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El PDC es querella avui contra
Fernández Díaz i De Alfonso pel
cas Antifrau
El Partit Demòcrata Català acusa el ministre d'Interior en funcions i l'exdirector de
l'Oficina Antifrau de violació de secrets, prevaricació i malversació

Jorge Fernández Díaz, a la sortida d'una reunió | Europa Press

El PDC presentarà aquest dijous una querella criminal contra el ministre de l'Interior en funcions,
Jorge Fernández Díaz, i l'exdirector de l'Oficina Antifrau Daniel de Alfonso, pels presumptes
delictes de violació de secrets, prevaricació i malversació de fons públics. La denúncia també la
interposa l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias. La decisió ja la va anunciar fa uns dies el portaveu
del PDC, Francesc Homs, en una entrevista radiofònica i ho ha reiterat durant el debat
d'investidura al Congrés
(http://www.naciodigital.cat/noticia/114879/homs/demana/sanchez/tingui/coratge/formar/govern/alt
ernatiu?rlc=p1) , aquest dimecres. Els convergents van anunciar la interposició d'aquesta querella
a finals de juny, quan es van filtrar les gravacions d'unes converses privades entre de Alfons i
Fernández Díaz ( http://www.naciodigital.cat/noticies/etiqueta/cas+Antifrau) .
El PDC presentarà la querella criminal contra el ministre en funcions, tot i que la Fiscalia va decidir
no intervenir-hi i arxivar la causa, un fet que ha recordat en el debat d'investidura d'aquest
dimecres el mateix Mariano Rajoy. "Li sembla suficient l'arxiu de la Fiscalia, com si la Fiscalia es
tractés d'un jutge?", li ha preguntat Homs. "M'ho diu seriosament?", li ha insistit.
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El portaveu demòcrata al Congrés ha recordat com, en la conversa entre Fernández Díaz i
l'exdirector d'Antifrau, s'apuntava a la possibilitat de trucar a la Fiscalia per "afinar expedients".
Homs també ha recordat com el fiscal general de l'Estat va "obligar" a canviar de posició als
fiscals catalans, que no veien indicis de delicte pel que fa al procés participatiu del 9-N. "Em
parla de separació de poders? Em diu que no han fet abús de poder? M'ho diu de debò?", ha
continuat Homs, tot comparant l'actuació del govern espanyol amb el d'una "república bananera".
"Els han pillat i hauran d'assumir les conseqüències dels seus actes", ha conclòs.
En el seu torn de rèplica, el candidat del PP a la presidència del govern espanyol, Mariano Rajoy,
ha retret a Homs que parli de la Fiscalia "segons com bufa el vent". "La diferència que hi ha entre
el que diu vostè i el que dic jo és que jo accepto les decisions de la Fiscalia sempre, les que
m'agraden , les que no m'agraden i les que no em convenen, que d'aquestes n'hi ha hagut i
moltes els darrers quatre anys".
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