
Admlnlslt•ci<} tle Ja~1Ícill a C~l~lunya -Atlmi!l\&tr~CIOO aa Jo~fíófa &n Cateluñ• 

' . . 
· Es podrá estar en profund desacord amb tal perspectiva. Pero no hi ha dubte que s'exposa en · 

l'exercici de la llibertat d'expressió que li ma;-ca el seu mandat com a regidora
, per carregar-se de raons en contra de· la proposta · sotmesa a debat, Expressions que 

queden fora de les barreres de protecció del dret penal, ates que l'evident voluntat política 
d'oposar-se a les menciona honorifiques proposades exclou la concurrencia d'una clara 

. íntenció d'injuriar uns cossos i forces de seguretat, que denuncia eom a mantenídors d'un ordre 

Es tracta d'expressions fonnulades el dia 8 de setembre de 2017, durant el desenvolupament 
'de les sessions del Ple municipal extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona, en que es . 
debatia la proposta de. concedír medalles d'or al mérit cívíc per a la Guardia Urbana i els. 
Mossos d'Esquadra, per la seva actuació en l'atemptat terrorista de 17 d'agost anterior, que va 
tenir lloc a la Rambla. La investigada, , va intervenir per oposar-s'hi: 

· "ens neguem 'a reconéixer cap mérit a uns Mossos que han executat extrajudicialment sis 
persones", i va explicar que ~ls cossos de seguretat tenen 'una funció socialment repressiva i · 
compromesa amb u~ ordre vigent que és injust, i es va referir a la Guardia Urbana titllant-la 
de "brac executor del racisme institucional". · · 

La regla· primera de l'apartat cinque de l'article 789 de la Llei d'eejudiciament criminal 
. estableíx que si el jutge estima que el fet no és constitutiu d'infracció penal ha d'ordenar 

arxivar les actuacions i, en aquest casi les 'diligencies practicades posen de manifest que els 
fets no revesteíxen el carácter d'illícit penal, per la qual cosa és procedent l'arxivament de la 
causa. · . · · . . 1 

. . 
RAONAMENTS JURÍDICS 

Aquestes diligencies es van incoar en virtut de la denúncia contra  per 
haver comes un .presurnpte . delicte d'injúries greus a forces i cossos de seguretat.l S'han 
practicar les diligencies essencials per tal de determinar-ne la naturalesa i les circumst~cies i 
la resta d'elements que poguessin influir en la seva qualificació jurídica. 

FETS 

. ' 
. ·: .,)s t ... :> 

· Magistrat jutge: Santiago García García· 
BarcelonaI de marc de 2018· 

INTERLOCUTORIA 

Jutjat d'Instruccié núm. 29 de Barcelona 
Procediment: prévies núm. 1598/2017 Seccíó: A · 

INTERLOCUTORIA D1ARXIV AME~T PERQUE ELS FETS NÓ SÓN 
CON~TITUTIS D'INFRACCIÓ PENAL . 

8: 11 8.Mar.2018 

~ ., to · 0c0·¿. ~vl~.Jc OW.cc 
· fx: 'l j38 s 5'\)} 

1. 

ARANDA ADVDCAT ............................... ········N·0·1339·······P·.··· 1/2 933855957 . .RE::GIBIDD El~/03/~018 08: 15 



· A<!minialracio de Ju~!ic'8 a Catalunya- A1lfl\'1>l•lf>'l.Clim <111 Ju~~cl• 110 t~taluñ• 

El magistrat jutge . 

· Així ho decideixo, ho mano i ho signo .. 

Un cop aquesta interlocutoria sigui ferma, uníu-ne una certificacíó a les actuacions i registreu 
l'original en el llibre corresponent. · 

DISPOSO: Arxivar aquestes diligencies prévies, 

N otifiqueu aquesta interlocutoria al Ministeri Fiscal i a les parts personades i feu-los saber que 
hi poden interposar un recurs de reforma davant aquest Jutjat, en el termini de tres díes. 

Dugueu a terme el que disposa l'incís segon de l'apartat 4, del parágraf 5, de rarticle 78.9 de la. 
LECrim. : 

Vistos els preceptes esmentats i, d'acord amb els raonaments exposats. 

