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?Torra rep Mas, Ortega, Homs i
Rigau abans que declarin al
Tribunal de Comptes
El president els ha mostrat la seva solidaritat pel procediment que tenen obert
per haver organitzat el 9-N

Torra i el Govern amb Mas, Ortega, Rigau i Homs | ACN

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebut aquest matí a les dependències del Palau
l'expresident Artur Mas, l'ex-vicepresidenta Joana Ortega, i els exconsellers Francesc Homs i
Irene Rigau. La reunió s'ha fet just un dia abans que tots tres hagin de declarar el Tribunal de
Comptes per l'organització del procés participatiu del 9-N. A la trobada, que s'ha fet a la sala
Torres Garcia, també hi han participat el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i
la portaveu i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i la resta de consellers.

Hem expressat el suport del @Govern al #presidentMas, a @joanaortega, a @franceschoms i a
Irene Rigau. Demà tornen a declarar per haver posat les urnes el 9-N del 2014. Prou venjança!
pic.twitter.com/iVOtlGkyLe
? Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 9 d'octubre de 2018
Amb aquesta trobada, Torra vol mostrar el seu suport i la seva solidaritat als quatre polítics
implicats en aquest procediment. Mas, Ortega, Rigau i Homs hauran de declarar al judici al
Tribunal de Comptes per l'organització del 9-N. La vista està fixada per demà dimecres a les 10 del
matí. No és habitual que els investigats hagin de declarar en aquests judicis administratius ja que
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és suficient que assisteixin els seus advocats. Però les dues entitats que van denunciar el suposat
ús de diner públic (Societat Civil Catalana i l'Associació d'advocats catalans) ho han sol·licitat i
això obliga tots quatre a viatjar fins a Madrid.
El Tribunal de Comptes els reclama 5,2 milions d'euros i ja han dipositat aquesta quantitat com a
fiança. En cas de condemna, els diners es reingressaran als comptes de la Generalitat. Tant en
els judicis al Suprem com al TSJC es va acabar retirant l'acusació per malversació contra tots
quatre.
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