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Un alt càrrec de Justícia diu que
Mundó li va indicar amb
«contundència» no gastar en l'1-O
Cortadelles diu que no li van comunicar l'acord col·legiat del Govern per a les
despeses del referèndum

Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Borràs al Suprem | ACN

L'exdirector de Serveis del Departament de Justícia Àngel Cortadelles ha assegurat que
l'exconseller Carles Mundó li va traslladar en una reunió del consell de direcció la "indicació
contundent" que a la conselleria no hi havia d'haver "cap despesa" relacionada amb l'1-O.
Durant la seva declaració com a testimoni al Tribunal Suprem, ha afirmat que no va trobar cap
despesa relacionada amb el referèndum quan va fer tota la recopilació d'informació per respondre
als requeriments demanats per autoritats governatives i judicials.
Cortadelles també ha declarat que no se li va comunicar l'acord de Govern del 6 de setembre
que assumia de forma "col·legiada" la contractació i les despeses relacionades amb l'1-O, que va
conèixer de manera "informal". "Tenia unes indicacions clares que el que m'està comentant no
havia de passar", ha dit a la fiscalia, "no era d'aplicació en el meu àmbit professional".
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[judicidirectetve]
Es podien cedir espais l'1-O
La cap del Servei de Programació i Dinamització d'Activitats de la Generalitat, Rosa Maria Sans, ha
defensat que l'autorització que ella mateixa va donar a 12 centres públics (també casals d'avis)
per fer activitats lúdiques el cap de setmana de l'1-O se cenyia als requisits legals.
Ha recordat que des del 1996, la Generalitat va aprovar un decret que diu que els equipaments
cívics han de donar suport a les entitats i que s'han de cedir espais gratuïtament sempre que les
activitats les facin entitats sense ànim de lucre i siguin obertes a la comunitat. I ha remarcat que
aquests requisits es complien en les peticions que van rebre per aquelles dates.
Ha explicat també que van posar un únic requisit -seguint les recomanacions dels Mossos- i van
demanar que els centres estiguessin buits a les sis del matí de l'1-O. "I es va complir perquè cap
dels nostres conserges ens va avisar que s'estiguessin produint votacions", ha dit.
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