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El TSJC investiga Germà Gordó pel
cas 3%
L'alt tribunal veu indicis dels delictes de tràfic d'influències, prevaricació i
malversació de fons públics | La CUP reclama la dimissió de l'exconseller de
Justícia i diputat de Junts pel Sí

Germà Gordó | Adrià Costa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit obrir diligències i investigar Germà
Gordó, exconseller de Justícia i diputat de Junts pel Sí, per presumptes delictes de tràfic
d'influències, prevaricació, malversació de fons públics i altres delictes en el marc del cas del 3%
que porta el jutjat del Vendrell. EL TSJC també es declara vàlid per jutjar, en cas que sigui
necessari, el dirigent del PDECat.
La decisió, fonamentalment, es basa en el fet que l'anterior exposició raonada en què es demanava
la investigació de Gordó no tenia prou dades concloents. En aquest cas, els avenços en les
pesquises policials fan que el TSJC aposti per investigar el dirigent nacionalista, que va ser
secretari del Govern entre els anys 2010 i 2012 amb Artur Mas com a president. Aquest càrrec li
permetia tenir cadira a Infraestructures.cat, l'empresa pública de la Generalitat relacionada amb
bona part de les adjudicacions.
La interlocutòria del tribunal apunta a les presumptes adjudicacions d'obra pública que anaven
vinculades a donacions properes als 150.000 euros de les empreses a fundacions de
Convergència, com ara la CatDem o la Fundació Barcelona. Gordó va comparèixer la setmana
passada al Parlament i va considerar que Daniel Osàcar i altres tresorers de CDC, esquitxats pel
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cas Palau, eren uns "professionals magnífics"
(http://www.naciodigital.cat/noticia/131727/gordo/defensa/seva/innocencia/dels/extresorers/cdc/so
n/professionals/magnifics?rlc=p1) .
Un dels detalls del text remès pel TSJC és que, presumptament, l'exconseller de Justícia hauria
rebut regals "personals" per part d'empreses que rebien contractes d'obra pública per part de la
Generalitat. També indica que Gordó hauria aprofitat la seva bona relació amb Josep Manel
Bassols, empresari, per dur a terme presumptes males pràctiques.
Auto Germà Gordó cas 3%
https://www.scribd.com/document/350152918/Auto-Germa-Gordo-cas(
3#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd

La CUP i Joan Tardà demanen la dimissió de Gordó
La CUP, pocs minuts que el TSJC anunciés l'obertura de diligències contra Gordó, ha demanat la
seva dimissió com a diputat de Junts pel Sí. La CUP, en la compareixença de l'exconseller al
Parlament per donar explicacions
(http://www.naciodigital.cat/noticia/131727/gordo/defensa/seva/innocencia/dels/extresorers/cdc/so
n/professionals/magnifics?rlc=a1) , va anunciar que es personaria com acusació popular contra el
cas 3%, petició que està pendent de ser resolta pel jutjat del Vendrell. Per altra banda, també està
impulsant una esmena al reglament del Parlament per tal que la cambra suspengui de manera
immediata un diputat quan sigui jutjat per corrupció.
Al seu torn, Junts pel Sí encara no ha reaccionat públicament a la notícia, i tampoc no ho ha fet el
PDDECat. En l'àmbit republicà, ha reclamat que plegui tant el diputat Joan Tardà com les joventuts
dels republicans, les JERC.

Qui es pugui convertir en un impediment, ha de fer immendiatament un pas al costat. Gordó ha de
plegar, serà el seu millor servei al país.
? Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 2 de juny de 2017
(https://twitter.com/JoanTarda/status/870616827524771841)

Exigim la dimissió del diputat Germà Gordó. Construïm una nova República lliure de corrupció! ??
pic.twitter.com/SQHX0XXRjN (https://t.co/SQHX0XXRjN)
? JERC (@lesJERC) 2 de juny de 2017
(https://twitter.com/lesJERC/status/870594826223456256)
Menys contundent és per ara el PP, que tan sols ha exigit que Gordó abandoni la presidència de la
comissió de justícia del Parlament . "Des del PP entenem que és una decisió imprescindible en
termes de regeneració democràtica", ha manifestat en un comunicat el portaveu parlamentari
popular, Alejandro Fernàndez, que ha afegit que, "si posteriorment es confirmen les informacions
que estan apareixent als mitjans de comunicació", aleshores demanaran "la seva dimissió com a
diputat". "Així com altres partits afectats per casos de corrupció, com és el cas del PP, estem
expulsant als corruptes, Convergència insisteix en no acceptar el seu problema, tapar les seves
vergonyes amb la estelada i atribuir-ho tot a una conspiració externa", ha insistit Fernández.
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