hi havia 

altres coses? 

(Pausa.) 

No, no... 

Ho dic perquè, d’alguna manera, quan vostè va anar a la presó, alguna vegada ha 

fet algun comentari en el sentit que el van deixar tirat, diguem-ne, no? Després de 

ser l’empresari exemplar, el van deixar tirat, i això suposo que dol. Està dolgut, 

vostè, amb el senyor Pujol, d’alguna manera? 

(Pausa.) 

No està dolgut? (Veus de fons.) No em contesta. 
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Fixi’s que no li faig preguntes que el puguin incriminar ni que puguin incriminar 

ningú. 

A veure, en tot cas, pot dir-me sí o no. Vostè finançava molta gent, a partir de ser 

representat del grup KIO, i hi havien una sèrie de diners, que es feien una sèrie 

d’inversions, i, per tant, finançava tota una sèrie de qüestions. Per exemple, en 

alguna ocasió, vostè ha donat mitjans..., ha donat diners a algun mitjà de 

comunicació? 

Javier de la Rosa 

No se lo tome a mal. Es que me acojo a mi derecho total de no contestar a ninguna 

pregunta. No es que no quiera decir que sí o no a cualquier cosa que usted me 

pregunte; es que no voy a contestar a ninguna. 

Marc Vidal i Pou 

Però és que fixi’s que no té cap sentit que vostè no em digui si ha donat diners o 

no a un mitjà de comunicació, perquè pot ser una cosa perfectament legal. No estic 

suposant... Per exemple, tots tenim clar que va donar diners a l’Observador, en el 

seu moment, i, per tant, crec que la resposta és sí. Evidentment, el que 

m’interessava saber és si li havia donat a algun altre mitjà o en algun periodista. 

Perquè parlés bé de vostè o malament d’algú altre. Vull dir, això ha pogut passar? 

O a algun partit polític. Que era una època que es donaven molts diners a partits 

polítics. O a algun polític en concret. És fàcil, és sí o no, eh? Vull dir, no hi ha... No 

li preguntaré quin polític, per no incriminar-lo, però és només contestar sí o no. 

(Veus de fons.) No em dirà res de res, de res. 

A veure, i de les seves coneixences, vostè me’n pot parlar? Per exemple, del 

senyor Piqué Vidal, que vindrà després, vostè em pot parlar, quina relació tenia 

amb ell? Quina feina feien? Què...? Com treballava amb ell, vostè? O ell per vostè? 

Javier de la Rosa 

Como usted comprenderá, si me acojo a un derecho global constitucional de no 

contestar es a cualquier pregunta. 

 

Fitxer 3 
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...muchas de ellas con mucho gusto se las contestaría, pero mi decisión es 

acogerme al derecho de no contestar a ninguna pregunta, para que no hubiera 

malos entendidos. 

Marc Vidal i Pou 

Està bé, ja l’entenc, però s’entén poc que algunes preguntes que li faig no les 

vulgui contestar, perquè podria perfectament dir-les sense que hi hagués cap 

malentès, diguem-ne, no?  

Suposo que, evidentment, si li demano si ha pagat comissions al senyor Jordi Pujol 

Ferrusola per la venda del Consorci Nacional del Leasing, com s’ha dit, això si que 

no m’ho dirà, ni em diràs res de res, no? Perquè això sí que s’ha publicat diverses 

vegades, i aquí no tenim la certesa de si aquests diners hi eren o no hi eren. Ho dic 

perquè el senyor Prenafeta, que va venir aquí, al qual l’hi vam demanar, va dir que 

no, que no en sabia res, que això..., que no era veritat que hi haguessin hagut 

comissions en la venda del Consorci Nacional del Leasing. Mentia el senyor 

Prenafeta? (Pausa.) Bé, és per saber també si la declaració del senyor Prenafeta 

tenia alguna versemblança o ens va dir també algun reguitzell de mentides, no ho 

sabem. Perquè ell sí que va declarar, va declarar molt. Llavors, no sabem... 

Tampoc no sabem, perquè ja veu vostè que encara que es declari, de vegades no 

tenim la certesa que el que es digui sigui veritat.  

Amb el senyor Macià Alavedra, vostè hi tenia relació, vostè tenia bastant relació, 

no? Vull dir, inclús d’amistat. Pot ser? (Pausa.)  

