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TRAMA D’ESPIONATGEADJUDICACIONS FRAUDULENTES

Felip Puig, actual conseller d’O-
cupació, torna a ser el centre d’a-
tenció pel presumpte cobrament
de comissions vinculades a una
constructora, en aquest cas Fo-
mento de Construcciones y Con-
tratas (FCC). L’informe elaborat
per l’empresa d’espionatge Mé-
todo 3 assenyala que el conseller
cobrava comissions de manera
generalitzada a canvi de l’adjudi-
cació d’obres o concessions a la
constructora. 

Segons publicava ahir El Mun-
do, diari que assegura haver tingut
accés a l’informe elaborat per Mé-
todo 3, Felip Puig «cobra comis-
sions per totes les concessions o
obres que se li adjudiquen a FCC».
El mateix informe detalla la ma-
nera de fer del conseller i apunta
que Puig presionava els alcaldes
del seu partit per tal que conce-
dissin les obres a l’empresa en
qüestió. FCC no es presentava als
concursos com a tal sinó que s’as-
sociava amb altres empreses per
realitzar les obres, creant així Uni-
ons Temporals d’Empreses (UTE),
per tal de dissimular la irregulari-
tat de les adjudicacions.

Als documents apareix el nom
de l’exalcalde de Blanes Ramón
Ramos com a vinculat en aquest
procés: «A cada província catala-
na, el Sr. Felip Puig Godès té els
seus recaptadors (normalment en

càrrecs públics) per tal que vigilin
els seus interessos privats i de
partit. A Girona, dóna el nom de
Ramón Ramos, exalcalde de Bla-
nes». Ramos va ostentar l’alcaldia
entre 1997 i 2003 i des d’aleshores
fins al 2007 va presidir el patronat
de Turisme Girona Costa Brava, del
qual actualment és el director.

No obstant això, la informació
que revela l’informe no acaba
aquí. Segons el diari El Mundo, el
dossier de l’agència que va realit-
zar l’espionatge polític també as-
senyala el cobrament per part de
Felip Puig de 300.000 euros anuals
procedents de Casinos de Catalu-
nya «a canvi de vetllar pels seus in-
teressos al Parlament».  

Els detectius informen també de
la presumpta implicació del germà

del conseller, Jordi Puig, com a en-
carregat de fer arribar els diners
obtinguts de manera irregular a
paradisos fiscals, concretament
ubicats a Mèxic. Segons Método 3,
aquestes operacions es duien a ter-
me a través de la societat Iberoa-
mericana de Business and Mar-
keting i Jordi Puig intervenia en el
negoci en representació del seu
germà, actuant com el que en

economia es coneix per testaferro. 

Els antecedents de Puig
No és el primer cop que es vincu-
la Puig amb adjudicacions frau-
dulentes. El novembre, El Mundo
assenyalava la presumpta impli-
cació del Conseller en el cobra-
ment de comissions, concreta-
ment del 4% del cost total de les
obres. En aquest cas l’empresa

implicada era la constructora Fer-
rovial i el tema s’està investigant
dins el cas Palau. El dossier es fa
ressò de les declaracions que va fer
el 2005 Ricard Murga, antic coor-
dinador de seguretat de CDC, qui
va assegurar haver ingressat xecs
de fins a tres milions de pessetes al
compte del conseller en com a mí-
nim 20 ocasions durant els anys 90.
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Els detectius de Método 3 acusen Puig de
cobrar comissions de la constructora FCC
L’informe cita Ramón Ramos, exalcalde de Blanes, com a «cobrador» de comissions en les adjudicacions de Girona

Ramón Ramos (al centre) i Felip Puig durant una festa d’homenatge a l’exalcalde el 2007. 

CARLES COLOMER

El Partit Popular català (PPC)
creu que és «immoral i indecent»
vincular la trama d'espionatge a
polítics catalans amb un atac con-
tra el procés sobiranista. El porta-
veu del PPC, Enric Millo, va de-
manar ahir al líder d'ERC, Oriol
Junqueras, que «deixi de fer de
comparsa» de CiU i del president
Artur Mas. Segons Millo, amb
aquestes insinuacions Junqueras
només contribueix «a tapar un
escàndol» i a desviar l'atenció d'un
delicte que «alguns han comès
durant anys». 

El portaveu popular va instar a
«investigar a fons» per descobrir a
quins polítics s'ha espiat, com i, so-
bretot, qui ho va ordenar i  contrac -
tar. «Si en comptes d'un oasi cata-
là hi ha una llacuna pudenta, ho

hem de saber, i depurar respon-
sabilitats».

