
Convergència no té constància ni coneixement de les relacions entre l'expresident
del Palau de la Música ni l'antic administrador de CDC

En relació a les informacions aparegudes avui al diari LA VANGUARDIA, Convergència
Democràtica vol manifestar que les desconeix, així com desconeix absolutament cap
tipus de relació entre l'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet i el que
fou l'administrador de Convergència fins a l'any 2005, Carles Torrent, més enllà de
les establertes amb la signatura dels convenis entre el Palau de la Música i la
llavors Fundació  Ramón Trias Fargas, avui dita CatDem..

De nou avui apareixen informacions derivades d'arxius informàtics dels quals
Convergència Democràtica no en té cap constància. Davant d'aquestes informacions
Convergència reitera una vegada més que totes les finances del partit han estat
auditades des de sempre i que no hi ha ni una sola dada que corrobori cap relació
estranya entre el Palau de la Música i el partit o la Fundació CatDem.

El fet que l'antic administrador del partit traspassés el 2005 no ha permès
contrastar més enllà del que es la correcció que figura en la comptabilitat oficial,
auditada per la Sindicatura així com també pel Tribunal de Comptes i per tots els
mecanismes de control interns.  Remarcar també el fet que els documents avui
publicats no estan signats, el que deixa la porta oberta al fet que potser no fossin
enviades al seu destinatari.

L'única relació coneguda i que ens consta entre el Palau de la Música i la Fundació
CatDem es circumscriu als convenis coneguts i legals entre aquestes dues entitats
amb finalitats culturals i aplicades a les mateixes. De nou Convergència recorda que
tot i que aquests convenis són absolutament legals, en el moment en què el partit va
tenir constància que s'havien signat per part del Palau sense la legitimitat
requerida, va acordar immediatament un conveni plurianual per tal de restablir, amb
sentit contrari, els convenis dels anys anteriors.

Finalment, CDC  vol deixar clar que la sistemàtica filtració de documents,
anotacions, correspondència i arxius informàtics que es van succeint no es
corresponen  a cap fet del qual el partit en tingui constància i deixen intuir els
interessos electorals que hi ha darrere d'aquestes filtracions. 

Barcelona, 27 de juny de 2010