Ens pot dir en qualitat de què va fer el lliurament de 10,3 milions a l’expresident 

Pujol, i 15,8 a Convergència? En qualitat de què eren aquests diners? (Pausa.) 

Això ho va dir vostè a la Policia, hi ha un informe de la UDEF on diu vostè això. 

(Pausa.) No sabem en qualitat de què eren, però hi eren. (Pausa.) 

I em voldria parlar d’alguna altra persona? Per exemple, el senyor Thierry 

Lombard, vostè el coneix? (Pausa.) És només saber si el coneix. Ho dic perquè hi 

han declaracions que diuen que vostè el va portar al palau, és un banquer suís... I 

com que el senyor Jordi Pujol, en la declaració en seu judicial, va dir que tenia 

diners a Suïssa i després diu que va ser un error de transcripció i per tant..., ens 

queda el dubte de si els té o no els té, i era una possibilitat d’aclarir-ho, si vostè, 
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que va portar aquest banquer suís al Palau e la Generalitat, és qui li havia 

proporcionat l’oportunitat de tenir aquests diners a Suïssa. Era només un 

aclariment. Ja veu que tot són dubtes, ho? 

Hi ha un altre ciutadà suís, el senyor Jean Franco Arturo Fasana. Vostè el coneix? 

(Pausa.) Ho dic perquè vostè va declara que l’havia posat en contacte amb el 

senyor Pujol perquè li col·loqués fons als banc HSBC. No sé si això és veritat o... 

(Pausa.) Estic parlant dels fons de Suïssa, eh? 

Hi ha una frase molt divertida que vostè diu, que no sé si és veritat o no és veritat, 

eh? Quan vostè era el rei del mambo amb els diners de KIO, se li atribueix la frase: 

«Sí que està barat el quilo de polític!» És veritat això? Perquè una frase treta de 

context i tal i qual, no?, però clar, té un cert transfons. Vol dir alguna cosa això del 

quilo de polític? No sé. Per exemple, em pot parlar de les seves relacions amb el 

senyor Cullell, el senyor Molins, el senyor Roca, el senyor Camps, o fins i tot el 

senyor Trias. Amb el senyor Trias, vostès tenien una amistat personal, les famílies, 

no? (Pausa.) Hi ha unes declaracions de la seva senyora, de la senyora Mercè 

Misol, que deia: «Ens han girat l’esquena els Roca, Pujol, Molins, només ens 

quedeu vosaltres. Amb el que us hem arribat a donar!», deia. I hi havia una 

resposta que deia: «El diner entra i es gasta, no te’l podem tornar.» És una 

conversa que hem trobat. Igual és falsa i vostè em diu: «Escolti, això no té cap 

sentit, i no...» (Pausa.) Ja veu que li faig preguntes precisament perquè 

desmenteixi coses, eh? 

El tema del «pequeño» Nicolás és com una cosa divertida, diguem-ne. Bé, 

divertida si no fos trista. En qualsevol cas, fem una cosa: jo li dic una frase, i vostè 

em pot dir si és veritat o mentida: «Yo llevé, en nombre del grupo de bancos para 

el que trabajaba desde el año 80 al 85, y después con KIO hasta el 94, toda la 

financiación que necesitaba Convergencia, la pagaba yo. A Miquel Roca, que era 

el tesorero, y a Pujol directamente.» Veritat o mentida? (Pausa.) No? «Les di hasta 

4.500 millones de pesetas de sociedades que me dieron a mí para darles a ellos, 

para que Convergència fuera el equilibrio para la no entrada del independentismo. 

Cuando veo que este hombre, Pujol, se mete de lleno en el independentismo, no 

solo eso sino que me amenaza personalmente, y es cuando le fui a denunciar.» 

Tampoc em dirà si és veritat o mentida? (Pausa.) «Le llevaba a Pujol por la noche 

el dinero en efectivo a su despacho, pero bajaba por la puerta de atrás, por una 
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escalerilla al coche, y le metía los cheques en los bolsillos, delante de Alavedra, 

cientos, cientos y cientos, hasta sumar 1.400 millones de pesetas para él 

personalmente. Al margen de esos 4.500 más de Convergència.» Digui’m que és 

mentida, si us plau. (Pausa.) Digui’m que és mentida, digui’m que això va ser una 

conversa... Perquè és clar, si no, es diuen coses molt grosses aquí. «Felip Massot 

tiene el dinero de Artur Mas. Cuando dije que nos corríamos una juerga en el barco 

de Felip Massot, es porque yo estaba con ellos en Formentera, es porque yo se lo 

monté. Hablaban del dinero de fuera con tranquilidad, y ese dinero no era del 

padre de Artur Mas, es el de él, que se lo guarda Massot.» Digui’m que és mentida 

també, si us plau. (Pausa.) 

