
16 DIUMENGE, 20 D’OCTUBRE DEL 2019 ara   
política

en la investigació de la Guàrdia Ci-
vil. “És cert que la sentència dona 
per fet el compromís de la despesa 
però no entra en l’autoria”, subrat-
lla l’advocat Jorge Navarro, que de-
fensa un dels empresaris d’Unipost 
processats en la causa del 13. El pe-
nalista assumeix que si hi acaba ha-
vent judici, l’Audiència de Barcelo-
na ho tindria fàcil per condemnar 
per malversació, però creu que els 
queda l’estratègia de discutir-ne 
l’autoria per evitar que els clients 
siguin condemnats.  

Criteri 
La sentència estableix que cal 
comptar totes les factures  
Un dels grans arguments contra la 
malversació que van fer servir les 
defenses de l’1-O és que no es podi-
en comptar com a despeses els ser-
veis no abonats o que no es van pres-
tar finalment. Però la sala presidida 
pel jutge Manuel Marchena s’ha fet 
seu el criteri de les pèrits d’Hisenda 
que van declarar en el judici i asse-
gura que cal comptabilitzar totes les 
factures, independentment de si es 
van acabar pagant o no. De fet, el 
cost sense contar els pagaments no 
realitzats es queda en 400.000 eu-
ros. Navarro recorda que a efectes 
de condemna la diferència entre les 
factures pagades i les no abonades 
és intrascendent, ja que la llei esta-
bleix un tram superior de condem-

na per malversació (entre quatre i 
vuit anys de presó) per a les despe-
ses públiques superiors a 250.000 
euros. El penalista, però, discuteix 
que el Suprem hagi enviat la sentèn-
cia al Tribunal de Comptes per de-
purar responsabilitats pel cost de 
l’1-O, creant una “duplicitat” de 
causes, ja que aquest assumpte tam-
bé es jutjarà a Barcelona.  

Antoni Molons 
Implicat en la cartelleria  
de l’1-O i l’encàrrec a Unipost 
Les derivades de la sentència del 
Tribunal Suprem en la causa al jut-
jat 13 de Barcelona tenen un prota-
gonista destacat, Antoni Molons, 
secretari de Difusió de la Generali-
tat durant els fets investigats i que 
presumptament estava involucrat 
en diverses facetes de l’organització 
del referèndum. Segons el tribunal, 
ha quedat acreditat que el “tal Toni” 
de qui es va parlar en moltes sessi-
ons del judici era Molons, que gesti-
onava la cartelleria del referèndum, 
l’encàrrec a Unipost de les notifica-
cions als responsables de les meses 
electorals i la campanya Civisme –la 
de l’anunci de les vies del tren–, que 
finalment va quedar deserta. El tri-
bunal considera provat que Molons 
va encarregar la impressió de la car-
telleria de l’1-O a través d’un disse-
nyador, Enric Vidal, que tenia l’en-
càrrec de redimensionar els cartells 
abans d’enviar-los a tres imprem-
tes: Artyplan, Global Solutions i 
Marc Martí. Vidal va fer les comuni-

cacions amb els responsables de ca-
da empresa amb un telèfon que Mo-
lons li hauria facilitat, fet que va des-
cobrir la Guàrdia Civil durant les in-
vestigacions a la causa del jutjat 13. 
Així, Vidal va fer els encàrrecs als in-
terlocutors de cada empresa –al-
guns dels quals ja coneixien el pro-
pòsit a través d’una persona d’Òm-
nium Cultural– i els va dir que havi-
en d’entregar les factures a la 
Generalitat. “[Molons] es va servir 
dels contactes a Òmnium i de la in-
termediació de Vidal per ocultar 
l’activitat pròpia i la despesa deriva-
da de la cartelleria del referèndum”, 
conclouen els magistrats en la sen-
tència, en què recullen que no es van 
arribar a pagar les impressions, in-
tervingudes per la Guàrdia Civil 
abans de l’1-O. 

