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El Parlament valida De Alfonso com a director d'Antifrau 
Només ICV, ERC i Laporta s'abstenen i SI vota en contra de la proclamació 

Al·leguen que no han estat consultats i que s'ha tardat massa 

CiU es defensa dient que ha buscat un nom de consens 

Daniel de Alfonso és oficial ment des d'ahi r el nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. El ple del Parlament va donar l lum verd a la seva 
proclamació amb el suport de CiU, el PSC, el PP i Ciutadans; l'abstenció d'ICV, ERC i del diputat no adsc rit Joan Laporta, i el vot en c ontra de SI. De 
Alfonso ja v a comparèixer di lluns a la com issió d'Afers Instit ucionals del Parlament per explicar quins són els seus objectius al capdavant de l'ofi cina, 
però abans de poder prendre possessió del càrrec calia que rebés el  vistiplau del plenari. La majoria de grups van tenir paraules de reconeixement per a 
l'anterior director, David Martínez Madero, que va morir el gener passat. 

Des de Ciutadans, Albert Rivera va expressar la seva conformitat amb el candidat, però va lamentar el fet que Mas no contactés amb tots els grups amb 
representació parlamentària per consensuar-lo. Una crítica que també van assumir com a pròpia ERC i ICV-EUiA, que van lamentar la manca de diàleg i 
consens. 

Per la seva banda, SI ha votat en contra de la proclamació del director d'Antifrau per la falta de “legitimitat” de la institució, segons va declarar el diputat 
Alfons López Tena. Al seu parer, caldria una persona amb una “independència que no està demostrada” en aquest cas. Unes crítiques que va rebatre el 
portaveu de CiU, Jordi Turull, quan va a firmar que s'ha volgut prioritzar el fet d'obtenir el  major consens  possible i  que ai xò ha motivat el retard en la 
proclamació. 

Darrera actualització ( Divendres, 22 de juliol del 2011 02:00 )  
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Daniel de Alfonso, nou director 
de l'Oficina Antifrau de Catalunya 
Foto: JOSEP LOSADA.
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