El president 

Senyor de la Rosa? Si vol... Faria un favor a aquesta comissió si aclarís 

simplement si són seves aquestes paraules o no. Si ho considera oportú, faria a les 

tasques d’investigació... 

Javier de la Rosa Martí 

No voy a contestar. 

El president 

No hi col·labora. D’acord. 

Javier de la Rosa Martí 

No voy a contestar. Sí colaboro estando aquí, con mi presencia, pero no voy a 

contestar ninguna pregunta, por razones estrictamente jurídicas, nada más. 

El president 

No, respectant. Comprendrà que ho intenti, estem en una tasca d’àmplia 

rellevància social. Senyor Vida, continuï, li queden trenta segons. 

Marc Vidal i Pou 

Sí, li anava dient frases per saber sí..., precisament per això, perquè les pogués 

desmentir i no poguéssim tots tenir l’enorme sospita que això pogués ser veritat, 

perquè evidentment, si fos veritat, si fos veritat seria molt greu, si fos veritat i vostè 

ho sabés estaria cometent un delicte no dient-ho i no denunciant-ho, i per tant, fóra 

bo, i per això l’hi preguntava, que vostè ens ho hagués desmentit. En qualsevol 



Sessió núm. 26 / CIFEF / 22 de juny de 2015 

 
19 

cas, en no desmentir-me res de tot això, seguirem amb la sospita que aquestes 

coses puguin ser veritat. 

En fi, tingui vostè molt bon dia, i gràcies per la seva no col·laboració. 

El president 

Gràcies, senyor Vidal. És El torn del Grup Parlamentari de ciutadans, amb l’il·lustre 

diputat Carlos Carrizosa. 

Carlos Carrizosa Torres 

Gracias, señor presidente. Buenos días, señor de la Rosa. Usted ha empezado 

haciendo una intervención en este Parlamento, diciendo que se iba a acoger a su 

derecho a no declarar, y ha dicho algo así como «sin perjuicio del resto 

institucional», y tal. Mire, yo le voy a decir: de respeto institucional ninguno, usted 

no ha tenido ningún tipo de respeto por esta institución y por esta comisión. Usted 

ha tenido por esta comisión el mismo respeto que tuvo por los accionistas de Gran 

Tibidabo, o el mismo respeto que ha tenido por los ciudadanos durante todos los 

años que supuestamente, según sus propias palabras, ha estado pagando a 

políticos y a representantes públicos. Entonces, no nos diga que respeta a esta 

institución, eso no lo diga por favor. Usted puede decir que se acoge a su derecho 

a no declarar y no declara, pero no diga que respeta la institución, porque usted 

mismo ha dicho que todo lo que podría declarar aquí lo ha dicho en sede judicial. 

Entonces, ¿qué problema tiene en explicarnos aquí lo mismo que dice que ha 

contado en los tribunales? ¿Qué problema tiene usted por explicarnos aquí lo 

mismo que le ha contado al «pequeño» Nicolás, y que le han grabado? ¿Qué 

problema tiene?  

A usted le gusta jugar con la información, hace usted…, la administra como le 

parece, supongo que con eso compra su seguridad, su inmunidad o no sé qué es 

lo que compra o qué es lo que pacta, pero no diga que aquí respecta esta 

comisión, porque usted podría contestar a todo lo que se le preguntase. 

Y luego otra cosa: también dice usted que por razones estrictamente jurídicas. No 

es verdad. No es verdad, señor de la Rosa. ¿Es razón estrictamente jurídica hablar 

de la financiación de convergencia entre los años…, durante la década de los 

ochenta, o posteriormente, que está todo prescrito y usted lo sabe? ¿Que están 

prescritas todas las entregas de dinero que usted dice haber hecho a políticos? 
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¿Que está prescrita toda esa financiación ilegal que usted ha denunciado en otros 

foros? Eso está prescrito, señor de la Rosa. ¿Qué problema hay en que usted nos 

explique aquí cuales son las relaciones de dinero, de negocios, de corrupción, con 

las cúpulas de los partidos durante veinte años? ¿Qué problema hay? 

