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ARXIVADA LA PRIMERA CAUSA PENAL OBERTA 
CONTRA UN MEMBRE DEL CME, PER LA SEVA 

ACTUACIÓ DURANT L’1 D’OCTUBRE 
 

Barcelona, 19 de setembre del 2018.- 

Els serveis jurídics de la nostra 
organització sindical han 
aconseguit el primer arxiu i 
sobreseïment penal, per una 
causa oberta contra un membre 
del cos de mossos d’esquadra, 
investigat pel Jutjat d’Instrucció 
número 2 de Manresa, amb 
motiu de la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre. 

Concretament, per un atestat 
instruït per la Guàrdia Civil, el 

nostre company va ser acusat com a presumpte autor de la comissió d’un delicte 
de desobediència, un delicte que els serveis jurídics de la nostra organització han 
aconseguit desvirtuar, fins i tot abans, de la celebració del judici. 

A l’efecte, la defensa ha aconseguit desfer les declaracions dels instructors de la 
Guàrdia Civil i dels seus Comandaments d’Ordre Públic (GRS), descartant tal i 
com així asseguraven en les seves diligències inicials, qualsevol indici que els fets 
denunciats poguessin constituir cap delicte de desobediència. 

Des de la nostra organització sindical ens felicitem per tant, perquè aquest ha 
estat i és un precedent únic i molt important, tant per als interessos del nostre 
company, com per als de tants altres efectius que encara es troben investigats 
pels mateixos fets de l’1 d’octubre. 

No han estat dies fàcils per al nostre company, el qual ha hagut de passar tot el 
periple de veure’s falsament acusat d’un delicte que ni tant sols se li va passar pel 
cap cometre. Des de la nostra organització sindical seguirem treballant en 
defensa dels interessos del cos de mossos d’esquadra i especialment el dels 
nostres afiliats i de les nostres afiliades. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


