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M.H. Sr. Roger Torrent i Ramio
President del Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n (Palau del Parlament)
Barcelona

President,
Us faig arribar, adjunt, un escrit del secretari general tècnic del Ministeri d'Interior, Sr. Juan Antonio
Puigserver Martínez, en el qual expressa la voluntat de sotmetre al criteri dels grups parlamentaris
l'oportunitat d'ajornar l'inici dels treballs de la Comissió d'investigació sobre espionatge a periodistes
i polítics per part del Govern de la Generalitat (252-00003/12), fins que no hagin clos els
procediments oberts.

Atesa la sessió de la Junta de Portaveus convocada per a avui, i vigent el termini de presentació
d'esmenes, us he avançat aquest escrit mitjançant correu electrònic, per si consideràveu escaient de
tractar-lo durant la sessió.

Atentament,

Carme Garcia i Suàrez
Barcelona, 24 d'abril de 2018
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ASSUMPTE:
Presentació d'esmenes a la Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre
l'espionatge a periodistes i polítics per part del Govern de la Generalitat (25200003/12)

El dia 10 d'abril de 2018 la Mesa del Parlament va admetre a tràmit la
Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre l'espionatge a
periodistes i polítics per part del Govern de la Generalitat (252-00003/12).
L'objecte d'aquesta comissió és analitzar si, segons informacions aparegudes
a la premsa i a documentació trobada, el cos de Mossos d'Esquadra va destinar
efectius a fer seguiments i interceptar comunicació i a realitzar escoltes telefòniques
a periodistes i polítics. El Pla de treball de la Comissió requereix la compareixença
d'autoritats relacionades amb el Departament d'Interior entre els anys 2011 i 2017:
màxims responsables del Departament, directors generals de la Policia, major del
cos de Mossos d'Esquadra, responsables de la Comissaria General d'Informació, de
la Comissaria General de Recursos Operatius i de la Divisió d'Afers Interns. També
es requereix la compareixença dels responsables del Departament de Presidència
en l'àmbit de les telecomunicacions, la ciberseguretat i la societat digital, així com els
directors del CTTI i del CESICAT en el mateix període temporal.
Essent vigent encara el període de presentació d'esmenes, des del
Departament d'Interior es valora com adient i oportú fer arribar les consideracions
que segueixen als diferents grups parlamentaris en el desig que es prenguin com
una aportació positiva a la seva tasca i evitar interferències en altres procediments
oberts.
Els fets que serien objecte del treball de la Comissió es troben judicialitzàts.
Per tant, s'ha de tenir en compte que els treballs d'aquesta Comissió podrien
interferir en els processos judicials oberts seguits davant el Jutjat d'Instrucció núm.
13 de Barcelona, així com el Jutjat Central d'Instrucció núm. 3 de l'Audiència
Nacional (sens perjudici d'altres denúncies o querelles que es puguin presentar, com
és el cas de la que se segueix davant el Jutjat d'Instrucció núm. 22 de Barcelona),
atès el fet que la documentació que hauria de ser objecte d'investigació està
intervinguda per l'autoritat judicial i que la major part de les persones que es
relacionen en el pla de treball • participen en les diferents causes obertes amb
condició d'investigats, per la qual cosa tenen el dret de preservar la seva declaració
en benefici del dret de defensa.
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En conseqüència, es considera que caldria sotmetre a la consideració dels
grups parlamentaris l'oportunitat d'ajornar l'inici dels treballs de la Comissió fins que
no hagin clos els procediments oberts.
Barcelona, 23 d'abril de 2018
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