
 

SENTÈNCIA GUANYADA PEL CAT EN 
UN JUDICI PER FALTES  

 
El passat mes de juliol, un company es va posar en contacte amb nosaltres per tal 
de demanar l’ajut que la “casa” manifestava era incapaç de donar. El 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya té l’obligació de vetllar 
per la seguretat dels seus treballadors, però es mostrava incapaç d’intervenir en 
la gestió de despenjar un vídeo d’una pàgina d’Internet amb la gravació 
il·legal a un mosso en una actuació policial.  
 
Els serveis jurídics del CAT vàrem posar-nos en contacte amb el servidor 
responsable de la visualització del vídeo, aconseguint treure'l desprès d’un llarg 
recorregut de peticions a diferents departaments de l'organització, tant nacionals 
com de l’estranger.  
 
També, ja que de la Direcció General no va donar-li assessorament jurídic, vàrem 
donar recolzament al company per tal de denunciar al ciutadà que va gravar i 
publicar a Internet sense coneixement ni evidentment consentiment de l’agent. 
 
La sentència del judici per faltes, considera al ciutadà com a autor 
responsable d’una falta al respecte i consideració deguda a l’agent de  
l’autoritat que estava desenvolupant les seves funcions degudament 
uniformat , recollida en l’article 634 del Codi Penal. 
 
Des del CAT "felicitem" als serveis jurídics de la DGP per la seva capacitat de 
treure's de sobre a un company que els està demanant la seva ajuda per un fet 
ocorregut en la seva tasca com a policia. 
 
La lluita continua!! 
 
Salut! 
 
 
CATalunya, 25 de gener de 2012 



Hola companys, 

Sóc l'Agent 7413 del Sector de Trànsit de Manresa, a alguns de vosaltres us sonarà 

l'enregistrament d'una actuació que va gravar un ciutadà i la va penjar al Youtube sota el títol 

“Paga extra Mossos”.  El que no sàpiga  de que va faré un resum del que va passar el 20-6-

2011. Jo vaig denunciar a aquest senyor per no utilitzar el cinturó de seguretat, aquest ciutadà 

va gravar l'actuació sense jo saber-ho i posteriorment ho va penjar al Youtube. En aquest vídeo 

aquesta persona deia coses com que estàvem recaptant diners per a la paga extra, que jo 

estava cometent un abús d'autoritat al denunciar-lo, etc…. 

La meva primera reacció va ser voler obrir diligències per aquest fet, però em trobo amb la 

sorpresa que els serveis jurídics de la Generalitat no veuen indicis per anar en contra d'aquest 

senyor. Amb la qual cosa em poso en contacte amb el meu sindicat, el Cat, i em trobo que des 

del  primer minut , em donen el seu suport i posen tots els mitjans jurídics per tal de retirar el 

vídeo del Youtube i per posar la corresponent denúncia en el jutjat. (La casa no es va dignar ni 

a gestionar la retirada del vídeo). 

Total resumint el dia 12-1-2012 se celebra el Judici a Manresa i hi ha condemna contra aquest 

ciutadà en virtut a l'art. 634 del Codi Penal consistent a pagar 160 euros i les costes del judici. 

Amb aquesta carta vull agrair públicament al Sindicat Cat (d'una manera especial a l'advocat 

Oscar i al representant sindical de trànsit Ramón Labrador) per tot el seu suport i el gran 

treball que han realitzat en aquest cas des del primer moment. Als meus companys, que en tot 

moment m'han donat el seu suport i m'han animat  i als meus Caps que m'han donat el seu 

suport i han fet tot el que ha estat a la seva mà, fins que s'han trobat amb el mur en el qual 

s'ha convertit de vegades la institució per la qual treballem. En fi que moltes gràcies a tots. 

Salutacions. 

 










