Ampliació informació sobre el dia 1 d’octubre
Ahir els sindicats representatius ens vam reunir amb una bona part de la cúpula de la DG de la
Policia, la reunió havia estat convocada per la Direcció General d’urgència, ens volien informar sobre
la situació en la que ens trobem com a Cos i les conseqüències jurídiques que les actuacions dels
agents del CME poden implicar.
De moment ens informen que a l’atestat entregat per la Guardia Civil a l’Audiència Nacional es fa
constar que el Cos de Mossos d’Esquadra es va mostrar inactiu durant les jornades del 20 de
setembre i la de l’1 d’octubre, com a proves d’aquesta suposada inactivitat aporten alguns vídeos i
algunes imatges d’agents del CME que van actuar a diferents centres de votació. La jutgessa ha
demanat molta informació al CME sobre el que es va fer, quans centres va tancar el CME, què es
va comissar, quins agents estaven a cada centre, on van actuar els agents d’ordre públic, què es va
fer en els centres que no es van tancar, etc. Per donar un acurat compliment a aquests
requeriments de la jutgessa cal ampliar les actes que es van elaborar el dia 1 d’octubre, doncs
en algunes d’aquestes no s’ha fet constar informació sobre els fets que és d’extrema
importància: número de persones que estaven concentrades i si entre aquestes hi havia
persones especialment vulnerables (avis i nens), quantes vegades es va intentar entrar per
tancar el centre i comissar les urnes, si es va comunicar per emissora la situació i es va
demanar la presència d’ordre públic, i si van intervenir la Policia Nacional o la Guardia Civil.
Si us requereixen per fer aquesta ampliació d’informació: us han de dir amb quin tipus de format ho
volen (NI, minuta, informe), heu de demanar si hi ha imatges vostres que provoquen aquesta
ampliació de la informació, si és així, us les han de mostrar. L’ampliació de la vostra informació s’ha
de limitar als fets d’aquell dia en el sentit que especifiquem al paràgraf anterior en negreta i subratllat.
No feu judicis de valor ni apreciacions personals, sigueu objectius. Els serveis jurídics del sindicat
estarem al vostre costat per supervisar l’escrit, però ens han assegurat que tot el que feu serà
supervisat i revisat pels serveis jurídics del departament abans de ser tramés a l’Audiència
Nacional.
També ens informen que d’ofici el Director General ha encarregat a la DAI que obri una
informació reservada sobre les actuacions relacionades amb l’1 d’octubre, encara no s’ha
demanat a ningú que escrigui per aquesta informació reservada, ni s’ha citat a ningú. Com en
totes les informacions reservades, si us demanen quelcom o sou citats, cal que
immediatament us poseu en contacte amb els serveis jurídics del sindicat.
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