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Arxivada la querella de Josep Garganté (CUP) contra un membre
de l’ARRO pels incidents l’any 2016 del Banc Expropiat
Barcelona, 15 de febrer del 2019.El 23 de maig del 2016, el llavors Regidor de
la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a
l’Ajuntament de Barcelona Josep Garganté
va interposar querella contra l’actuació
policial de l’ARRO Metro Nord durant el
desallotjament del “Banc Expropiat”.
Durant
aquelles
jornades,
col·lectius
antisistema organitzats van realitzar diverses
manifestacions, totes elles no comunicades,
en les quals no van faltar els habituals insults i comentaries ofensius al cos, llançaments
d’aigua i farina, així com també d’altres objecte.
En el transcurs de l’actuació policial, tot i els continus requeriments, el Garganté es va
oposar a l’avançament de la línia policial, restant de peu i aturat sense moure’s amb la resta
de manifestants, amb una clara actitud provocadora, moment que el nostre company i
sempre d’acord amb els protocols, va utilitzar el bastó policial.
Fruit de l’actuació policial, Garganté va interposar querella contra el nostre company davant
el Jutjat d’Instrucció número 6 de Barcelona per un presumpte delicte de lesions i un delicte
d’atemptat a l’autoritat (aprofitant-se en aquell moment de la seva condició de regidor de
l’Ajuntament de Barcelona).
Doncs bé! Després de 2 anys i 7 mesos d’instrucció, la defensa del nostre company,
representat pels serveis jurídics de SAP-FEPOL, ha aconseguit l’arxiu definitiu dels dos, tant
el de lesions, com el d’atemptat.
A l’efecte, el Jutjat d’Instrucció 6 de Barcelona ha considerat que “la dinàmica dels fets
descrita pel propi denunciant i a la que va poder-se veure en les gravacions, no hauria
permès a l’agent de policia conèixer la condició de regidor del primer, per la qual cosa no és
possible la comissió del delicte d’atemptat a l’autoritat que se li pretén imputar”.
Una de les pràctiques habituals de Garganté era la de provocar els efectius policials a
l’efecte de generar sobre ell una càrrega d’ordre públic, per poder així interposar la denúncia
d’atemptat a l’autoritat, per la seva condició de regidor.
Per tant, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) valorem molt positivament
l’arxiu de les causes obertes contra el nostre company el qual, passats aquests dos anys i
set mesos des que van passar els fets, ha quedat acreditat que va actuar de manera
correcta.
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