(Pausa.) 

No lo entiendo. ¿Y usted dice que respecta esta comisión? No es verdad –no es 

verdad– y eso…, no quiero pasar esta cuestión sin ponerla de manifiesto. Usted no 

respecta esta comisión, como no ha respetado a nadie. Usted ha sido un financiero 

que se ha valido de los métodos que le han venido en gana… 

Oiga, señor de la Rosa, señor de la Rosa, no le estoy insultando. Señor de la 

Rosa… 

(Pausa.) 

Sí, no sé si… Si quiere decirme lo que le decía al presidente… 

El president 

Sí, no, no, li trasllado jo el principi de transparència que es referia a si era un insult 

dir que no respectava ningú. Era la frase que m’indicava, però li he dit que 

òbviament la seva opinió és inviolable en seu parlamentària, i que per tant, pot... 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Le ha parecido a usted un insulto decir que usted no respeta a nadie? 

Javier de la Rosa Martí 

Se lo he preguntado al señor presidente, nada más. 

El president 

Li he respost en els termes que li he indicat, senyor Carrizosa. 

Carlos Carrizosa Torres 

Usted está…, ya le digo que usted está siendo, de todos los comparecientes que 

ha habido, el único que verdaderamente está no contestando a ninguna de las 

preguntas. ¿Lo sabe usted, que es el único? Ni siquiera el señor Vidal ha 

conseguido sacarle nada. (Veus de fons.) Sí, bueno, ha contestado: «No 
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declararé», pero no ha contestado a ninguna de las preguntas, y se le están 

formulando muchas que son como para que usted conteste, señor de la Rosa. 

Mire. Yo le he dicho expresamente que no le insultaba porque aquí se ha insultado 

a la gente, y a este diputado no le gusta este sistema de hacer leña del árbol 

caído, pero tampoco gusta que llegue aquí una persona a burlarse de una 

comisión, ¿sabe? Entonces, si usted se coloca en situación de que se lo 

reprochen, pues yo se lo reprocho, porque esto ha sido aquí. Yo no me estoy 

refiriendo a su pasado.  

Mire, no me estoy refiriendo a su pasado en términos peyorativos, digo, sino 

estrictamente objetivos. Usted estuvo en prisión. Fíjese, de 1991 a 1994, según 

nuestras notas, se apropió usted de 68 millones de euros con operaciones de 

ingeniería financiera de Gran Tibidabo… 

Javier de la Rosa Martí 

Alto, por favor. No tengo responsabilidad civil en la sentencia de Gran Tibidabo, no 

existe responsabilidad civil alguna, ni me apropié de 64 millones, si no, estaría en 

la responsabilidad civil. Por favor, si toman datos, que sean exactos. Y si usted ha 

de decirme que yo he robado 64 millones, mire antes si hay responsabilidad civil 

en la sentencia de Gran Tibidabo. Ni un euro, ¿vale? 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Y en la del desvío de fondos de KIO de 375 millones? (Pausa.) ¿Ahí hay 

responsabilidad civil? (Pausa.) 

Mire, también le quería preguntar: ¿cuántos años de prisión, de todos los que se le 

han impuesto a usted…? Sí, ¿cuántos años de prisión ha cumplido usted por estos 

hechos, por todos los hechos?  

Javier de la Rosa Martí 

Mire, usted pide respeto. Yo respeto a esta casa, y la mayor parte…, bueno, el 100 

por cien de las preguntas que se me han hecho están, unas sacadas de periódicos 

y de expresiones periodísticas que no coinciden con la realidad, y las otras… Una 

comisión como ésta, de este calibre, de esta categoría, y llevada como se ha 

llevado, tiene que tener los datos exactos de las cosas que se dicen a una 

persona, porque tiene una posición decidida de no contestar. Lo que no se puede 
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es venir aquí e intentar empujar a que una persona que ha tomado una decisión, y 

ya lo he dicho al principio y lo mantengo, de no contestar a ninguna pregunta, con 

datos que no son ciertos. Yo lo único que le reprocho a usted es que usted está 

intentando hacer…, volver a un, para mí insulto personal, para usted y para el 

señor presidente no, para ver si yo le contesto a algunas de sus preguntas, que 

aún no me ha hecho ninguna, solamente ha hecho una perorata sobre mi persona 

y sobre mi pasado. Por lo tanto, repito, no le voy a contestar a ninguna pregunta. 

