
 

 

 
 
 
 
 
 

 
NOVA SENTÈNCIA GUANYADA PELS 

SERVEIS JURÍDICS DEL CAT 
 
El control jurisdiccional, una vegada més, ens ha donat la raó amb una nova sentència 
estimatòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.4 de Barcelona, on s’anul�la 
una resolució administrativa sobre un expedient disciplinari que sanciona a un agent del 
CME 
 
En aquest cas cal assenyalar com a remarcables els següents extractes de la Sentència 
núm.134/2010 dictada en data 31 de març: 
 
Fonament jurídic primer 
 
“[...]no existeix la necessària prova de càrrec amb entitat suficient per desvirtuar la 
pressumpció d´innocència que a tot ciutadà reconeix l´article 24. [...] 
 
La única prova dels fets que es sancionen en la resolució impugnada és la versió que en dona el 
vigilant municipal .......,senyor........., implicat també en l’incident verbal succeït amb 
l’actora.[...] 
 
Ens trobem doncs amb dues versions contradictòries sobre els fets succeïts sostingudes pels dos 
implicats en l’incident. [...]” 

 
Per tant, es determina l’existència de l’aplicació, encara que a la D.A.I li costi 
acceptar del contingut de la PRESSUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA als membres del Cos 
de Mossos d’Esquadra. Aquest és un clar indici de les nombroses irregularitats 
de l’activitat de la D.A.I. Per desgràcia, molt sovint ens trobem amb d’altres; l’abús 
de l’activitat sancionadora per conceptes administratius irrisoris d’incidència;  
malbaratament de recursos pel cost a l’administració de les nombroses despeses per les 
interminables declaracions per descobrir qüestions insignificants més pròpies de la gestió 
de la Comissaria, que l’activitat encomanada normativament a la DAI; nombrosos 
obstacles a la normalitat dels procediments disciplinaris denunciats a la Justícia (no 
donar còpia de les declaracions de les informacions reservades, mala praxis d’informació 
als declarants i/o imputats vulnerant les relacions de les parts envers al principi de bona 
fe recollit a la llei 30/1992, de 26 de novembre, etc.). 
 
En aquest cas, 
Felicitats Justícia, tornem a ésser treballadors/es, ciutadans del Món!!! 
 
Joan J. Navarro i Subirés, Secretaria Jurídica del CATME 
 
CATalunya, 14 de maig de 2010 


