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El fiscal anticorrupció aparta un dels
fiscals del cas Ignacio González
Carlos Yáñez investigava la trama de l'expresident de Madrid des de fa 18
mesos

Manuel Moix amb Esperanza Aguirre quan ella presidia la Comunitat de Madrid. Foto: Comunitat de Madrid

Nou episodi de la polèmica que envolta la investigació de la trama d'Ignacio González. El fiscal
en cap anticorrupció, Manuel Moix, ha decidit apartar un dels dos fiscals que investiguen el cas
des de fa 18 mesos, segons ha avançat la Ser
(http://cadenaser.com/ser/2017/04/26/tribunales/1493205306_822205.html?ssm=14092012-Serrs-1-Tw) .
Carlos Yáñez, que portava el pes dels interrogatoris i dirigia el cas des de fa mesos juntament a
Carme García, haurà de tornar a Granada, on té la plaça assignada. Es dona la circumstància que el
fiscal apartat va ser un dels que es va oposar al fiscal general Manuel Moix després que
intentés evitar un dels escorcolls de la denominada "operació Lezo". De fet, es va arribar a
convocar una junta de fiscals que va permetre realitzar aquest escorcoll en contra del criteri de
Moix. La Cadena Ser també ha detallat aquest dimecres
(http://cadenaser.com/ser/2017/04/26/tribunales/1493205306_822205.html) que el fiscal
anticorrupció també va intentar prohibir escoltes a investigats en el cas poc després d'accedir a la
cúpula del ministeri públic.
L'actuació de Moix, que ocupa el càrrec des de fa només dos mesos, ha estat molt qüestionada des
de l'esclat del cas. De fet, el seu nom va aparèixer entre elogis en una conversa gravada entre el
mateix Ignacio González i l'exministre Eduardo Zaplana
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129623/manuel/moix/fiscal/estimat/pp/madrid?rlc=a1) .
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Les mesures preses pel fiscal anticorrupció s'afegeixen a les interferències en el cas Ignacio
González, que han provocat una tempesta política entre el PP i l'oposició. Grups amb
representació al Congrés han reclamat explicacions al govern de Mariano Rajoy pels contactes de
diversos ministres amb l'expresident madrileny en plena investigació judicial. De fet, el ministre de
Justícia, Rafael Catalá, va haver d'admetre aquest dimarts que havia enviat un SMS de suport a
González
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129890/ministre/justicia/ignacio/gonzalez/tant/bo/acabin/aviat/e
mbolics) -li desitjava que s'acabessin "aviat els embolics"- quan l'exnúmero dos d'Esperanza
Aguirre ja era investigat per la fiscalia anticorrupció.
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