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Homs es pregunta qui ha avisat les
televisions per gravar l'operació
policial
El conseller recorda que "els poders de l'Estat" ja van "empastifar" les darreres
eleccions de 2012
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha reclamat aquest divendres que "es tregui la
careta" el responsable de convertir l'escorcoll contra la seu de la fundació Catdem
(http://www.naciodigital.cat/noticia/93155/guardia/civil/escorcolla/fundacio/convergencia/diversos/
ajuntaments) en un "espectacle televisiu".
En una roda de premsa al Parlament, Homs ha recordat que "els poders de l'Estat" ja van
"empastifar" la campanya a les eleccions catalanes de 2012, acusant el president de la
Generalitat, Artur Mas, de tenir comptes corrents no declarats a Suïssa, un fet que "després es
va demostrar que era mentida".
El conseller ha defensat la "transparència" del Govern i de CDC i ha afirmat que no tenen "res a
amagar" i que Convergència està compromesa amb la lluita contra la corrupció.
La Guàrdia Civil també escrocolla la seu de CDC del carrer Còrsega de Barcelona
(http://www.naciodigital.cat/noticia/93167/escorcollen/seu/cdc/despr/buscar/documentacio/seva/fu
ndacio) després de registrar la fundació del partit, CatDem. La operació s'ha iniciat a les deu del
matí per un presumpte cas de corrupció. Al mateix temps els agents s'han presentat als
ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni, Figueres i Lloret de Mar on han demanat
documentació de projectes adjudicats a l'empresa Teyco.
Els registres del cos policial estan motivats per un presumpte delicte contra l'administració pública
en el marc de l'operació Petrum II, ordenada pel jutge d'instrucció número 1 del Vendrell, Joan
Bosch Mitjavila. El cas és una derivada de l'operació Petrum sobre corrupció municipal per la qual
estan imputats tres membres de la família Sumarroca i que va suposar la detenció de l'exalcalde
de Torredembarra, Daniel Masagué. En ambdós casos s'investiguen les presumptes comissions
que presumptament va pagar la constructora Teyco.
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