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Carles Mundó renuncia a l'acta de
diputat i tornarà a exercir d'advocat
El conseller de Justícia assegura que manté intacte el seu ?compromís amb
ERC? i el partit li agraeix "la dedicació i compromís" amb el país, el Govern i la
formació

Carles Mundó, aquest dimarts al Parlament | ACN

Carles Mundó ha anunciat per sorpresa que renuncia a l'acta de diputat. En declaracions a l'ACN,
el conseller de Justícia ha assegurat que la decisió implica el seu retorn a l'advocacia que exercia
abans d'aterrar a la vida política. Aquesta renúncia no implica, però, desvincular-se del seu partit,
ERC, amb qui afirma que seguirà mantenint un ferm ?compromís?.
Carles Mundó va formar part del Govern de Puigdemont com a conseller de Justícia i va ser ser
cessat per l'Estat amb l'article 155. Posteriorment, va ser empresonat per la jutgessa de
l'Audiència Nacional espanyola. Mundó, però, va formar part també del gruix de consellers que,
després de tornar a declarar davant el Tribunal Suprem, va poder sortir de la presó sota fiança el
passat 4 de desembre.
Després de participar activament a la campanya electoral del 21-D com a candidat per ERC i
aconseguir la seva acta de diputat, ara anuncia que renuncia a l'escó i deixa pas a altres persones
de la llista. ?Després d'una etapa intensa en la política institucional, he decidit tornar a la vida
professional, a exercir d'advocat, que és el que he fet sempre?, ha dit en declaracions a l'ACN,
tot afegint que té previst ?reincorporar-se properament? a aquesta activitat.
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?De fet, la política ha estat per a mi un parèntesi a la vida professional i el que tinc és només
paraules d'agraïment per a totes les persones que han confiant en mi per les tasques que he
desenvolupat, així com també per a la ciutadania que ha confiat en mi. Continuaré amb un
compromís absolut amb el país, com sempre, però ara des d'altres àmbits?, ha explicat en anunciar
la seva renúncia a l'acta i a la vida parlamentària.
Mundó, però, no deixarà d'estar vinculat a Esquerra Republicana, i assegura que el partit coneix i
respecta la seva determinació. ?Aquesta és una decisió absolutament compartida amb ERC, a qui
només puc agrair la confiança. El meu compromís continua sent amb ERC?, ha sentenciat.
La renuncia de Mundó -entrevistat a NacióDigital just després de sortir de la presó
(https://www.naciodigital.cat/noticia/144188/carles/mundo/jxcat/hauria/proposar/candidat/alternatiu
/puigdemont/si/no/pot/ser/investit) - provocarà que Gerard Gómez del Moral torni al Parlament com
a diputat d'Esquerra Republicana. ERC ha agraït públicament la "dedicació i compromís amb el
país, el Govern i el partit i anuncia que continuaran vinculats" en un comunicat que reproduïm a
continuació.

Comunicat d'ERC sobre la renuncia de Carles Mundó

Una vegada feta pública la decisió de Carles Mundó de no prendre possessió de l'acta de diputat i
retornar a l'exercici privat de l'advocacia, Esquerra Republicana li agraeix públicament la seva
dedicació i compromís amb el país, el Govern i el partit en totes les tasques que ha escomès els
últims anys, molt especialment com a conseller de Justícia.
Esquerra respecta aquesta decisió, que el mateix Carles Mundó havia comunicat personalment dies
enrere a la secretaria general, Marta Rovira, i celebra la seva disposició de seguir vinculat al partit,
per a qui seguirà sent un actiu de primera magnitud. "No renunciarem al seu talent i la seva
experiència, ni el partit ni el país no s'ho poden permetre", ha manifestat Rovira al respecte.
"Sempre podrem comptar amb ell, el seu compromís està fora de qualsevol dubte, i segur que el
seu exercici privat serà tan íntegre, solvent i reeixit com ho ha estat el seu servei públic", ha reblat.
Carles Mundó ha estat una peça fonamental en el Govern de la Generalitat durant la darrera
legislatura, des d'on ha desencallat projectes que molts dels seus predecessors no van poder
completar. En aquest sentit, destaca la fermesa de Mundó en tancar la presó Model de Barcelona
després de 113 anys d'història i diversos int ents fallits de clausura. I també la creació,
conjuntament amb els consellers Romeva i Comín, del llargament esperat programa d'identificació
genètica de desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme. Altres projectes significatius de
la tasca de Carles Mundó al capdavant de la conselleria han estat la culminació del desplegament
del Codi Civil català, les iniciatives de modernització dels jutjats, l'impuls -conjuntament amb el grup
parlamentari- a l'anul·lació dels judicis franquistes, l'eaboració una llei pionera de voluntats digitals
o l'obertura dels registres únic de lobbies i el de parelles estables.
La capacitat de gestió i la solvència professional de Carles Mundó, així com el seu compromís amb
el projecte polític, són un exemple del millor que Esquerra pot oferir al país i un mirall per als seus
companys de partit.
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