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declaracions al parlament

Felip Puig surt en defensa de sis mossos imputats
perquè són "policies impecables"
El conseller d'Interior anuncia que no prendrà mesures cautelars contra els agents
Dimecres, 4 de maig del 2011
EL PERIÓDICO / Barcelona

El conseller d'Interior, Felip Puig, ha mostrat la seva plena confiança en els sis mossos
imputats per haver protegit suposadament narcotraficants i ha destacat que no adoptarà
mesures en contra seu i que es tracta d'"excellents professionals" amb una trajectòria
"impecable i irreprotxable".
Un jutge de Barcelona ha citat a declarar com a imputat el subinspector de la unitat
anticorrupció dels Mossos d'Esquadra Antoni Salleras i cinc subordinats acusats d'haver
protegit narcotraficants i altres agents de la policia catalana que estaven sent investigats per
tràfic d'estupefaents.
En declaracions als periodistes als passadissos del Parlament, Puig ha mostrat el seu
respecte per la decisió del jutge, encara que ha evitat valorar-la i ha insistit que arribarà "fins
al final" per defensar la innocència dels sis mossos imputats, informa Efe.
El conseller, que s'ha mostrat convençut que s'acabarà mostrant la innocència dels imputats,
ha fet públicament una aferrissada defensa dels sis mossos i ha assenyalat que es tracta de
policies "reconeguts, felicitats i condecorats", amb una trajectòria "impecable i irreprotxable" i
que han prestat un "servei magnífic al país".
Sense mesures cautelars

En consonància, Puig ha afirmat que el Departament d'Interior no adoptarà cap mesura
cautelar en contra dels sis mossos imputats, ja que, ha insistit, compten amb tot el suport del
conseller, del director de la policia i dels comandaments dels Mossos d'Esquadra.
Puig ha ressaltat, en aquest sentit, que totes les persones, inclosos els policies, han de veure
respectat fins a l'últim moment el dret a la presumpció d'innocència.
El conseller ha evitat valorar l'actuació del jutge, per respecte a la divisió de poders, però ha
afirmat que la justícia és "un món molt complex" i ha recordat que en aquest cas el magistrat
ha actuat d'ofici, ja que la fiscalia no ha demanat les imputacions.
Documentos de archivo, documents d’arxiu

www.adecaf.com www.presons.net www.prisiones.net

Felip Puig surt en defensa de sis mossos imputats perquè són "policies impecables". El Periódico, 04/05/2011
Los documentos de dominio público reproducidos por Adecaf han sido elegidos por su valor informativo, de contrastación de ieas, etc. y no porque comparta necesariamente su contenido.

Prensa
Premsa
Trajectòria "impecable"

Puig ha insistit que tots els informes de què disposa avalen que la trajectòria dels acusats és
"impecable" i que sempre van obeir les ordres dels seus superiors, de manera que confia
plenament en la seva innocència.
El conseller també ha assenyalat, encara que de forma menys vehement, que el departament
confiarà, "fins que es demostri el contrari", en la innocència dels altres agents que estaven
prèviament imputats en la trama, entre ells un subinspector acusat de cobrar dels
narcotraficants a canvi de protegir la xarxa.
El titular d'Interior ha comparegut per iniciativa pròpia davant la premsa, tot just dues
hores després que s'hagi fet públic l'acte del titular del jutjat d'instrucció número 1 de
Barcelona que imputa Salleras --a qui acusa de fins a cinc delictes, entre altres, d'omissió
del deure de perseguir delictes i revelació de secrets--, així com dos sergents més del seu
equip, dos caporals i un agent.
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/felip-puig-surt-defensa-sis-mossos-imputats-perque-son-policies-impecables-994287
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