Carlos Carrizosa Torres 

Bueno, pues mire. Es misión de estos diputados formularle las preguntas, y 

también es absolutamente lícito empujarle a usted a que las conteste. Y más 

cuando usted formula una declaración de respeto institucional que para este 

diputado no se corresponde con la realidad. Oiga, señor de la Rosa, tiene usted la 

piel… 

 

Fitxer 4 

 

muy fina para haber estar involucrado en tantos asuntos difíciles. Tiene usted la 

piel fina en esta comisión, porque además se está quejando de la misión del 

diputado. 

Bueno, mire, no le voy a hacer muchas más preguntas, pero yo le preguntaba, 

acerca de los años de prisión, para que usted no explicase si creía que por parte 

de las autoridades penitenciarias, usted recibió algún tipo de trato de favor para 

pagar su silencio. Si usted cree que tuvo la ocasión de dormir…, de tener un 

régimen abierto penitenciario gracias a que por parte de la Administración 

penitenciaria en manos de la Generalitat obtuvo un trato de favor. 

También le quería preguntar si todos estos años, transcurridos en prisión, si a 

usted le parecía que eran muchos o pocos atendido el dinero que se había 

embolsado, porque el dinero que se ha embolsado según las sentencias paga 

sobradamente unos pocos años de estancia en prisión. Por decirlo así, salen a 

cuenta. Y quería pregunta acerca de si usted considera que las penas que se 
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imponen por este tipo de delitos son bajas o son altas. Como las veía usted. Y que 

nos hiciese una reflexión de este tipo. 

(Pausa.) 

Y, por último, también, le quería decir que usted ha explicado que daba dinero 

directamente al señor Jordi Pujol, y para nosotros…, yo le quería formular una 

pregunta que nos interesa mucho, porque, fíjese, aquí el señor Pujol ha 

comparecido y se está presentando una imagen de él, pública, como si fuera 

víctima de la avaricia de su mujer y de sus hijos cuando él se dedicaba a la política 

y a Cataluña, y quien desmiente directamente, de forma directa, esta versión, es 

usted, diciendo que le ponía el dinero y los cheques en el bolsillo y que ha habido 

un enriquecimiento personal del señor Jordi Pujol. Si todo esto es cierto, y usted ha 

declarado todo esto por hechos acaecidos pues hace veinte años, que están 

prescritos, no entiendo por qué usted no lo dice aquí como lo ha dicho en otros 

foros. 

Javier de la Rosa 

Esto se dijo en su momento en sede judicial, no se quiso investigar. Eran hace 

veinte años… La situación política era distinta. Ninguno de sus partidos tuvo 

interés en que la fiscalía y el juez instructor tomara nota, y se dijeron exactamente 

las mismas palabras, como exactamente las mismas palabras que han salido por 

parte de ustedes…, y me han preguntado que si yo me ha echado para atrás de 

cosas que he dicho, etcétera. Yo no me echado para atrás, como decía el 

representante del Partido Popular, yo lo único que hice fue ratificar delante del 

juzgado todo lo que había en mi declaración, y retirar la declaración. Pero 

ratificando lo que yo había dicho. Por lo tanto, yo lo que creo es que ustedes no se 

han preparado… –perdón, con todo…, no, ya no digo respeto–, no han tenido 

acceso a todas estas cosas. Por eso muchas de ellas creo que es inútil que las 

expliquemos otra vez. Y a ustedes no les sirven para nada. Por lo tanto… 

Muchas gracias. 

Carlos Carrizosa Torres 

Sí que sirven, señor de la Rosa –sí que sirven. Perdone que le contradiga, pero sí 

que sirve que usted llegue aquí y se ratifique delante de los diputados en las 

declaraciones que prestó, y que se ratifique en si usted daba o no dinero 
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personalmente al señor Jordi Pujol. Es muy importante que usted lo ratifique en el 

Parlamento de Cataluña, señor De la Rosa –es muy importante. Y usted tiene hoy 

la ocasión de hacerlo, ¿eh? 

Javier de la Rosa 

No le voy a contestar. 

Carlos Carrizosa Torres 

Pues yo ya no haré más preguntas. 

Gracias. 