PART DISPOSITIVA 

"['I!'.xpos:ici6 de motius" de 'I'actual Cod.i pé:nal dé 1995 ·com.e~a d;ent que "si s'ha arriba~ a 
definir l'ordenament jurídic com a conjunt de normes que regulen l'ús de la forca, es pot 
entendre fácílment la importancia del Codi penal. en qualsevol 'societat civilitzada''. En 
definitiva, el poder coactiu de l'Estat continua. En aquesta línia argumental prendrien sentit les 

.paraules de la investigada quan denuncia "I'execució extrajudicial de sis persones", en ús del 
monopoli esratel de la violencia. De manera que; més que d'injuriar, s'evidencia un ánim 
d'oposar-se políticament a una proposta també política. 

. social injust, A aquest va dirigit en últim terme la seva diatriba ideológica, 
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En canvi, ha de convenir-se amb una de les acusacions personades, i amb la petició subsidiaria 
de la defensa, que se'ls ha d'adrnetre l'exercicl de l'acció popular.ide conformitat amb l'art. 101 
LECrim, sense necessitat de ca:p fianca. · 

Es tractad'un procés penal' seguit per un delicte d'injúries a forces i cossos de -seguretat de 
l'Estat, de l'art .. 504.2.n CP, perseguible d'oficí i en que els seus components no. es poden 
considerar ofesos o perjudicats, a títol ·particular o col· lectiu. Ho són les institucions públiques 

. encarregades de la seguretat de l'Estat, respecte de les quals els sindicats policials són tercers 
· diferents i allunyats de la seva protecció jurídicopenal. · 
. 1 

Els estrictes termes en que es redacten els art. 109, 11 O i concordants de la LECrim no 
permeten considerar com a perjudícats del delicte entítats o persones jurídíques que tutelen 

. interessos difusos o generals. És el. cas dels sindicats, que defensen les més adequades 
condicions laborals dels seus integrants, · i que poden ampliar la ·Seva actuaci6 a d'altres 
activitats, sense arribar a. comprendre com a propis d'altres interessos públics aliens que 
transcendeíxín els dels seus components. · 

Segon.- Un cop traslladat, ·s'hi van oposar per escrit r El Sindicat .de Policies dé Catalunya 
(SPC) va argumentar a favor de la seva legitimació .processal per exercír l'acció popular, I la 
Central Sindical Independentide Funcíonans va defensar el seu carácter d'acusaci6 particular, 
com també ho va fer el Sindicat d'Agents de Policía Local (SAPOL).. · 

RAONAMENTS JURÍDICS 

. 
Primer> El diaS de.febrer la defensa.de la investigad s, va sollicitar · 
mitjancant un escrit que "es rebutgés la personaoió processal deis sindicats de policía 
compareixents.en qualítat d'acusacions particulars, i argumentavaque no ereri perjudicats pel 
delicte d'injúries a forces i cossos de seguretat que denuncien; subsidiáriament sol· lícítava que 
se'ls tingués per personats només en l'exercici de l'acció popular. 

· FETS 

l . '··· ,· 
Magistratjutge: Santiago García García 
Barcelona, 27 de febrer de 2018 

Jutjat d'Instrucció núm. 29 Barcelona 
Procediment: prévies núm. 1598/2017 Secció: A 

(Q __ LV\_·~º 
............... • RECIBIDO 08/03/2018 08: 08 933855957 ARANDA ADVOCAT 8. Mar. ·201·0· .. ·a· ;·0·3······· ······ N.º.13 38' ·: ·P·.···-u1 ·5····· ············ 

~(_~1 ¿ tn~A_,z,(J "le · s; \:1 r> . ~ \.... 

.f~x~~~s- r~:·~1 



El magistrat j~tge 

Així ho decideixo, ho mano i ho signo. 

Tinc per personades com a parts processals acusadores les entitats Sindicat de Policies de 
Catalunya (SPC), Central Sindical Independent i de Funcionaris i Sindicat d'Agents dePolicía 
Local (SAPOL),_ en exercici de l'acció popular i no coma acusacions.particulars, 

Notíñqueu aquesta interlooutória a les parts i assabenteu-los deis recursos que hí poden 
interposar .. 

P ART DISPOSITIVA 
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