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A LA SALA  

 

 

JAUME GUILLEM RODRÍGUEZ, Procurador dels Tribunals i del 

Molt Hble. Sr. ARTUR MAS i GAVARRÓ, segons tinc acreditat al 

present procediment, comparec davant de la Sala Civil i Penal del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i MANIFESTO: 

 

Que el proppassat 14 de març m’ha estat notificada la sentència d’aquesta 

Sala, dictada el dia 13 de març d’enguany, per la qual es condemna el meu 

representat per un delicte de desobediència i, atès que aquesta defensa es 

proposa interposar RECURS DE CASACIÓ contra la sentència 

esmentada, sol·licito a aquest Tribunal que me’n lliuri testimoniatge i 

anuncio que pretenc emprar les classes de recurs següents:  

 
1. Per infracció de llei, a l'empara del número 1er. de l'art. 849 de la 
LECr, per aplicació indeguda de l'art. 410 CP. 

2. Per infracció de llei, a l'empara del número 1er de l'art. 849 de la 
LECr, per vulneració d’allò que estableix l'art. 14.1 i 3 CP. 

3. Per infracció de llei, a l'empara del número 1er de l'art. 849 de la 
LECr, per vulneració d’allò que estableix l'art. 20.5 i 7 CP. 

4. Per infracció de llei, a l'empara del número 1er de l'art. 849 de la 
LECr, per vulneració d’allò que estableix l'art. 42 CP. 

5. Per infracció de llei, a l'empara del número 1er. de l'art. 849 de la 
LECr, per vulneració d’allò que estableix l'art. 66.1.6a. CP. 



6. Per infracció de llei, a l'empara del número 1er de l'art. 849 de la 
LECr, per vulneració del que estableix l'art. 50.4 i 5 CP. 

7. Per infracció de llei, a l'empara del número 2on de l'art. 849 de la 
LECr, per error en l’apreciació de la prova basat en documents que 

constin a les actuacions:  

Informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional, “La 
consulta sobre el futur polític de Catalunya “, de 6 d’octubre 
de 2014 (folis 6392 a 6589 del tomo VI de  la peça 
documental) .  

8. Per trencament de forma, a l'empara del número 1er de l'art. 850 
de la LECr, per denegació indeguda de diligència de prova. 

9. Per infracció de precepte constitucional, a l'empara de l'art. 852 
de la LECr, posat en relació amb l'art. 5.4 de la LOPJ, per 
vulneració de l'art. 24.2 CE, que reconeix el dret a la presumpció 
d'innocència i a un procés públic amb totes les garanties. 

10. Per infracció de precepte constitucional, a l'empara de l'art. 852 
de la LECr, posat en relació amb l'art. 5.4 de la LOPJ, per 
vulneració de l'art. 24.1 de la CE, que reconeix el dret a la tutela 
judicial efectiva. 

11. Per infracció de precepte constitucional, a l'empara de l'art. 852 
de la LECr, posat en relació amb l'art. 5.4 de la LOPJ, per 
vulneració de l'art. 25.1 CE. 

12. Per infracció de precepte constitucional, a l'empara de l'art. 852 
de la LECr, posat en relació amb l'art. 5.4 de la LOPJ, per 
vulneració dels arts. 14 CE. 

13. Per infracció de precepte constitucional, a l'empara de l'art. 852 
de la LECr, posat en relació amb l'art. 5.4 de la LOPJ, per 
vulneració dels arts. 16, 20.1 a) i 23.1 CE. 

 

Per tot això,  i d’acord amb allò que l’art. 855 i concordants de la LECr. 

disposen, 

 

A LA SALA DEMANO: que tingui per presentat i admeti aquest escrit, 

que es tingui per preparat en temps i forma recurs de cassació contra la 

sentència  esmentada  i que se me n’expedeixi i lliuri testimoniatge, així 



com certificació o testimoniatge del present escrit preparatori, i remeti a 

la Sala Segona del Tribunal Suprem la certificació de vots reservats, si 

s’escau, o negativa, si és el cas, a més d’allò que estableix el paràgraf segon 

de l'art. 861 de la LECr. i que, després dels testimoniatges i notificacions 

corresponents, emplaci les parts perquè puguin comparèixer davant de la 

Sala Segona del Tribunal Suprem a fi de fer valdre llurs drets. 

 

Respectuosament ho demano,  a Barcelona, el 21 de març de 2017. 

 

 

 

 

 

JAVIER MELERO 

ICAB 17794 

 

 