El president 

Gràcies, senyor Carrizosa. I aprofito, senyor De la Rosa..., que haig de donar-li la 

raó al diputat. Vostè compareix avui aquí no com a col·laboració sinó com a 

obligació legal preceptiva. Està obligat a comparèixer, si no seria un delicte de 

desobediència. I col·laborar és una altra cosa. Ho lamento moltíssim. Li agraeixo la 

compareixença, però no puc dir que es col·labora en les tasques d’aquesta 

comissió, en uns fets –utilitzo les seves paraules– amb la categoria i el calibre que 

té les tasques d’aquesta comissió –agraint-li-ho, òbviament–, i aquí ningú 

violentarà, òbviament, el seu dret a no declarar. Però matisem les coses, què és 

l’obligació de comparèixer i què és col•laborar amb aquesta comissió, que són 

coses diametralment oposades. 

Té la paraula la il·lustre diputada... Perdó: la diputada Isabel Vallet. 

Isabel Vallet Sànchez 

Bé. Bon dia. Jo li diria que gairebé té la darrera oportunitat –gairebé perquè encara 

queda Convergència i Unió– per respondre, jo diria que per rectificar la seva actitud 

que ha tingut fins ara. Si resulta... –com ho diríem?–, perplex, veure, i coincideixo 

amb el que s’ha dit abans, la seva falta de respecte dient que està col•laborant 

quan simplement està aquí de cos present, mirant-nos amb aires de suficiència, i a 

sobre donant lliçons sobre com li hauríem de preguntar o no li hauríem de 

preguntar, per això li dic que té la possibilitat de rectificar a partir d’ara i respondre 

les preguntes que estem fent, i, sobretot, jo li diria que no sigui tan agosarat en 

jutjar en termes de si accedim o no a la informació, perquè, en tot cas, tot i accedir 
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a certes informacions, se li pregunta el que es considera que és adient als treballs 

d’aquesta comissió. 

Jo entenc que vostè haurà tingut avui una allau de pactes de silenci. Dit d’una altra 

manera: si vostè sap tot el que diu que sap, i si, en canvi, no és un... –i no s’ho 

agafi com un insult–, si no és un bocamoll, vostè haurà tingut avui pactes des del 

Partit Popular, Convergència i Unió, la família Pujol, fins i tot els borbons surten 

anomenats per vostè. En aquest sentit, li diria: trenqui aquests pactes, no doni la 

imatge que està donant ara, perquè en comptes d’un empresari model està donant 

la imatge d’un empresari excedit; excedit en el seu cofoisme, excedit en la seua 

suficiència, excedit en la seua prepotència. Per tant, pot rectificar i respondre les 

preguntes d’aquesta comissió? Si és així, la primera que nosaltres li faríem és 

sobre quin nivell de protecció tenien els seus negocis per part de la família Pujol. I 

si se li va cobrir l’esquena des del punt de vista polític. Per què li ho diem? Perquè 

a la declaració que vostè ha prestat a la UDEF diu que quan van tenir aquella 

conversa amb el senyor Pujol, el senyor Pujol li va dir que es sentia traït perquè la 

Generalitat li havia prestat a vostè molta ajuda. En aquest sentit, ens podria 

respondre? Els seus negocis tenien protecció per part del pujolisme com a sistema 

de poder? 

Javier de la Rosa 

No... No le voy a contestar. 

Isabel Vallet Sànchez 

És una llàstima, perquè vostè té una posició privilegiada diríem que en tres flancs. 

El primer, respecte al coneixement del pujolisme, com dèiem, com a sistema de 

poder. El segon, expertesa en delictes, ateses les seves condemnes. I el tercer, en 

les relacions Partit Popular - Convergència i Unió, i en aquell espanyolisme 

autonomista que ha manegat els fils molts anys aquí. En aquests tres sentits, vostè 

és un expert, és a dir, té un coneixement privilegiat, i és una pena que no ens 

respongui, perquè, de debò li ho dic, i ara sense fer ironia, que ens serien de molta 

ajuda les seus respostes en aquesta comissió. Dubto que ningú, segurament, com 

vostè, hagi conegut aquestes relacions entre l’autonomisme i l’espanyolisme tan 

fortes. I són importants, ja que diuen que expliquen bona part de la trama d’evasió 

de la família Pujol. En aquest sentit, ens ha de dir alguna cosa? 



Sessió núm. 26 / CIFEF / 22 de juny de 2015 

 
26 

Javier de la Rosa 

No, realmente no. No voy a contestar. 

