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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

Sala Civil i Penal 

Procediment Abreujat núm. 1/2016 

 

A   L A   S A L A 

 

JAUME GUILLEM I RODRÍGUEZ, Procurador dels Tribunal i de la Il·ltre. Sra. 

IRENE RIGAU I OLIVER, la representació de la qual ja tinc acreditada en 

aquestes actuacions, comparec davant del Tribunal i, respectuosament, 

MANIFESTO: 

 

Que el dia 14 de març de 2017 m’ha estat notificada Sentència del dia anterior, 

per la qual es condemna la meva representada com a cooperadora necessària en 

un delicte de desobediència i, atès que em proposo interposar contra aquesta 

Sentència RECURS DE CASSACIÓ, sol·licito al Tribunal que em lliuri 

testimoni de la mateixa, alhora que manifesto la meva intenció d’al·legar en la 

meva impugnació els motius de recurs següents. 

 

A) Recurs de cassació per infracció de precepte constitucional, per 

vulneració del art. 14 de la Constitució Espanyola en relació amb l’art. 14 

del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats 

Fonamentals, amb fonament processal a l’art. 852 de la Llei 

d’Enjudiciament Criminal. 

  

B) Recurs de cassació per infracció de precepte constitucional, per 

vulneració del art. 25.1 de la Constitució Espanyola en relació amb l’art. 7 

del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats 

Fonamentals, amb fonament processal a l’art. 852 de la Llei 

d’Enjudiciament Criminal. 
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C) Recurs de cassació per infracció de precepte constitucional, per 

vulneració del art. 24 de la Constitució Espanyola en relació amb l’art. 6 

del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats 

Fonamentals, amb fonament processal a l’art. 852 de la Llei 

d’Enjudiciament Criminal. 

 

D) Recurs de cassació per infracció de precepte constitucional, per 

vulneració del art. 20 de la Constitució Espanyola en relació amb l’art. 10 

del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats 

Fonamentals, amb fonament processal a l’art. 852 de la Llei 

d’Enjudiciament Criminal. 

 

E) Recurs de cassació per infracció de precepte constitucional, per 

vulneració del art. 16 de la Constitució Espanyola en relació amb l’art. 9 

del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats 

Fonamentals, amb fonament processal a l’art. 852 de la Llei 

d’Enjudiciament Criminal. 

 

F) Recurs de cassació per infracció de precepte constitucional, per 

vulneració del art. 23 de la Constitució Espanyola, amb fonament 

processal a l’art. 852 de la Llei d’Enjudiciament Criminal. 

 

G) Recurs de cassació per trencament de forma, a l’empara del número 1.º 

de l’art. 850 de la Llei de Enjudiciament Criminal en haver-se denegat 

diligència de prova documental proposada en temps i forma, como ja es 

va denunciar en fase de instrucció i a l’inici del judici oral. 

 

H) Recurs de cassació per infracció de llei, a l’empara del número 1º de 

l’art. 849 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, per aplicació indeguda de 

l’art. 410 CP. 
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I) Recurs de cassació per infracció de llei, a l’empara del número 1º de 

l’art. 849 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, per aplicació indeguda de 

l’art. 28 CP. 

 

J) Recurs de cassació per infracció de llei, a l’empara del número 1º de 

l’art. 849 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, per inaplicació indeguda 

dels arts. 20.5 y 20.7 CP. 

 

K) Recurs de cassació per infracció de llei, a l’empara del número 1º de 

l’art. 849 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, per inaplicació indeguda de 

l’art. 14.1 i 14.3 CP. 

 

L) Recurs de cassació per infracció de llei, a l’empara del número 1º de 

l’art. 849 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, per aplicació indeguda de 

l’art. 42 CP. 

 

M) Recurs de cassació per infracció de llei, a l’empara del número 1º de 

l’art. 849 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, per aplicació indeguda dels 

arts. 50 a 53 CP. 

 

N) Recurs de cassació per infracció de llei, a l’empara del número 1º de 

l’art. 849 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, per incorrecta aplicació de 

l’art. 66.1.6.ª CP. 

 

O) Recurs de cassació per error en la valoració de la prova, a l’empara del 

número 2º de l’art. 849 i de l’article 855 de la Llei d’Enjudiciament 

Criminal, designant com a particulars els següents folis de la causa: 

 

-  Informe de fiscalització prèvia, número expedient 908/2014, de 24 

d’octubre de 2014, de la Intervenció Delegada del Departament 

d’Ensenyament (Foli 2011 de la carpeta 8 de la Peça Documental 2).   
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- Factura 14F01521 del Centre de Telecomunicacions i Tecnològies de la 

Informació al Departament d’Ensenyament, de data 20 de novembre de 

2014, per la aportació de 5.749 ordinadors de 11.6” marca Toshiba i 1.251 

ordinadors de 15” marca Toshiba, en el marc de les TIC de caràcter 

recurrent, per import de 2.785.612.52 euros (Foli 2015 de la carpeta 8 de la 

Peça Documental 2).  

 

- Certificat de Carles Bruguet, responsable del Servei de Correu 

Corporatiu de l’Àrea de Serveis de Centre de Telecomunicacions i 

Tecnològies de la Informació de la Generalitat de Catalunya certificant, 

entre d’altres, que el catàleg de solucions TIC va ser aprovat per acord de 

Govern GOV/117/2013, de 30 de juliol (Foli 2093 de la carpeta 8 de la Peça 

Documental 2).  

 

- Certificat de M. Jesús Mier i Albert, secretària general del Departament 

d’Ensenyament, sobre el nombre d’instituts propietat de la Generalitat de 

Catalunya (556) a dia 9 de novembre de 2014. Documental aportada a les 

qüestions prèvies del judici oral i unida a les actuacions el mateix dia 6 de 

febrer de 2017.  

   

En la seva virtut, i de conformitat amb allò que disposen els arts. 855 i 

concordants de la Llei d’Enjudiciament Criminal, 

 

A LA SALA SOL·LICITO:  Que tingui per presentat aquest escrit, procedeixi a 

la seva admissió i, d’acord amb el que es demana, tingui per preparat en temps 

i forma recurs de cassació contra la Sentència esmentada supra, disposant que se 

me n’expedeixi i lliuri un testimoni, així com una certificació o testimoni 

d’aquest escrit preparatori, remetent a la Sala Segona del Tribunal Suprem 

certificació de vots reservat si n’hi hagués, o negativa en el seu cas, a més d’allò 

que ordena el paràgraf segon de l’art. 861 de la Llei d’Enjudiciament Criminal i, 
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una vegada que m’hagi esta lliurat el testimoni de la resolució, amb les 

notificacions prèvies corresponents, emplaci les parts a comparèixer davant de 

la Sala Segona del Tribunal Suprem per tal de fer valer els seus drets. 

  

És Justícia que demano a Barcelona, el dia 20 de març de 2017  

 

 

Jordi Pina Massachs 

Molins & Silva  


