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La  comissió  d’investigació  sobre  frau  i  evasió  fiscals  i
corrupció  política  aprova  quaranta-tres  noves
compareixences

Dilluns, 1 de desembre de 2014. Palau del Parlament

La comissió d’investigació sobre frau i evasió fiscals i  corrupció política
ha  aprovat  aquesta  tarda  quaranta-tres  noves  compareixences,  que
s’afegeixen a les prop de cent cinquanta aprovades el 21 de novembre.
Entre  els  nous  compareixents  hi  figuren  els  expresidents  del  govern
espanyol  José  María  Aznar  i  Felipe  González;  el  conseller  d’empresa  i
ocupació,  Felip  Puig;  l’exvicepresident  de  la  Generalitat  Josep-Lluís
Carod-Rovira, i també Felix Millet, Jordi Montull, Javier de la Rosa i Joan
Piqué Vidal. 

Les  compareixences  aprovades  són  fruit  d’una  proposta  conjunta  d’ERC,  ICV-
EUiA, C’s i la CUP i de les propostes que han presentat per separat CiU, ICV-EUiA
i  C’s.  Totes  les  compareixences  s’han  aprovat,  tret  de  la  del  president  de  la
Generalitat, Artur Mas, que sol·licitava C’s.

En  la  sessió  d’avui  també  s’ha  fet  la  primera  compareixença  de  la  comissió:
Miguel Ángel Mayo, coordinador del Sindicat de Tècnics del ministeri d’hisenda a
Catalunya, ha comparegut en qualitat d’expert. 

Les noves compareixences aprovades són: 

- Felipe González, expresident del govern espanyol

- José María Aznar, expresident del govern espanyol

- Felip Puig, conseller d’empresa i ocupació

- Josep-Lluís Carod-Rovira, exvicepresident del govern

- Macià Alavedra, exconseller 

- Josep Maria Cullell, exconseller 

- Lluís Prenafeta, exsecretari general de la presidència de la Generalitat

- Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar

- Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma de Gramenet

- Ramon García-Bragado, extinent d’alcalde de Barcelona

- Daniel Osàcar, extresorer de CDC

- Javier de la Rosa, KIO España



- Fèlix Millet, empresari i expresident de la Fundació Orfeó Català

- Jordi Montull, advocat

- Lluís Pascual Estevill, exjutge

- Joan Piqué Vidal, advocat

- Luis García, exdiputat del PSC

- Vicenç Gavaldà, exsecretari d’organització d’UDC

- Fidel Pallerols, empresari

- Lluís Gavaldà, exdirector general d’ocupació

- Marc Escolà, expresident del Consell Comarcal del Priorat

- Jaume Figueras, expresident del Consell Comarcal del Priorat

- Josep Maria Penín, empresari

- Cristina Isabel de Francisco, exsecretària de Jordi Pujol Ferrusola

- Juan Antonio Salguero, empresari

- Francesc Cabana, advocat i cofundador de Banca Catalana

- Director de l’Agència Tributària durant el primer govern socialista del 1982

- Jaume Camps, exdiputat de CiU

- Jaime Sentís, exdirector financer de Casinos de Catalunya

- Josep Manuel Novoca, periodista i escriptor

- Carlos Fajardo, exdirector general de TISA

- Rafael del Barco, escriptor

- Josep Cortadellas, exdirector de turisme

- Josep Anton Fontdevila, exgerent d’Adigsa

- Jordi Huguet, exgerent d’Adigsa

- Carles Vilarrubí, empresari

- Miquel Bonilla, exdirector de l’Incasòl

- Emili Mas, exgerent d’Incasòl

- Montserrat  Turu,  expresidenta  de  l’Entitat  Municipal  Descentralitzada  de
Valldoreix

- Ricard Fernández Ontiveros, exsecretari d’habitatge i expresident d’Adigsa

- Manuel Valderrama, propietari d’Olivia Hotels

- Itziar González, exregidora del districte de Ciutat Vella

- Carme García, exregidora d’ICV a l’ajuntament de Sabadell