Isabel Vallet Sànchez 

Però... D’acord, doncs anirem d’una altra manera. Jo li diria que..., m’imagino que 

vostè haurà pensat que si nosaltres l’obligàvem a venir aquí a la comissió, vostè 

ens podia fer perdre el temps tot el matí, però crec que s’ha equivocat en una cosa, 

i és que no ens està fent perdre el temps, perquè aproximar-nos al seu cas, 

estudiar les condemnes que vostè ha rebut, estudiar la relació que vostè ha tingut 

amb el poder, fins i tot les declaracions que feia al pequeño Nicolás, de les quals 

se li ha fet esment, ens fan una imatge bastant certa d’aquell empresari model. I és 

una pena que vostè estigui ratificant amb la seua suficiència aquesta imatge. I, per 

tant, li ho tornarem a preguntar. I, en aquest sentit, mira, una pregunta que no el 

compromet a res: l’han sorprès els casos de corrupció que han esquitxat a 

Convergència i Unió, o el mateix finançament irregular del partit, amb algunes 

sentències i, per exemple, ara, amb les seus embargades, l’ha sorprès? 

Javier de la Rosa 

Sin ningún ánimo de suficiencia, le..., no voy a contestar a la pregunta. 

Isabel Vallet Sànchez 

Bé, nosaltres li haguéssim preguntat quins vincles hi havia entre Convergència i 

Unió i el Partit Popular, més enllà del pacte del Majestic, i si hi havia acord per 

beneficiar-se mútuament a través d’empresaris o a través de determinades 

operacions... 

Javier de la Rosa 

Lo desconozco. No voy a contestar. 

Isabel Vallet Sànchez 

Ho desconeix o no respon? 

Javier de la Rosa 

No voy a contestar. 

Isabel Vallet Sànchez 
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Voldríem, també, saber –se li ha preguntat– la versemblança de les declaracions al 

pequeño Nicolás, i que evidencien, precisament, comissions i tractes de favor, i 

bàsicament evidencien que era habitual aquest tracte de favor cap a un determinat 

empresariat, i que era habitual, sobretot, de cara a evadir capitals. I si vostè ens en 

sap alguna cosa, ja que de les seues declaracions es desprèn, no només que 

Convergència i Unió s’ha finançat il·legalment, sinó que el Partit Popular s’ha 

finançat il·legalment i que determinades persones rellevants de la política i la 

societat espanyola i catalana tenen diners a l’estranger, a paradisos fiscals. Clar, 

tot això són acusacions molt greus. Es ratifica...? 

Javier de la Rosa 

No le voy a contestar. 

Isabel Vallet Sànchez 

Voldríem també haver-li preguntat quines eren els seus negocis amb els borbons, 

que vostè també anomena... 

Javier de la Rosa 

No le voy a contestar. 

Isabel Vallet Sànchez 

Voldríem també saber si té diners fora. En teoria es deia que tenia diners a 

Luxemburg, i té la possibilitat de desmentir o té la possibilitat, en tot cas, de dir si 

els segueix tenint. 

Javier de la Rosa 

No le voy a contestar. 

Isabel Vallet Sànchez 

Voldríem preguntar-li si vostè rescabalarà el dany que ha causat. Evadint diners, 

òbviament. 

Javier de la Rosa 

No le voy a contestar. 

Isabel Vallet Sànchez 
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D’acord. Doncs, com que, en tot cas, vostè ha demostrat això, tenir zero respecte 

per aquest Parlament, i per tant li diria, eh?, que estar en cos present no és 

col·laborar de cap manera, doncs les tres últimes preguntes van destinades, 

precisament, a com s’organitzava aquesta trama de relacions entre la política i 

l’empresariat. Si bàsicament era mitjançant..., com feia vostè, no?, buidant 

societats, buidant patrimoni amb les societats, era mitjançant quines operacions, i, 

en aquest sentit, com deia abans, vostè és un expert, i si ens podria ajudar a 

intentar comprendre aquest sistema de poder. 

Javier de la Rosa 

Ya he dicho que no iba a contestar. 

Isabel Vallet Sànchez 

Una pregunta molt concreta, que és que a petició del senyor Enrique Lacalle, diu 

que vostè l’any 91 va entregar a la cúpula del Partit Popular 20 milions de 

pessetes, i si ens podia explicar aquest cas. 

Javier de la Rosa 

No, no le voy a contestar. 