Una altra de les intervencions 
destacades de Molons, explicada 
per testimonis en el judici i valida-
da pel tribunal presidit per Manu-
el Marchena, és amb relació als en-
càrrecs a Unipost perquè enviessin 
les notificacions als presidents i 
vocals de les meses de l’1-O, que es 
van sol·licitar a correcuita i que fi-
nalment també va interceptar la 
Guàrdia Civil. Un dels responsa-
bles de repartiment de l’empresa, 
Juan Fuentes, va declarar que el 15 
de setembre li va trucar “un tal To-
ni” anunciant-li l’entrada d’una re-
mesa de certificats de la Generali-
tat. El dia següent, va explicar, li va 
tornar a trucar per insistir-li que el 
repartiment havia de començar di-

La macroinvestigació de l’organit-
zació de l’1-O que instrueix el jutjat 
13 de Barcelona és la primera que es 
va obrir i la llavor de la causa del 
Tribunal Suprem que ha acabat 
amb la condemna de fins a 13 anys 
de presó per a nou dels dotze líders 
independentistes jutjats. A Oriol 
Junqueras, Raül Romeva, Jordi Tu-
rull i Dolors Bassa se’ls responsabi-
litza de sedició però també de mal-
versar diners en l’1-O. La causa del 
jutjat 13 no ha arribat encara a judi-
ci, però la condemna per malversa-
ció del Suprem pot condicionar de 
manera clau el processament de 
bona part dels trenta càrrecs i ex-
càrrecs de Govern i empresaris pro-
cessats. La sentència no només fixa 
la quantitat de diners suposada-
ment invertits en el referèndum, si-
nó que dona per provada la despesa 
i assenyala possibles responsables.  

El cost de l’1-O 
El Suprem xifra la despesa  
en dos milions d’euros  
La sentència del Procés dona per 
provat que l’organització del refe-
rèndum de l’1 d’octubre del 2017 va 
costar almenys dos milions d’euros 
a la Generalitat, tenint en compte 
les factures i partides que consten 
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RESPOSTA A LA SENTÈNCIA

Autoria  
A la defensa li 
queda 
l’estratègia 
d’evitar que 
els atribueixin 
la despesa

Duplicitat 
Els advocats 
critiquen que 
el cost de l’1-O 
també arribi al 
Tribunal de 
Comptes

La malversació de 
l’1-O, delicte inevitable 
a la causa del jutjat 13

La sentència condiciona especialment la investigació 
de l’organització del referèndum, amb 30 processats  

LES DESPESES DEL REFERÈNDUM 
SEGONS LA SENTÈNCIA DEL PROCÉS
DIPLOCAT

ECONOMIA I   VICEPRESIDÈNCIA

Visites de parlamentaris europeus 43.341 €
Equip investigació Helena Catt  177.304,90 €
Contractació MN2S Wim Kok  54.030 €
Consultora lobi pro 1-O EUA  60.000 €
Observadors internacionals  167.065 €

Encàrrec Unipost notificacions meses 193.899,98 €

CTTI web referendum.cat i aplicació Sense quantificar
Disseny web pactepelreferendum.cat 266.506,54 €
Campanya Registre catalans exterior 2.700 €
Difusió campanya Civisme CCMA 227.804,41 €
Cartelleria referèndum opaca Molons 47.151,70 €
Encàrrec Unipost notificacions meses 198.871,8 €

Encàrrec Unipost notificacions meses 197.492,04 €

PRESIDÈNCIA

TREBALL

Encàrrec Unipost notificacions meses 192.711,20  €
SALUT

Encàrrec Unipost notificacions meses 196.696,98 €
CULTURA

Pagat totalment
Pagat i retornat
No pagat
No reclamat 

2.025.575,55 €TOTAL registrat
447.227 €*TOTAL pagat

*Inclou el que es va 
abonar menys els 
imports retornats

*

*47.635 no abonats
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Una urna en una de les meses 
electorals del referèndum de 
l’1-O. MARC ROVIRA  

Acusació  
Que el Suprem 
rebutgi 
l’organització 
criminal 
aparca aquest 
delicte al 13


