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Catalá nega pressions als fiscals:
«Ningú ha aixecat un telèfon per
dir-los què han de fer»
El ministre qualifica de "fum" les informacions sobre les ingerències del seu
executiu en les investigacions

El ministre de Justícia, Rafael Català, ha assegurat aquest dimecres al Congrés dels Diputats que
la fiscalia de l'Estat és "100% autònoma" i el govern espanyol no els dóna "cap indicació en cap
sentit". "Ningú aixeca un telèfon per dir-li al fiscal el que ha de fer" ha dit Catalá, que ha
assegurat que els representants del ministeri públic actuen "amb absoluta autonomia i llibertat".
Segons Català, les informacions que apunten a les ingerències del seu executiu en les
investigacions
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129890/ministre/justicia/ignacio/gonzalez/tant/bo/acabin/aviat/e
mbolics) i actuacions de la fiscalia són "fum".
"A qui li interessa aquest joc de confusions? A qui li va bé crear alarmes innecessàries? Qui
guanya amb el desprestigi de les institucions?" s'ha preguntat Catalá, que ha apuntat que
aquest "soroll" al final s'esvairà i permetrà "veure les coses com són". El ministre ha fet aquestes
manifestacions durant la seva compareixença a la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats,
on els grups havien demanat explicacions per l'actuació del seu ministeri i del Fiscal General de
l'Estat en la investigació del cas Lezo. Segons el ministre, la Fiscalia "actua i ha actuat sempre en
el més estricte compliment de l'estatut orgànic".
https://www.naciodigital.cat/noticia/130872/catala/nega/pressions/fiscals/ningu/aixecat/telefon/dir-los/fer
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La demostració d'aquesta manca d'ingerència, segons el ministre, és que en l'operació Lezo
finalment es van fer tots els registres i les detencions previstes. Ha recordat que en aquest cas,
on el fiscal anticorrupció, Manuel Moix, va provar d'impedir un dels registres, finalment es va
imposar el criteri contrari i aquest va continuar a la investigació.
"Els asseguro que aquest ministre ni ha intercedit ni intercedirà mai en cap operació, i qui digui el
contrari menteix amb una mala fe injustificable", ha sentenciat.
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