Isabel Vallet Sànchez 

De fet, fins i tot en les seues declaracions surt esquitxat l’actual advocat del senyor 

Pujol, l’advocat Martell, i que crec que va ser advocat seu, no sé si m’equivoco, en 

el cas Hisenda, del qual va resultar absolt. Vostè també diu..., de fet diu coses 

bastant greus sobre el tema. Diu que li hauria pagat en negre. És la manera 

habitual de treballar d’aquestes «togues d’or», entre cometes? 

Javier de la Rosa 

No le voy a contestar. 

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. Doncs, per no, en tot cas, perdre més el temps, i, com diria, amb una 

classe magistral, que és poder repassar el seu currículum, poder repassar les seus 

condemnes, poder repassar fins i tot aquelles relacions personals i polítiques i 

empresarials que vostè havia tingut, dir-li que ens ha donat un màster en el que és, 

finalment, aquest complex entramat de la relació entre la política i l’empresariat, i 
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que també ens ha donat un màster del que és el poder. Algú que pot asseure’s en 

una comissió i dir que col·labora quan realment s’està rient en la cara dels diputats. 

El president 

Gràcies, senyora Vallet. Senyor De la Rosa, entenc que es ratifica en la seva 

voluntat de no declarar. (Pausa.) Doncs passem a l’últim torn parlamentari, del 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, en veu de l’il·lustre diputat David 

Bonvehí, a qui donem també la benvinguda a les tasques d’aquesta comissió. 

David Bonvehí i Torras 

Gràcies, president. Nosaltres, des de Convergència i Unió, volem lamentar que 

vostè, senyor De la Rosa, vingui aquí no digui res. Lamentar el que ha dit fora 

d’aquí, i de la manera que ho ha fet. Crec que ha empastifat més del que 

s’imaginava qualsevol persona. I, per tant, nosaltres el que esperàvem és que 

venint aquí almenys, doncs, part d’aquesta empastifada que vostè ha fet per tot 

arreu es pogués aclarir. Si no es fa així, vostè encara alimenta, i sense que vostè 

se n’adoni, està alimentant totes aquelles posicions i tots aquelles diputats que a 

diferència d’aquest grup parlamentari no són rigorosos, no s’ajusten a la realitat, 

però 

 

Fitxer 5 

 

...[vostè] el que fa, doncs, encara és anar incrementant tot això i, per tant, no ho 

entenem –no ho entenem– ens ha decebut, la seva incongruència i la seva manera 

de fer no l’entenem i, per tant, doncs, lamentem aquest estil, lamentem tots els fets 

pels quals vostè va ser condemnat i, per tant, crec que la seva actitud ve a reflectir 

tota la seva actuació. 

Vostè s’excusa perquè diu que ha declarat ja a la justícia, cosa que és certa, i 

veient la documentació de les seves condemnes és cert, però el que no entenem 

és perquè ve aquí i no ratifica aquelles afirmacions que ha fet a la justícia o 

almenys, doncs, ratifica aquelles declaracions o aquelles manifestacions que ha fet 

per escrit i no aquelles que són incongruents entre un cantó i l’altre. Això el que ve 

a ratificar, que vostè aquí no aclareixi quines són les coses certes, és que la seva 
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manca de credibilitat és cada cop més evident. I, per tant, davant d’aquesta manca 

de credibilitat i davant d’aquesta actitud de vostè aquest grup parlamentari no té 

res més a dir sinó que lamentar tot aquest xou que lamenten profundament. 

El president 

Gràcies, senyor Bonvehí. Senyor de la Rosa, vol fer alguna rèplica al Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió? 

Javier de la Rosa Martí 

Sí, lamento mucho que por la posición jurídica no haya podido contestar a todas 

sus preguntas, no duden ustedes que hubiera tenido mucho interés en 

contestarlas. Pero lo único que lamento de hoy es haberles dado mi respeto al 

principio de la interlocución puesto que eso parece que ha molestado. Lamento 

mucho el que les haya molestado. 

Muchas gracias. 

El president 

Doncs, gràcies, senyor De la Rosa, novament, per la seva compareixença i 

lamentant, òbviament, el grau de col·laboració. Dir-li que les portes d’aquesta 

comissió continuen obertes per si per altres vies vol col·laborar. 

I ateses les circumstàncies, i que tenim totes les preguntes però no les respostes, 

doncs, hem de suspendre la sessió fins a la onze del matí. Si en algun moment la 

podem avançar els ho comuniquem per vies telemàtiques. 

Gràcies, senyor De la Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


