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QUINA BARBARITAT!!! 
 

COMUNICAT DESMENTINT EL SAP EN RELACIÓ A LES ACTUACIONS JUDICIALS 
DUTES A TERME PER LA TRISINDICAL EN L’ ASSUMPTE DEL JORDI FARRÉ. 

 
És una pena que el SAP, com en moltes altres ocasions, faci populisme, i es vulgui aprofitar d’un 
assumpte tant trist per fer campanya electoral. SEMPRE HEM ESTAT AL COSTAT DEL MOSSO i 
no hi ha cap actuació en tota la causa que digui el contrari: 
 

 La TRISINDICAL es va personar en fase d’Instrucció als Jutjats de Sabadell, com 
ACUSACIÓ POPULAR, fent costat SEMPRE a l’agent de mossos d’esquadra JORDI 

FARRÉ, mort en acte de servei al ser atropellat quan Héctor López es va saltar un control 
d’alcoholèmia.  
 

 Juntament amb la TRISINDICAL, es va personar com acusació popular SAP-FEPOL i com 
acusació particular la GENERALITAT DE CATALUNYA. La TRISINDICAL va efectuar 

l’escrit d’acusació molt acord amb el de la Generalitat de Catalunya i FEPOL, mantenint 
l’argumentació que s’havia de condemnar al processat per delicte d’homicidi dolós. 

 

 El judici es va celebrar durant dues sessions a l’Audiència Provincial de Barcelona, i es va 
dictar sentència en la què, es va condemnar a Héctor López no com a autor d’un homicidi 

dolós, sinó imprudent, i també com a responsable d’un delicte  de conducció temerària. 
La sentència no va ser de la total satisfacció de la TRISINDICAL, però estava ben 
argumentada i hi havien escasses probabilitats de què fos canviada en cassació. 
 

 La direcció lletrada de les actuacions va considerar que, com acusació popular, no hi havia  
arguments suficients per portar el recurs a cassació, donat que no hem d’oblidar que som 
acusació popular, no particular, i es pot considerar temerària l’actuació i imputar unes costes 
considerables en cas de desestimació del recurs. Així doncs, la TRISINDICAL va decidir no 

presentar recurs de cassació contra la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona. 
És a dir, no recórrer la sentència, però en cap cas, establir cap mena d’acció “de la mà” 
del penat Héctor López. 
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 La Generalitat de Catalunya i SAP-FEPOL sí que promouen recurs de cassació contra la 
sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona per entendre que s’ha de condemnar a Héctor 
López per un delicte d’homicidi dolós i no imprudent, i es personen a la causa com a recurrents. 

 

 A la TRISINDICAL, havent estat part a la causa (acusació popular), se l’emplaça per tal 
de què comparegui a la mateixa, i així ho fa, personant-se i manifestant la intenció 
d’adherir-se als recursos presentats per la Generalitat. A més, en el tràmit d’Instrucció, 
la TRISINDICAL es dona per instruïda i s’adhereix en tots els seus extrems al recurs de 
cassació formalitzat per la Generalitat de Catalunya. Això demostra que ÉS 
TOTALMENT FALS que ens personéssim de la mà de Héctor López com vol fer veure 
el comunicat maliciós del SAP. Però, donat que la TRISINDICAL no va recórrer 

formalment en cassació la sentència de l’APB, la Sala del TS, com processalment toca, 
ens té per personats com a part recorreguda. En cap cas la TRISINDICAL va defensar al 
penat, ni es va oposar a la petició d’increment de pena que sol·licitava la Generalitat i el SAP-
FEPOL per homicidi dolós (i no imprudent), doncs com hem dit anteriorment, vam donar per 
bons tots els arguments de la Generalitat en el seu recurs de cassació i no ens vam oposar als 
recursos. 

 
 En quant a les COSTES, tant la Generalitat de Catalunya com el SAP-FEPOL han estat 

condemnats a l’abonament de costes per sentència de la Sala del TS que desestima tots els 
arguments de les parts recurrents, ni tant sols admet a tràmit el recurs de cassació. La 
TRISINDICAL, que com hem dit és part recorreguda perquè no ha presentat cassació, a través 
de la seva procuradora en les actuacions, un cop oberta la executòria, va presentar minuta 
per taxació de costes A INSTÀNCIA JUDICIAL, perquè així ho estableix el procediment, 

però, no s’han taxat les minutes a la Sala del TS, o sigui que no han estat aprovades. EN 
CAP CAS LA TRISINDICAL HA PROCEDIT A LA RECLAMACIÓ DE LES 
MATEIXES, NI HO FARÀ, donat que, no entendríem legítim percebre cap quantia de 
la part a la que hem estat defensant durant tot el procés. 

 
En conclusió: 
 
-La Trisindical sempre ha defensat els interessos del nostre company Jordi Farré i mai els del 
autor del seu atropellament mortal. 
 
-La Trisindical no va recórrer la sentència en cassació perquè no veiem prou contundents els 
arguments jurídics i també podria haver obert la porta a una rebaixa de la condemna del autor. 
Però, vam seguir mantenint que es tractava d’un homicidi dolós adherint-nos als arguments de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
-La Trisindical, ni ha cobrat, ni cobrarà mai res en concepte de costes (ni per cap altre concepte) 
ni a la Generalitat de Catalunya, ni al SAP-FEPOL, ni a la família per l’atropellament mortal 
del nostre company Jordi Farré. 
 
 
CATalunya, 1 de març de 2018 