El PPC creu que és «molt greu»
que una suposada trama d'espio-
natge seguís i fes escoltes il·legals
de polítics catalans amb total im-
punitat durant anys. Per això, i
un cop destapat el cas, insta a ar-
ribar fins al fons de la qüestió en
aquest cas d’espionatge polític.
Segons el portaveu, Enric Millo, no
n'hi ha prou amb saber qui va fer
les escoltes, sinó que també cal es-
brinar qui les va ordenar.

Millo també va criticar que el
Govern de la Generalitat encara no
hagi «condemnat públicament els
fets» i va lamentar que tant CiU
com ERC facin «insinuacions» so-
bre la possibilitat que tots els casos
de suposada corrupció surtin a la
llum quan Catalunya ha iniciat
un procés sobiranista. «És immo-
ral i indecent fer aquestes insi-
nuacions», va afirmar Millo, que
creu que són un insult a la intel·li-
gència dels catalans.

«Els catalans no som tontos,
sabem que hi ha coses que no

s'han fet bé i que s'han de depurar
responsabilitats», va afirmar el
portaveu del PPC, que assegura
que «s'ha de fer neteja».

Enric Millo es va mostrar espe-
cialment crític amb el paper d'ERC
i ha acusat Oriol Junqueras de fer
«de comparsa» de CiU. Segons el
PPC, amb aquesta actitud, ERC
només està contribuint a desviar
l'atenció i a tapar un cas delictiu
«molt greu».

Apartar-se dels càrrecs
En relació a la imputació del pre-
sident del Consell Comarcal de la
Selva i alcalde de Sant Hilari Sa-
calm, Robert Fauria (CiU), en el cas
Manga, Millo el va instar a apartar-
se dels seus càrrecs fins que hi hagi
una resolució final del cas. Tot i de-
fensar la presumpció d'innocència,
Millo creu que en aquests mo-
ments mantenir a primera fila po-
lítica persones sobre les quals pla-
nen dubtes sobre si han actuat
sempre correctament o no no-
més contribueix a afegir descrèdit
a la política.
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Millo insta a depurar responsabilitats
en relació a la trama d’espionatge
El Partit Popular creu que

vincular el cas amb un atac
al procés sobiranista és
«immoral i indecent»



Ahir al matí, el líder d'ERC va
instar els partits a fer net per dei-
xar enrere els casos de corrupció
i concentrar tots els esforços en el
que, segons ell, és més important
i que no és altra cosa que la recu-
peració econòmica. «Que netegin,
fins i tot a risc de ser injustos», va
declarar en una entrevista al canal
3/24. A propòsit dels casos d’es-
pionatge, i després de fer gala
que al seu partit no l’afecta, Jun-
queras va instar els partits que es
vegin esquitxats per algun cas a
prendre mesures de manera dili-
gent: «Que prenguin decisions i
aparquin els implicats».

En aquest sentit, Junqueras va
reconèixer que una implicació no
significa una condemna, ni tan
sols una acusació, i que, per tant,
un polític imputat pot acabar sent
declarat innocent. No obstant
això, el líder republicà es va mos-
trar partidari d'«aparcar» aquells
dirigents que siguin imputats en

un cas de corrupció. Només així,
va dir, es podrà fer net, deixar en-
rere la corrupció, regenerar la de-
mocràcia i centrar tots els esforços
en allò més important per al país,
segons Junqueras: la sortida de la
crisi. «Si els partits no fan neteja,
que siguin els ciutadans els que la
facin amb els seus vots», va sub-
ratllar.

D’altra banda, el republicà va
vincular la proliferació dels casos
de corrupció amb un intent de po-
sar entrebancs al procés sobira-
nista. Segons va dir, no és una ca-
sualitat que tots hagin sortit a la
llum just ara a Catalunya. Això, va
assenyalar, «té una intencionalitat
política claríssima» i està relacio-
nat, segons ell, amb el fet que el
Govern i el Parlament hagin en-
gegat un procés sobiranista. «Hi ha
el convenciment que l'Estat es-
panyol i determinats mitjans de
comunicació de l'Estat faran el
possible per torpedinar el pro-
cés», va sentenciar. 
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Junqueras demana que els
partits facin net i centrin
esforços en sortir de la crisi

Els documents citen Ramón
Ramos, exalcalde de Blanes,
com a «recaptador» del
conseller a la demarcació

Segons l’informe de Método
3, Puig «cobra comissions per
totes les concesions o obres
que se li adjudiquen a FCC»

El 2005, Murga va assegurar
haver ingressat xecs de fins a
tres milions de pessetes al
compte de Felip Puig


